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Resumo 

Os temas sociais, a muito são explorados, com o intuito de expor idéias e objetivar a 

conscientização das pessoas. Segundo Antonio Candido a obra social acaba apresentando 

duas vertentes: a de que o meio social acaba influenciando a obra e é influenciado. Portanto 

um texto literário exerce uma idéia, um ponto de vista, que geralmente expõe um pensamento 

de uma época. Manuel Bandeira ao escrever seus poemas sociais como: “O bicho” e “Poema 

Tirado de Uma Notícia de Jornal” evidencia tais características.      

 

 

 

 

 

 

 



 2

1 – INTRODUÇÃO 

 

              Este trabalho tem como proposta análise baseada nas obras de Antonio Candido: 

“Literatura e Sociedade” e “Estudo Analítico do poema”. A obra Literatura e Sociedade  nos 

expõem duas questões a serem discutidas: qual a influência exercida pelo meio social sobre a 

obra de arte? Que deve ser complementada por outra:qual a influência exercida pela obra de 

arte sobre o meio? 

              A primeira questão consiste em estudar em que medida a arte é expressão da 

sociedade; a segunda em que medida ela é social. 

              Para Candido, a arte social depende da ação de fatores do meio, que se exprimem em 

graus diversos de sublimação; e produz um efeito prático sobre os indivíduos, modificando a 

sua conduta e concepção do mundo ou neles reforçando o sentimento dos valores sociais. 

              A obra é resultado da iniciativa individual ou de condições sociais, quando na 

verdade surge na confluência de ambas, indiscutivelmente ligadas. 

              Tanto quanto os valores, as técnicas de comunicação de que a sociedade dispõe 

interfere na obra, inclusive na sua forma, e através dela nas suas possibilidades de atuação no 

meio. 

O público dá sentido e realidade à obra, e sem ele o autor não se realiza, pois de certo 

modo ele é o espelho que reflete a sua imagem enquanto criador. Portanto o público é fator de 

ligação entre o autor e a sua própria obra.     

Em, Estudo Analítico do poema, Candido diz que o comentário e a interpretação não 

são alternativas, mas etapas de um mesmo trabalho crítico. Ao primeiro caberia a tarefa inicial 

de levantar “dados históricos e filológicos”.(2006, p.29). Ao segundo caberia a atividade final 

do processo; o estudo da estrutura íntima do poema, em seu conjunto, e dos “significados que 

julgamos poder ligar a esta estrutura”.(p.29).  
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O presente trabalho que tem como título: “O Social na Poesia de Manuel Bandeira“ , 

tem como objetivos proporcionar ao leitor um maior conhecimento sobre as obras sociais do 

autor. Neste trabalho iremos nos ater mais precisamente na análise de suas obras: “O bicho” e 

“Poesia tirada de uma Notícia de Jornal”.  

Perceber a relação em que há entre a vida pessoal de Bandeira e suas obras, mostrar 

sua magnitude utilizando uma linguagem simples e para expor fatos corriqueiros. Em uma de  

suas obras, Antonio Candido diz  haver uma relação entre autor, obra e  público, uma vez que 

os problemas enfrentados por Bandeira eram expressos em seus textos.  

Refletir sobre as desigualdades e a degradação do homem frente a essa situação. A 

pesquisa foi realizada por meios de diversos livros juntamente com a rede mundial de 

computadores.  

As conclusões básicas a que se chegou gira em torno do importantíssimo papel do 

autor no tocante a conscientização da sociedade. Pois suas obras soam como um grito de 

revolta e nos convida a questionar sobre acontecimentos banais que revelam a discriminação 

social e animalização do homem.  

As duas obras: “O bicho” e o “Poema Tirado de uma Notícia de Jornal”  faz com 

que o leitor consciente reflita cada vez mais em pró de uma sociedade mais justa e igualitária, 

onde a exclusão social seja extinta da convivência entre os homens e a dignidade da pessoa 

humana seja colocada em primeiro plano.  Bandeira com sua sensibilidade nos remete a 

caminhar de forma indelével no tocante aos direitos de cada cidadão.   
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2-CAPÍTULO I 

O HOMEM-ANIMAL E SUA RELAÇÃO COM O SEU MEIO 

SOCIAL NO POEMA “O BICHO” 

 

Manuel Bandeira foi um ícone da nossa literatura, pois sabia como ninguém 

transcrever em suas obras seus sentimentos mais íntimos. Sua visão poética ultrapassou o seu 

tempo e sua vida de isolamento devido a turbeculose, o fez prestar mais atenção para os 

acontecimentos mais simples do cotidiano. É um poeta que nos deixa inúmeras obras, as quais 

até hoje são de grande importância para um bom observador e portanto questionador da vida 

cotidiana, a exemplo do poema “O BICHO”, publicado no livro “Belo belo”. 

