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POEMA E TEORIA, MANUEL BANDEIRA: O BICHO 
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Resumo: Esta comunicação tem como objetivo apresentar uma leitura analítica do poema O 

Bicho, de Manuel Bandeira, centrada na temática social. As imagens produzidas a partir da 

leitura do poema formam um cenário perfeito da situação exposta, levando-se em conta as 

oposições existentes na problemática e a na diferença social. Serão apresentados os 

pressupostos teóricos de Candido, Bosi, Júdice e Barthes, importantes embasamentos para a 

leitura analítica do poema. Uma breve contextualização sobre o Modernismo, enfatizando a 

liberdade de expressão, a incorporação do cotidiano e as inovações técnicas como o verso 

livre, presentes no poema.  
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Introdução  

 

 O Modernismo foi um grande movimento internacional, ocorrido também no Brasil, 

organizado por jovens paulistas entre os anos de 1922 e 1930. Como movimento 

internacional, surge mais ou menos ao mesmo tempo em vários países europeus, traduzindo 

de maneira rica os efeitos da modernização que, segundo Gonzaga (2009 p. 270), apresenta 

“múltiplos aspectos temáticos, revoluções formais de toda ordem e visões de mundo 

renovadoras. Na verdade, mais do que profunda revolução artística, ele expressou uma nova 

forma do homem ocidental ver, sentir e interpretar a existência.”  

  No Brasil, teve muita importância e curta duração e indica “tanto a adoção de 

inovações estéticas, originadas no contexto europeu, quanto o combate ao passado artístico (e 

mental) do país” expõe-nos Gonzaga (2009 p. 271). A importância das vanguardas 

modernistas foi a concepção inteiramente libertária da criação artística. Como fruto dessa 

liberdade alcançada, Manuel Bandeira, em seu poema “Poética”, expressa seu pensamento  
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sobre o tema (“Estou farto do lirismo comedido / do lirismo bem comportado”). Verdadeiro 

manifesto modernista, defende a liberdade criativa e rejeita a poesia sujeita a regras da 

tradição. 

  O movimento modernista foi marcado pela liberdade de expressão, pela incorporação 

da linguagem coloquial, do cotidiano, inovações técnicas (como o verso livre, a destruição de 

nexos, a paronomásia, a enumeração caótica, o fluxo de consciência, a colagem e montagem 

cinematográfica, a liberdade no uso dos sinais de pontuação), a ambiguidade e a paródia, 

enumera Gonzaga (2009).  

  A participação de Manuel Bandeira (1886-1968) no Movimento Modernista foi 

sempre um pouco à distância, segundo Gonzaga (2009), pois não se sentia tão à vontade para 

atacar, juntamente com os jovens modernistas, os parnasianos e simbolistas que o 

influenciaram. Por isso, não participou da Semana de Arte Moderna, em 1922. Mas foi 

através dos modernistas que entrou em contato com a arte de vanguarda europeia. Possuía 

estilo simples, de acordo com Gonzaga (2009 p. 306), “ninguém consegue como ele, capturar 

a complexidade da existência com recursos de expressão aparentemente tão humildes.” Sua 

simplicidade estilística é observada nos temas de seus poemas que tratam do desejo 

insatisfeito, da evocação da infância, da tristeza da vida, de sua preparação para a morte e por 

último a temática social. O poema selecionado “O Bicho”, publicado em 1948, encontra-se na 

coletânea em que o autor denominou Belo Belo, confirmando as qualidades de seu 

amadurecimento, revelando um fundo humano mais transparente e atraente. 

 

Conceitos 

 

 Foi Platão quem primeiro classificou a teoria dos gêneros literários. Segundo ele, 

todos os textos literários são uma narrativa de acontecimentos passados, presentes e futuros. 

