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Pulsão de morte na poética de Augusto dos Anjos 

Ana Lucia Teixeira de Carvalho 

 

                              
“A palha das palavras só nos aparece como palha na 

medida em que dela separamos o grão das coisas, e 

é inicialmente essa palha que carregou esse grão”.  

(Lacan, em A ética da psicanálise, p. 60) 

 

 

A obra do poeta paraibano Augusto dos Anjos (20/04/1884 – 12/11/1914) tem uma 

fortuna crítica muito significativa, e sua apreciação abraça tanto o universo intelectual e 

acadêmico como o universo cultural de uma forma geral, pelo fato de que sua poesia alcança 

tamanha popularidade por conter originalidade, musicalidade, fragilidade e tragicidade 

humanas e, ainda, estranhamento: “Falas de amor, e eu ouço tudo e calo! / O amor na 

Humanidade é uma mentira. / É. E é por isto que na minha lira. / De amores fúteis poucas vezes 

falo...” 1 (ANJOS, Idealismo, p. 229).  

Augusto dos Anjos escreveu em 1912 um único livro - Eu.  Postumamente, esse livro 

foi publicado com o acréscimo de outras obras deixadas pelo poeta com o título – Eu e outras 

poesias.  Na poética de Augusto dos Anjos o eu lírico carrega um traço de morbidez que 

atravessa os seus versos. Parece comum à critica literária considerar que o poeta se notabilizou 

“por tematizar a morte e o universo da doença e da putrefação” (VIANA, 2000, p.13).  

A articulação que buscamos no Seminário A Ética da Psicanálise tem início com a 

ênfase do aspecto mórbido2 da falta, destacado por Lacan. Nesse Seminário, Lacan já antecipa 

a moral como um conceito distinto da ética ao dizer que é “impossível dissociar esse aspecto 

do universo da falta, como tal, e o elo da falta com a morbidez não deixou de marcar com seu 

selo toda a reflexão moral em nossa época” (LACAN, 1988, p.10). Essa falta, Lacan vai pensar 

na obra freudiana em termos de duas vertentes – em Totem y tabu, com a questão do assassinato 

do pai, e em Más allá del pricipio de placer, com a pulsão de morte. Aqui vamos nos ater à 

hipótese da pulsão de morte na poética de Augusto dos Anjos com uma visada na dimensão 

sublimatória.  

 
1 Primeira quadra do soneto Idealismo. 
2 Lacan faz referência a Hesnard, psicanalista e psiquiatra que, em 1949, publicou o “Universo mórbido da 

falta”. 
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Ao pensar na existência de uma antinomia entre moral e ética, Lacan nos adverte que o 

primeiro termo dá lugar aos imperativos do supereu, da morbidez e do amor como ideal, 

enquanto o segundo cede a uma erótica – campo do desejo com seu endereçamento ao real. 

Podemos pensar numa dialética entre moral e ética tal como aludimos ao principio de prazer e 

princípio de realidade e às pulsões de vida e pulsões de morte?  

Augusto dos Anjos nasceu sob o signo de uma sociedade ruralista no Engenho Pau 

d’Arco. O seu pai nutria o gosto intelectual por filosofia, política, literatura, música e línguas, 

concluindo o curso de Direito e indo cuidar do Engenho deixado por seus antecedentes 

portugueses.  A moral conservadora cristã da época e a decadência econômica foram também 

marcantes no caminho traçado pelo poeta quando escreveu:  “Quarto Minguante! E, embora a 

lua o aclare, / Este Engenho Pau d’Arco é muito triste.../Nos engenhos da várzea não existe/ 

Talvez um outro que se lhe equipare! /...Vai-me crescendo a aberração do sonho. / Morde-me 

os nervos o desejo doudo/ De dissolver-me, de enterrar-me todo/ Naquele semicírculo 

medonho!” (ANJOS, Tristezas de um Quarto Minguante, p. 300). 

O poeta morreu aos 30 anos de idade e, como causa mortis, foi atestada uma pneumonia 

dupla. Ademar Vidal, ex-aluno do poeta, publicou, em 1967, uma biografia de Augusto dos 

Anjos, na qual revelaria o seu fascínio pela sua história e obra. O poeta, na época da infância 

do biógrafo, era professor interino de Literatura do Liceu Paraibano, sendo, por razões políticas, 

preterido como professor efetivo, e, assim, iniciando a sua saga de “cavações” por empregos, o 

que viveu e escreveu em algumas cartas. O biógrafo nos conta que o poeta tinha uma “voz 

melodiosa. Certa ocasião salientou que toda gente a apreciava, o que lhe trazia a desconfiança 

de haver feito um mal negócio, tornando-se professor. Deveria ser antes cantor, um tenor lírico” 

(VIDAL, 1967, p.11). 