 

 

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. 
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Na primeira estrofe é mostrados o tempo e o lugar em que o bicho foi visto, e 

também a ação que ele praticava. O tempo esta num passado próximo dá para a narrativa um 

caráter corriqueiro. No poema o lugar, no caso, o pátio que ele disse ser imundo é uma 

representação da sociedade, quando ele fala que o bicho catava comida no pátio, ele reforça a 

idéia de imundice do pátio.  

Na segunda estrofe o homem come velozmente o que encontrava pela frente sem ao 

menos examinar, diferentemente dos animais citados no poema: o cão, o gato e o rato. Esses, 

antes de comer, cheiram e analisam a comida antes de ingeri-la. 

Na terceira estrofe ele finalmente revela quem era o bicho, no caso o homem, ser 

semelhante a nós. Ao utilizar o vocativo, “Meu Deus”, Manuel Bandeira transmiti uma grande 

expressividade diante de tal revelação. Esta obra foi escrita numa fase de plena maturação de 

Manuel Bandeira.       

A indignação é visível no poema acima, quando ele confundiu o homem com um 

animal com o objetivo de atingir a sociedade uma vez que os direitos humanos estavam em 

evidência.  

Essa poesia foi escrita em 1947, época da criação da ONU e da publicação dos 

direito humanos. Nessa fase o mundo vinha passando por importantes mudanças, como por 

exemplo: a guerra fria onde havia lutas ideológicas (Comunismo X Capitalismo), política 

armamentista e o Brasil não estava fora deste contexto. 

Ao ler essa poesia sentimos uma compreensão mais humana do mundo, pois ela 

serve como um grito de alerta, visto que em nossa sociedade existem pessoas que vivem do 

lixo e no lixo. De uma certa maneira a sociedade atual com suas desigualdades, nos evidencia 

a gravidade da situação precária dos seres humanos. Estes pobres seres encontram-se atirados 

na sarjeta, que sem ter o que comer recorrem aos lixões, para buscar restos de alimentos que 

nós não consumimos.     
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A obra nos leva a analisar a questão dos direitos do cidadão, direito esse que o é 

negado pelo simples fato de não possuírem instrução suficiente para perceber quando estão 

sendo enganados lesados.  

O que vemos na sociedade atual é uma grande valorização do ter em detrimento do 

ser, o capitalismo comercial faz com que as pessoas esqueçam de olhar e ajudar o seu 

semelhante. O poeta Manuel Bandeira nos faz refletir tal situação para que cada um possa 

pensar e repensar qual é o seu papel frente a essa situação desumana e um multiplicador das 

idéias contidas no poema. 

É válido observar que numa sociedade como a nossa, a massa fica não só com os 

restos alimentares, mas também, com o lixo cultural. Pois a mídia, principalmente a 

televisiva, transmite o que ela quer. Muitas vezes essas pessoas humildes não têm acesso à 

educação, por conseguinte acabam por desconhecer os seus direitos e se tornam 

impossibilitados de lutar por estes, devido a sua falta de conhecimento. 

Bandeira é notável em sua crítica ao comparar o ser humano naquela situação como 

um bicho, usando um vocábulo que toca o nosso interior para está questão social e econômica 

de nosso país. Nos instigando para uma mobilização em pró de uma vida digna para todos, 

independente de sua raça ou posição social.  

A recordação ocupa lugar de destaque na poética manuelina. Não a lembrança de 

grandes acontecimentos, mas de pequenos fatos que o presente acaba evocando. 

Ele também faz referência às cidades, bairros e ruas conhecidas, fazendo uso de 

linguagens bastante simples, buscando destacar o cotidiano. Manuel Bandeira  que se dizia 

“poeta menor”, mostrou ser na verdade um grande poeta; o poeta capaz de transformar o 

humilde no sublime. 