Ele a distingue em três modalidades: a simples narrativa, a imitação ou mimese e a mista da 

narrativa. Dando continuidade aos estudos sobre tais fundamentos (divisão tripartida dos 

gêneros), Aguiar e Silva (1997) explica que para Aristóteles a matriz da poesia está na 

imitação e que esta não é uma literal e passiva cópia da realidade e para Horácio, os gêneros 

literários eram concebidos como:  
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[…] entidades perfeitamente diferenciadas entre si, configuradas por distintos caracteres temáticos e 

formais, devendo o poeta mantê-los cuidadosamente separados, de modo a evitar, por exemplo, 

qualquer hibridismo entre o gênero cômico e o gênero trágico. (AGUIAR E SILVA, 1997, p. 347) 

 

Desde o Renascimento tardio até o barroco, a classificação tripartida dos gêneros 

literários adquiriu o estatuto de uma verdade inquestionável, mas apresentando 

progressivamente uma modificação. Foi Diomedes quem incluiu a lírica no sistema dos 

gêneros literários, ao lado do drama e da narrativa, explica Aguiar e Silva (1997). Já para 

Staiger, o lírico é caracterizado como recordação, o épico como observação e o dramático 

como expectativa e para Todorov a poesia caracteriza-se pela sua natureza versificada.  

A palavra lírica segundo Cara (1989 p.13) é ambígua, pois “entre os gregos era feita 

para ser cantada ou acompanhada pela música, mas com a invenção da imprensa, no século 

XV passou para o campo da palavra escrita para ser lida, abandonando seu antigo 

acompanhamento musical.” Paz (1982, p. 16) nos traz o conceito de que “nem toda obra 

construída sob as leis da métrica contém poesia.” De acordo com ele, um “soneto não é um 

poema mas uma forma literária, exceto quando esse mecanismo retórico, estrofes, metros e 

rimas, foi tocado pela poesia.” Ainda acrescenta que “há máquinas de rimar, mas não de 

poetizar.” Ele explica que: 

 

A história e a biografia podem dar a tonalidade de um período ou de uma 

vida, esboçar as fronteiras de uma obra e descrever, do exterior, a 

configuração de um estilo; também são capazes de esclarecer o sentido geral 

de uma tendência e até desentranhar o porquê e o como de um poema. Não 

podem, contudo, dizer o que é um poema. (PAZ, 1982, p. 19) 

 

A única característica comum a todos os poemas, observa o autor, é serem obras, 

produtos humanos. Paz (1982, p. 25) acrescenta que “a linguagem falada está mais perto da 

poesia que da prosa; é menos reflexiva e mais natural.” Sendo o homem um ser de palavras, 

“assim, num extremo, a realidade que as palavras não podem expressar; no outro, a realidade 

do homem que só pode se expressar com palavras.” (PAZ, 1982, p. 36). A palavra é um 

símbolo que emite símbolos, justifica ele.  
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O poema é uma criação original e única, mas também é leitura e reiteração- 

participação, assim Paz (1982, p. 47) define poema como “o poeta o cria; o povo, ao recitá-lo, 

recria-o. Poeta e leitor são dois momentos de uma mesma realidade.” Sem leitor a obra só 

existe pela metade. A linguagem do poeta é a mesma de sua comunidade, qualquer que esta 

seja Paz (1982) assim apresenta que toda palavra implica dois elementos: o que fala e o que 

ouve. 

 Candido (1996 p. 22) concorda com Paz ao dizer que “pode ser feita em verso muita 

coisa que não e poesia.” Para Shelley (2008 p. 78) a poesia em seu sentido comum pode ser 

definida como “a expressão da imaginação: e a poesia é inata à origem do homem.” Explica 

que um poeta participa no “eterno, no infinito e no único,” e que um “poema é a própria 

imagem da vida, expressa em sua verdade eterna.” E que a “poesia está acompanhada do 

prazer.” Shelley continua sua definição dizendo que  

 

[…] desperta e alarga a própria mente por fazê-la o receptáculo de mil 

combinações de pensamentos misteriosos. A poesia ergue o véu da beleza 

oculta do mundo, e torna familiar objetos como se não fossem familiares; 

reproduz tudo o que representa e as interpretações revestidas nesta luz. […] a 

poesia é o registro dos melhores e dos mais felizes momentos das melhores e 

mais felizes mentes[...] ela transforma todas as coisas em encanto; exalta a 

beleza daquilo que é mais belo e acrescenta beleza ao que está mais 

deformado (SHELLEY 2008, p. 89 - 122). 