Com sua mãe, Sinhá-Mocinha - assim chamada pelos filhos e íntimos, Augusto dos 

Anjos trocou uma correspondência epistolar significativa enquanto morou em João Pessoa, 

Recife, Rio de Janeiro e Leopoldina. Em algumas de suas cartas à mãe, narrara sobre sua 

angústia em relação ao que experimentava. Assim, em 1911, do Rio de Janeiro, dizia “... Como 

que há, em mim, não sei por que sortilégio de divindades malvadas, uma tara negativa 

irremediável para o desempenho de umas tantas funções específicas de ladinagem humana” 

(ANJOS, 1994, p. 722).  Ou ainda, quando em outra carta dizia à mãe: “É o que eu encontro 

agora dentro de mim, é uma coisa sem fundo, uma espécie aberratória de buraco na alma, e uma 

noite muito grande e muito horrível em que ando, a todo o instante, a topar comigo mesmo, 
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espantado dos ângulos do meu corpo e da pertinácia perseguidora de minha sombra” (Ibid., 

1994, p.748). 

Embora Bacharel em Direito, como seu pai, Augusto dos Anjos, além de escrever seus 

poemas, ensaios e crônicas em Jornais, dedicou-se ao magistério até o final de sua vida em 

Leopoldina, Minas Gerais. Lá, ele foi nomeado diretor do Grupo Escolar Ribeiro Junqueira, 

poucos meses antes de seu falecimento. No Rio de Janeiro, foi indicado como membro do Corpo 

Editorial da Enciclopédia Nacional de Ensino, junto a outros enciclopedistas permanentes 

(Ibid., p.727). 

Com efeito, enquanto movimento literário, a poesia de Augusto dos Anjos é considerada 

com estilo ora parnasiano, em que pese a forma de versos em soneto e uma poética realista-

naturalista, tendendo para o pessimismo, ora ao simbolismo, com o veio subjetivo e o recurso 

estilístico sinestésico, ou ainda, ao pré-modernismo - período de transição entre o simbolismo 

e o modernismo. A  Obra Completa do poeta, organizada por Alexei Bueno em 1994, traz, além 

de poemas do Eu e Outras Poesias, Poemas Esquecidos, Poemas de Circunstância, Cartas e 

Crônicas.  

Muitas pesquisas acadêmicas e críticas literárias sobre a obra de Augusto dos Anjos 

destacam em sua obra uma estética melancólica marcada pelo pessimismo, negativismo, ruína 

e morte. Viana (1994), em “O Evangelho da Podridão”, analisa a poesia do paraibano como 

expressando a culpa e a melancolia em relação a um supereu tirânico. Já em “Cartas marcadas 

pela dor de existir”, estudamos a estética melancólica nas cartas endereçadas pelo poeta à sua 

mãe, em que pese no texto epistolar o empuxo-à-ironia e o estranhamento que sua escrita 

continha, no emprego de uma esdrúxula literalidade. No entanto, as cartas de Augusto dos 

Anjos marcavam um lugar de ausência-presença.  

Considerando esses aspectos em torno da obra do poeta paraibano, voltemos, portanto, 

à questão que propomos investigar à luz do Seminário A ética da Psicanálise.  A pergunta que 

retomamos é se essa letra poética contempla uma dimensão criacionista da pulsão de morte. Se 

essa escrita poética dá sustentação ao vazio da Coisa – das Ding, no campo da ética, considerado 

como “o verdadeiro segredo” (LACAN, 1988, p. 61). Nesse sentido, como destaca Lacan, 

devemos, sobretudo, pensar nos efeitos de das Ding “no âmago da tramoia humana, ou seja, de 

se ir vivendo no meio da floresta dos desejos, e dos compromissos que os tais desejos 

estabelecem com uma certa realidade” (LACAN, 1988, p. 132).  No soneto Vandalismo, escrito 

em 1904 (p. 279), o eu poético nos diz: 
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Meu coração tem catedrais imensas, 

Templos de priscas e longínquas datas, 

Onde um nume de amor, em serenatas, 

Canta a aleluia virginal das crenças. 

 

Na ogiva fúlgida e nas colunatas 

Vertem lustrais irradiações intensas 

Cintilações de lâmpadas suspensas 

E as ametistas e os florões e as pratas. 

 

Como os velhos Templários medievais 

Entrei um dia nessas catedrais 

E nesses templos claros e risonhos... 

 

E erguendo os gládios e brandindo as hastas, 

No desespero dos iconoclastas 

Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos! 

 

Em 1915, Freud considera a pulsão um conceito básico da psicanálise, destacando os 

quatro destinos da pulsão:  reversão ao seu oposto; retorno ao próprio eu; recalque e sublimação. 

Por sua vez, Lacan, em 1964, vai considerar a pulsão como um dos quatro conceitos 

fundamentais, junto aos conceitos de inconsciente, transferência e repetição. A pulsão atua 

como uma força constante, já postulara Freud, o que Lacan vai teorizar como o circuito 

pulsional num vaivém incansável em torno de um objeto inexistente.  

Com efeito, no célebre artigo Más allá del principio del placer, Freud revoluciona com 

o conceito de pulsão de morte e chega a dizer que “se não queremos abandonar a hipótese das 

pulsões de morte, há que associá-las desde o começo mesmo com umas pulsões de vida” 

(FREUD, 1975, p.55). Mais adiante, ele vai considerar que as pulsões de vida têm a ver com as 

percepções internas, enquanto que as pulsões de morte realizam seu trabalho de modo 

inadvertido. E, ainda que o princípio de prazer esteja a serviço das pulsões de morte, ele não 

deixa de estar atento aos estímulos e perigos externos nem àqueles internos que postulam 

“dificultar a tarefa de viver” (Ibid., p.61). A pulsão de vida e a pulsão de morte estão 

amalgamadas, por assim dizer, como uma banda de Moebius, na qual a torção vem a ser o real. 

Com efeito, a pulsão de morte não exerce um domínio sobre a pulsão sexual, quando 

está posto que a realidade do inconsciente é sexual. Citamos Lacan ao dizer que a “sexualidade 

passa para as redes da constituição subjetiva, para as redes do significante  - que a sexualidade 

só se realiza pela operação das pulsões, no que elas são pulsões em relação à finalidade 
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biológica da sexualidade” (LACAN, 1988, p.167). Lacan parece atentar que se a pulsão sexual 

é parcial, a de morte é da ordem de um gozo absoluto, de um empuxo-ao-gozo. Na experiência 

clínica, como também no domínio da literatura, pode-se vislumbrar um empuxo-à-morte, como 

a busca de uma satisfação absoluta em relação ao objeto perdido. No entanto, também é no 

campo da arte que se verifica muito claramente um destino pulsional sublimatório em termos 

da criação. A esse respeito, Freud afirma, em Totém y tabu, “que só em um âmbito, o da arte, 

tem-se conservado a onipotência dos pensamentos também em nossa cultura. Unicamente nele 

sucede, todavia, que um homem devorado por seus desejos proceda a criar algo semelhante à 

satisfação desses desejos” (FREUD, 1993, p. 93-94). No poema “Budismo Moderno”, o poeta 

nos deixou esses versos: “Tome, Dr., esta tesoura, e ...corte/ Minha singularíssima pessoa. / 

Que importa a mim que a bicharia roa / Todo o meu coração depois da morte?! / Ah! Um urubu 

pousou na minha sorte! / Também, das diatomáceas da lagoa / A criptógama cápsula se esbroa 

/ Ao contato de bronca destra forte!” [...] (ANJOS, 1994, p. 224). 

Em 1930, no El malestar em la cultura, Freud observa que outras pulsões são levadas a 

deslocar as condições da satisfação para outros caminhos, o que, na maioria dos casos, coincide 

com a sublimação, embora noutros casos se afaste dela. Nesse momento, citamos Freud, ao 

afirmar que “a sublimação das pulsões é uma aspiração destacada do desenvolvimento cultural; 

possibilita que as atividades psíquicas superiores – científicas, artísticas, ideológicas – 

desempenhem um papel tão essencial na vida cultural [...]Não é fácil compreender como se 

torna possível retirar a satisfação de uma pulsão” (FREUD, 1994, p.95-96). 

No Seminário 7, Lacan destaca que a articulação da pulsão de morte em Freud é 

suspeita, ou seja, que ela traz uma problemática necessária ao campo da investigação e da 

experiência. Ele considera a articulação freudiana como nem verdadeira nem falsa, mas 

concorda com o ponto intransponível ou o da Coisa – das Ding. A partir disso, ele considera 

que “Freud desenvolve sua sublimação referente à pulsão de morte, dado que essa sublimação 