 

 No romantismo o lugar de destaque é resultado previsível da valorização da produção 

literária como expressão individual, o que implica uma revisão da classificação clássica dos 

gêneros literários defende Cara (1989 p.32) e explica que o mais interessante para a nova 

ideia de lirismo “é a modernidade de sua concepção da poesia como linguagem de sons, tons e 

metro: uma concepção que, embora moderna, acaba sendo uma recuperação da unidade 

original de poesia e música.” Além do aspecto da eufonia da linguagem. Ela destaca que o 

som, o tom e o metro são os elementos propriamente líricos do poema. Assim, Cara (1989 

p.33) esclarece que o Romantismo “dá lugar de destaque ao ritmo e as relações entre imagens, 

ritmos e sonoridades e que prevalecem sobre a lógica de uma sintaxe submetida à 

versificação.” 
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Já no lirismo moderno Cara (1989 p. 40) explicita que ao contrário do poeta 

romântico, que ainda acreditava na poesia como expressão do “eu”, o poeta moderno “sabe 

perfeitamente que qualquer recorte do mundo será apenas linguagem e não lhe é possível mais 

do que isso: o poeta moderno se vê projetado no mundo exterior, sabendo que desse mundo 

poderá fazer apenas uma tradução parcial.” 

 Para Cara (1989 p. 44) o novo papel do poeta (do sujeito lírico) diante da cidade 

moderna e ao mesmo tempo em que se acentua sua importância, “pelo traço característico e 

insubstituível de seu olhar, de seu recorte de mundo, acentua-se também sua impotência em 

dar um sentido definitivo aquilo o que está falando e em dominar o próprio instrumento que 

usa.”  

 

[…] ao caminhar cada vez mais em direção às próprias possibilidades 

internas da linguagem - ritmo, sonoridade, ambiguidade de sentidos, 

organização inédita de imagens e associações criativas, abandonando regras e 

modelos, o fenômeno lírico se expande e se emancipa (CARA 1989 p. 46). 

 

 Assim, o sujeito lírico sempre existe através das escolhas de linguagem que o poema 

apresenta e mesmo “naqueles textos para cuja total compreensão a biografia do autor pode 

ajudar, o 'eu' que fala no poema, a subjetividade, não se refere apenas ao poeta que escreveu o 

texto” explica Cara (1989 p. 48).  

 Júdice (1998 p. 20) explica que “quanto mais concreta é a impressão inicial do poema, 

mais força terá a firmação da imagem.” Ele classifica as imagens em dois tipos: retrospectivos 

e prospectivos, Júdice (1998 p. 24), ou seja: os primeiros ligam-se à memória – e por isso, 

“encontram na coincidência vivencial poeta-leitor a sua motivação;” e os prospectivos, que 

são criativos, “obrigam o leitor a entrar no imaginário do poema para descobrir o que dá 

consistência à imagem, assim encontrando uma nova experiência.” Justifica Júdice (1998 p. 

25) que a imagem poética, “é a introdução de um segundo sentido, analógico, simbólico, 

metafórico, numa porção de texto delimitado e extremamente curto.”  

 Assim “[…] a poesia tem por missão conjugar os contrários, realizar na linguagem a 

coincidência oppositorum, permitir ao homem superar os seus limites ou, pelo menos, dar-lhe 

a ilusão duma tal superação.” Lefebve (1980 p. 109) ilustra que essa “explicação liga-se ainda  
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a ideia de harmonia, mas uma harmonia que viria a ser, por assim dizer, provada pelo 

absurdo: a discordância das aparências seria reveladora da unidade do real (ou do 

sobrerreal).” De acordo com Lefebve (1980 p. 121), “a obra abre-se sobre a totalidade do 

mundo, mas o que ela visa não é uma explicação: será, antes, uma tomada de consciência 

relativamente ao próprio ser das coisas: uma interrogação.” O ser é sua própria interrogação. 

Para o autor 

[...] o termo imagens é vago. Recobre realidades diversas: representação 

mental, imitação pictural, decalque, cópia figura de estilo em geral, ou mais 

particularmente, metáfora. Digamos, desde já que, por imagem, entendemos 

sempre imagem fascinante, isto é, um fenômeno que, como sabemos, implica 

a interrogação sobre a Realidade, a presentificação” (LEFEBVE, 1980,  p. 

135). 
 

 Afirma Lefebve (1980, p. 135) que a vida prática não distingue o real do irreal, ou 

antes, ela aceita igualmente o real e o irreal com a condição de não se arriscar a confundi-los. 

“Mas há momentos em que […] a nitidez da distinção entre real e imaginário é ludibriada.” 

Acrescenta que “a imagem fascinante consiste, pois, no fenômeno pelo qual o objeto da nossa 

consciência, seja qual for, se vê subitamente posto em dúvida na sua realidade e na sua 

presença.” 

Já para Bosi (1983 p. 15) “a imagem não decalca o modo de ser do objeto, ainda que 

de alguma forma o apreenda. Porque o imaginado é, a um só tempo, dado e construído,” 

pensamos em dado enquanto matéria e construído enquanto forma para o sujeito. Assim, dado 

“não depende da nossa vontade receber as sensações de luz e cor que o mundo provoca”, e o 

construído “a imagem resulta de um complicado processo de organização perceptiva que se 

desenvolve desde a primeira infância.” Desta forma Bosi explica que a imagem “nunca é um 

'elemento': tem um passado que a constitui; e um presente que a mantém viva e que permite a 

sua recorrência.” Bosi (1983 p. 21) faz uma indagação pertinente “o que é uma imagem no 

poema?”, e ele mesmo responde que imagem “[…] é uma palavra articulada.” Assim resume 

Bosi (1983 p. 36) “a verdade da imagem está no símbolo verbal.” 

 É com a analogia que o discurso recupera segundo Bosi (1983, p. 29), “no corpo da 

fala, o sabor da imagem.” Sendo considerada então a responsável pelo “peso da matéria que 

dão ao poema as metáforas e as demais figuras”. Assim, para Aristóteles “a metáfora consiste 
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em dar a uma coisa um nome que pertence a alguma outra coisa, vindo a ser a transferência ou 

de gênero a espécie, ou de espécie a gênero, ou de espécie a espécie, ou na base da analogia.” 

Desta forma resume Bosi (1983,  p. 30) “uma boa metáfora implica uma percepção intuitiva 

da semelhança entre coisas dessemelhantes.” Assim define Bosi (1983,  p. 132) “a poesia 

nada mais é do que invenção disposta em figuras e em música”. 

 Finalmente, na interpretação de Barthes (1982) a obra literária não é uma mensagem, 

mas sim “um fim” em si própria, pois segundo ele “a linguagem nunca pode dizer o mundo, 

pois ao dizê-lo está criando um outro mundo, um mundo em segundo grau regido por leis 

próprias que são as da própria linguagem” afirma Barthes (1892, p. 9). Desta forma, para o 

autor há uma distinção entre sentido e significação: “Entendo por sentido o conteúdo (o 

significado) de um sistema significante, e por significação o processo sistemático que une um 

sentido e uma forma, um significante e um significado”, assim a literatura é significação, um 

processo de produção de sentidos conclui Barthes (1892, p. 9). 

 

A linguagem literária nunca aponta o mundo, aponta a si própria: O escritor 

concebe a literatura como fim, o mundo lha devolve como meio; e é nessa 

decepção infinita que o escritor reencontra o mundo, um mundo estranho, 

aliás, já que a literatura o representa como uma pergunta, nunca, 

definitivamente, como uma resposta (BARTHES, 1892, p.9). 

 

 Vale ressaltar que para Barthes (1982, p. 212) “a obra detém ao mesmo tempo vários 

sentidos. […] Nisso que ela é simbólica: o símbolo não é a imagem é a própria pluralidade 

dos sentidos.” Posto que o símbolo é uma constante considera-se que segundo o autor “a obra 

é eterna não porque ela impõe um sentido único a homens diferentes, mas porque ela sugere 

sentidos diferentes a um homem único, que fala sempre a mesma língua simbólica através dos 

tempos múltiplos: a obra propõe, o homem dispõe”, completa Barthes (1892, p. 213). 

 Posto que a simbologia da língua 

 
[…] à qual pertencem as obras literárias é por estrutura uma língua plural, cujo 

código é feito de tal sorte que toda palavra (toda obra) por ele é engendrada 

tem sentidos múltiplos.  […] a obra não está cercada, designada, protegida, 

dirigida por nenhuma situação, nenhuma vida prática está ali para nos dizer o 

sentido que lhe devemos dar […] e, no entanto, aberta a vários sentidos, pois  
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eram pronunciadas fora de qualquer situação (BARTHES, 1892, p. 214 – 

215). 
 