é fundamentalmente criacionista” (LACAN, 1988, p. 260-261). A dimensão criacionista da 

pulsão de morte é do campo da Coisa. É nesse campo da Coisa, de um para-além da cadeia 

significante, que se produz a sublimação e Lacan vai articular o amor cortês como algo 

desejado, mas impossível. Ora, Augusto dos Anjos dedicou o poema “Versos de Amor a um 

poeta erótico”, escrevendo sobre o amor como um objeto impossível, em seu estatuto real e 

mais depreciativo, decepcionante que cortejado. “Parece muito doce aquela cana./ Descasco-a, 

provo-a, chupo-a...ilusão treda!/ O amor, poeta, é como a cana azeda? / A toda a boca que o não 
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prova engana [...] Porque o amor, tal como eu o estou amando, / É espírito, é éter, é substância 

fluida, / É assim como o ar que a gente pega e cuida, / Cuida, entretanto, no entanto, não o estar 

pegando!  (ANJOS, Versos de Amor, p. 267). 

A criação poética como uma produção sublimatória na obra augustiana se apresenta 

como um para-além da rima, mais parecendo falar de uma extimidade contida nos versos que 

dão conta do original e do enigma. Abordar a sublimação como um destino pulsional é 

considerar a pulsão como algo muito complexo não redutível, como assinala Lacan ao registro 

energético freudiano. “Ela comporta uma dimensão histórica, quanto à qual teremos de nos dar 

conta de seu verdadeiro alcance. [...] Essa dimensão se marca pela insistência com que ela se 

apresenta” (LACAN, 1988, p. 256). 

Noutras palavras e pensando nos epítetos cunhados à poética produzida por Augusto 

dos Anjos como “poeta da morte”, “poeta do hediondo” ou “poeta do trágico”, tende-se a 

reduzir o poeta à sua obra, de modo que o conceito de pulsão de morte parece desarticulado em 

relação ao âmbito histórico, no qual se situa em função do significante. Com efeito, o que Lacan 

dispõe como sublimação tem relação com a Coisa ou “o que do real [...] primordial padece do 

significante” (LACAN, IBID, p.149). Mais adiante, no Seminário 11, Lacan dirá que, se, para 

Freud, a sublimação é satisfação à pulsão, ela é inibida, ou seja, não a atinge por completo. 

Acrescenta, ainda, que a satisfação é paradoxal, ao entrar em jogo o real como impossível. “O 

real é o obstáculo ao princípio de prazer. O real é o choque [...] se distingue por sua 

dessexualização” (LACAN, Ibid., p. 159). No entanto, associar o termo dessexualização ao de 

sublimação é algo paradoxal, adverte Porge (2019).  

A fórmula que Lacan propõe para a sublimação, no Seminário 7, é que nela se eleva o 

objeto à dignidade da Coisa. Isso quer dizer que “por trás de todo e qualquer objeto sexual, 

esconde-se o vazio da Coisa; assim, o que importa é a indicação desse vazio, enquanto inerente 

à própria estrutura da sexualidade humana” (JORGE, 2000, p. 156). Ora, o poeta Augusto dos 

Anjos escreveu um único livro – Eu, diante do qual se alude que esse objeto de criação poética 

foi elevado à dignidade da Coisa, sendo também um objeto valorizado e reconhecido no laço 

social. O poeta experimentou desse reconhecimento, ainda em vida, ao escrever cartas à sua 

mãe, nas quais narrava sobre as críticas publicadas ao Eu. O Eu escandalizou alguns e, ao 

mesmo tempo, teve uma ótima recepção de outros. Com a morte prematura de Augusto dos 

Anjos, o Eu e outras poesias recebeu diversas edições, e o efeito de a Coisa augustiana 

permaneceu nas dimensões simbólica, imaginária e real engendradas na Cultura. Alude-se, 
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aqui, ao biógrafo Magalhães Jr. sobre a morte do poeta paraibano, ao escrever que  ele “já 

agonizante, mirou seu rosto escaveirado num espelho de bolso. Ardia em febre e exclamou: 

‘Esta centelha não se apagará’” (MAGALHÃES, 1977, p. 269). 

Finalizamos com a primeira e última sextilha de “Poema Negro”, escrito em 1906: 

 

Para iludir minha desgraça, estudo. 

Intimamente sei que não me iludo. 

Para onde vou (o mundo inteiro o nota) 

Nos meus olhares fúnebres, carrego 

A indiferença estúpida de um cego 

E o ar indolente de um chinês idiota! 

 

Ao terminar este sentido poema 

Onde vazei a minha dor suprema 

Tenho os olhos em lágrimas imersos... 

Rola-me na cabeça o cérebro oco. 

Por ventura, meu Deus, estarei louco?! 

Daqui por diante não farei mais versos.  

  

                                                                                              João Pessoa, 25/02/2021 
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