 É importante ressaltar que pretende-se sempre que o símbolo “não seja mais do que 

uma propriedade da imaginação, pois o símbolo tem também uma função crítica e o objeto de 

sua crítica é a própria linguagem” frisa Barthes (1892, p. 216). Desta forma, podemos 

depreender que a significação da obra literária passa também pelo leitor e que para o escritor 

segundo Barthes (1892, p. 229) “[…] escrever é de certa forma fraturar o mundo (o livro) e 

refazê-lo.” E é assim, que o leitor construirá o sentido para si. 

  Para Candido (1996,  p. 21) a diferenciação entre poema e poesia é que “pode haver 

poesia em prosa e poesia em verso livre.” Sendo assim, o verso livre que é ressaltado no 

Modernismo tem como “pioneirismo no uso desse tipo de verso [...] Bandeira na literatura 

brasileira” como afirma Costa (1982, p. 28), e é no período modernista que, “associado às 

postulações revolucionárias de estrofação, rima e assunto, o verso livre ganha funcionalidade 

e vigor extraordinário.” Para Costa (1982, p. 47) “a busca de um novo código literário que 

viesse substituir a retoriquice desgastada da geração parnasiana caracteriza todo o período 

inicial do movimento modernista de 1922.” Assim o Modernismo evita a adoção de formas 

fixas, lembranças dos Parnasianos e dos Simbolistas e com esse movimento de renovação, 

Friedrich (1991,  p. 33) justifica que já era o conceito apresentado por Victor Hugo em que ele 

“acentua de maneira nova o papel do feio: já não se trata apenas do oposto do belo, mas de 

um valor em si.”  

 

Aparece na obra de arte como o grotesco, como uma imagem do incompleto e 

do desarmônico. Vê-se como, sob a designação harmonia já tão mudada de 

seu significado, vai progredindo o conceito da desarmonia: desarmonia dos 

fragmentos. O grotesco deve aliviar-nos da beleza e, com sua voz estridente 

afastar sua monotonia. Reflete a dissonância entre os estratos animais e os 

estratos superiores do homem. [...] Para ele só existem seus fragmentos nas 

caricaturas do grotesco e, mesmo estas, já nada tem a ver com o riso. O riso 

grotesco, assim interpretado, cede lugar ao sorriso irônico ou à horripilação. 

Torna-se trejeito, excitação provocante e estímulo de uma inquietude a qual a 

alma moderna aspira mais que à distensão. (FRIEDRICH 1991 p. 33) 

 

 No Modernismo, de modo geral, “todos os poetas e grupos modernistas preocupavam- 
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se com a língua e a expressão poética de uma temática alicerçada na simplicidade, praticidade 

e atualidade.” Desta forma entraram na poesia definitivamente “o cotidiano e o prosaico [...],  

não só nos temas, mas por intermédio da linguagem coloquial, familiar e até vulgar”, relata 

Costa (1982, p. 100). A rima nunca foi abandonada, mas os poetas adquiriram grande 

liberdade no seu tratamento, esclarece Candido (1996, p. 62), desta forma, o “uso do verso 

livre, com ritmos muito mais pessoais, podendo esposar todas as inflexões do poeta, permitiu 

deixá-la de lado.” De modo geral, “a poesia moderna se apoia mais no ritmo do que na rima, e 

esta aparece como vassala daquele” afirma Candido. 

 
A função principal da rima é criar a recorrência do som de modo marcante, 

estabelecendo uma sonoridade continua e nitidamente perceptível no poema. 

Frequentemente a nossa sensibilidade busca no verso o apoio da homofonia 

final; e do sistema de homofonias de um poema extrai um tipo próprio de 

percepção poética, por vezes independentes dos valores semânticos. E o 

esqueleto sonoro formado pela combinação das rimas (CANDIDO, 1996 p. 

62). 

 

Nos poemas de Manuel Bandeira, observa-se que o modo de transferir o sentido das 

palavras, ou de grupos de palavras, varia. Candido (1996, p.121) explica que “mesmo quando 

usa linguagem direta, o poeta acaba por lhes dar uma forca poética especial, devida a 

transfiguração operada pelo sentido geral do poema (ou de parte do poema que forme 

unidade).”  

A partir do modernismo, os poetas, através da experimentação, perseguiram formas 

novas, buscavam novas linguagens condizentes com a sua época e adequadas à expressão de 

sua visão de mundo. O poeta passou a valorizar os recursos inventivos, que como explica 

Costa (1982,  p. 100) a invenção “passou a ser a palavra de ordem na poética do modernismo, 

que se ligava à liberdade e à originalidade perseguidas.” Desta forma a liberdade de criação, 

aliada à originalidade, era o ponto de partida para a rejeição do velho gosto e a projeção de 

um novo, expõe Costa que “o gosto novo significava novas soluções para a poesia, 

principalmente técnica.” 
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Leitura do poema e aplicação das teorias  

 

O poema O Bicho publicado, inicialmente, em 1947, de Manuel Bandeira, foi uma 

abertura para a temática social, ainda que esta temática não seja dominante em sua obra.  

“Alheio às tendências ideológicas da época, o poeta simplesmente apresenta os problemas 

sociais, sem propor uma solução, mas permeado de grande indignação” justifica Gonzaga 

(2009 p. 307). Como marca do Modernismo a liberdade de expressão, a incorporação do 

cotidiano e também as inovações técnicas como o verso livre se encontram no poema. 

 

O Bicho  

 

Vi ontem um bicho 

Na imundície do pátio 

Catando comida entre os detritos 

 

Quando achava alguma coisa, 

Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 

 

O bicho não era um cão,  

Não era um gato, 

Não era um rato. 

 

O bicho, meu Deus, era um homem.  

 

 O título do poema, O Bicho, é emblemático. No decorrer da leitura, leva-nos a buscar 

a imagem de um animal. Na primeira estrofe encontramos a descrição de um bicho, que está 

sujo e que come entre a sujeira, imagem que causa sentimento de repulsa. A cena ocorre em 

um pátio, onde, provavelmente, acontece o processo de exclusão social do indivíduo. Havia 

imundície nesse pátio, lugar de miséria e fome (“Na imundície do pátio / Catando comida 

entre os detritos”). Na segunda estrofe, o primeiro verso revela a animalização do homem, 

pois não selecionava o que comer e quando encontrava comida, saciava a fome vorazmente 

(“Quando achava alguma coisa / Não examinava nem cheirava: / Engolia com voracidade”). 

Na terceira e última estrofe, os versos revelam a realidade da representação anteriormente 

construída, ao repetir a negação “não é um cão”, “não é um gato” e “não é um rato”,  
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imagens carregadas de negação que provocam surpresa e indignação no verso final: “O bicho, 

meu Deus, era um homem!”  

Em total estado de miséria, o homem foi comparado a animais que comem nos lixos 

das cidades ou dos bueiros, como os ratos, sugerindo a animalização do ser, a partir da 

precariedade de sua situação de miséria. Há, sem dúvida, um estranhamento necessário e um 

questionamento de uma triste realidade.  

Esse tipo de anormalidade estabelece um dos modos de constituição do discurso 

poético, ao formar a disparidade entre um substrato "normal" possível e um superestrato 

"anormal", causando choque e efeito de surpresa. Há também contradições, os contrastes e o 

conflito entre dois elementos que se opõem, tensões que se misturam e se combinam. No 

poema, existem algumas oposições que são explícitas e outras são implícitas, como bicho x 

homem; imundície/detritos x limpeza; catando x comprando; achava x não achava; não 

examinava x examinava; não cheirava x cheirava; voracidade x calmamente.  

Vistas num conjunto sistematizado, parecem mostrar que o poema repousa sobre um 

movimento que as integra e supera, construindo a unidade que gera a imagem e nos traz o 

sentido da expressão. Atuam, assim, os princípios organizadores da unidade, responsáveis 

pelo impacto final em nossa sensibilidade. Desta forma, a poesia tem por missão conjugar os 

contrários, realizar na linguagem a coincidência, a discordância das aparências, mas o que ela 

visa não é uma explicação mas, uma tomada de consciência, uma interrogação frente ao 

mundo em que vivemos, para que o ser seja sua própria interrogação.  

 A musicalidade e a sonoridade do poema são elaboradas em passagens de pleonasmo 

“não era um” que está em todos os versos da terceira estrofe e só tem razão de ser para 

conferir maior rigor à frase, e não se torna assim vicioso. A anáfora, repetição de uma ou mais 

palavras no início de várias frases, cria um efeito de reforço e de coerência encontrado com a 

palavra /não/ e /O bicho/. Pela repetição, a palavra ou expressão em causa é posta em 

destaque, permitindo uma valorização de determinado elemento textual. Por outro lado, a 

aliteração encontrada em todas as estrofes com a bilabial sonora /M/ expande-se pelos versos, 

uma vez que estes intensificam a sonoridade. O /T/ surdo é encontrado no terceiro verso em 

/gato/ e /rato/ que consiste na repetição de consoantes como recurso para intensificação do  
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ritmo ou como efeito sonoro significativo, e que essa frequência sonora, dá ao poema um tom 

lamentoso, próximo à entonação de uma ladainha a um discurso de censura que atinge o 

sentir. 

 Na tessitura do poema, observamos, que há uma aparência do real pois /não era um 

cão […] era um homem/, um exercício de trabalho com a linguagem. Desta forma, mostrando 

o real, a própria realidade é vivenciada poeticamente aos novos moldes do modernismo, 

tornando-se, não somente uma incidência no texto, mas sua própria essência, uma vez que 

esse poema representa o real. Nesse caso houve a obtenção do efeito poético e se formos 

descrever diremos que o poeta se valeu das imagens, segundo Bosi (1983) e Júdice (1998). E 

este, com efeito, o nome à figuração de sentido faz as palavras significarem algo diferente de 

seu estrito valor semântico. E assim, quando lemos pela primeira vez o poema, esperamos no 

final a confirmação de que o animal seja um rato, mas na terceira estrofe ele desconstrói essa 

imagem e afirma não ser nada do que pensamos, mas, sim, um homem em estado lastimável. 

 Para dizermos o indizível, citando Candido (1996), é necessário que seja através de 

analogias, símbolos e metáforas entre outras figuras de linguagem. A imagem poética, é a 

introdução de um segundo sentido, numa porção de texto delimitado e extremamente curto. 

Para o poema o símbolo é uma tendência, que resulta do jogo em que se faz com a utilização 

dos sentidos das palavras. Para que esse poema possa tecer uma rede de significações, através 

das imagens e dos símbolos, essa transposição se dá no poema através da comparação do 

homem com um animal. Desde o primeiro verso percebemos a construção de imagens em 

torno de um bicho, ampliando os signos em busca de uma maior precisão para expressar 

aquilo que se deseja dizer, mas que somente com imagens seria possível mostrar a 

precariedade de vida de tal pessoa, assim o poema desencadeia uma série de imagens para 

compor a pretendida paisagem, desta forma, a verdade da imagem está no símbolo verbal.  

 A representação que vem sendo formada no poema por Bandeira, busca na imagem 

mental que fazemos de um animal asqueroso que come sujeira e restos para poder materializar 

a maneira sub humana do ser. Assim, o poeta não deu nome ao bicho, mas ele estava presente 

até ao último verso do poema. Metaforicamente ele deu a uma coisa um nome que pertence a 

alguma outra coisa, pois segundo Bosi (1983), uma boa metáfora sugere uma agudeza  



    
 ANAIS ELETRÔNICOS DO IX Colóquio de Estudos Literários 

Diálogos e Perspectivas  
SILVA, Jacicarla S.; BRANDINI, Laura T. (Orgs.) 

Londrina (PR), 15 e 16 de setembro de 2015. 
ISSN: 2446-5488                  p. 279-292  

291 

 

 

intuitiva da analogia entre coisas distintas.  

 

Considerações finais  

 

 Encontramos no poema, implicitamente, o descaso do Poder Público, o processo de 

animalização, a perda da identidade e da dignidade. O homem é fruto do meio, assim ele 

perde sua cidadania e como é excluído da sociedade necessita de uma inclusão. É através da 

linguagem, produto social, que transmitimos, justificamos, explicamos ou contestamos o 

mundo em que vivemos. Nesse sentido, Bandeira o faz muito bem em seu poema. 

 Assim, as teorias necessárias sobre poesia foram abordadas para melhor 

compreendermos a construção formal e a significação do poema O Bicho, de Manuel 

Bandeira. Pois Barthes (1982) escreve que a linguagem é a matéria própria da literatura e que 

é possível aos escritos manejar os símbolos com (o) coexistência de sentidos. Mas também 

como ele explica é possível falarmos de uma obra literária sem qualquer referência ao 

simbólico. 
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