“No Itinerário de Pasárgada [...], Bandeira já afirmara que esse gosto pelo o “humilde cotidiano” 
lhe teria vindo não propriamente de uma intenção modernista, mas dos tempos de sua moradia no 
morro do Curvelo, do convívio com a gente pobre que ali vivia, de uma experiência da rua, de uma 
poesia dispersa num ao rés do chão, em anos decisivos para a formação de sua obra madura.” 
(DAVI, Arrigucci Junior Humildade, Paixão e Morte. S.P., Cia das letras, 1990. p.99)                      
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Em sua obra, os temas mais comuns eram marcados pelas experiências no bairro da 

Lapa, muito citado em seus textos.  

Diversos críticos escreveram sobre as poesias sociais de Manuel Bandeira; Marcos 

Andrade Filho diz que tais obras inserem-se numa vertente meio que voltada para o espírito 

modernista, por realizar uma fusão bastante satisfatória entre a confissão pessoal 

(individualidade, subjetividade, lirismo) e a vida cotidiana (alteridade, objetividade, 

impessoalidade),que é o que observamos em: “O bicho”.  

O próprio fazer poético resulta de uma vivência pungente dos mais fortes 

sentimentos; Bandeira utiliza sua linguagem simples e ao mesmo tempo profunda, seus dois 

poemas aqui expostos chamam a atenção das pessoas para o que acontece em nossa 

sociedade. Há, no entanto, alguns questionamentos: onde iremos parar diante do que 

presenciamos? O que podemos fazer para que realmente ocorram mudanças? Continuaremos 

neutros e apáticos? 

Há uma espécie de oficina de leitura, produção e interpretação de textos em parceria 

com a CUFA1. Em que faz parte um projeto que visa à divulgação da arte e cultura. O projeto 

trabalha com a análise do homem bicho interpretado pelos textos: O Bicho de  Manuel 

Bandeira, 1947 e Ode aos ratos de Edu Lobo e Chico Buarque, 2001. Tais textos remetem à 

situação do homem sem perspectiva, família, sonhos, projetos ou valores. O homem que já 

não vive, apenas sobrevive catando lixo e incomodando seus semelhantes porque sua 

existência é algo intragável para a sociedade. 

 

Ode aos ratos  

(Edu Lobo e Chico Buarque , 2001) 

Rato de rua 

                                                 
1 CUFA – Central Única das Favelas  
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Irrequieta criatura 

Tribo em frenética proliferação 

Lúbrico, libidinoso transeunte 

Boca de estômago 

Atrás do seu quinhão 

Vão aos magotes 

A dar com um pau 

Levando o terror 

Do parking ao living 

Do shopping center ao léu 

Do cano de esgoto 

Pro topo do arranha-céu 

Rato de rua 

Aborígene do lodo 

Fuça gelada 

Couraça de sabão 

Quase risonho 

Profanador de tumba 

Sobrevivente 

À chacina e à lei do cão 

Saqueador da metrópole 

Tenaz roedor 

Na história das civilizações, a música sempre esteve muito presente, pois ela e a 

imagem tornaram-se símbolos do desenvolvimento cultural dos povos,que mais tarde viriam a 

criar movimentos. 
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O texto “Ode e os ratos” remetem a visão de um homem sem projeção futura, que 

incomoda aos seus semelhantes. Este poeticamente é bastante profundo, mas analisado 

socialmente trás distorções como a culpabilidade da vítima, uma vez que designa ao homem 

características animalescas ao chamá-lo de rato, e que o mesmo causa terror no ambiente 

social.  

Esse texto também faz uma comparação do homem com os animais o chamando de 

rato de rua, de sobrevivente, etc. Este como o texto de Bandeira, designa ao homem uma vida 

de misérias sem nenhuma perspectiva de melhoras. Um homem sem oportunidades que só 

vive para reutilizar as sobras da sociedade, um ser  excluído que sente fome e que sobrevive. 

Homem este que desconhece que existe e que merece respeito, respeito daquele que 

o vê comendo lixo e não se importa achando que o mesmo nunca acontecerá com ele. Este 

que è muitas vezes impedido de saber para não descobrir e lutar por seus direitos que estão 

adquiridos na constituição.   
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3-CAPÍTULO II 

O DESCASO E AS DESIGUALDADES SOCIAIS NO POEMA: “NOTÍCIA 

TIRADA DE UMA NOTÍCIA DE JORNAL.” 

 

No livro Libertinagem , encontra-se 38 poemas de grande importância, dentre eles, 

destaca-se: “Poema tirada de uma notícia de jornal”, a poesia social é demonstrada com 

contundência e simplicidade: “À primeira vista, novidade, brevidade, simplicidade coloquial, 

clareza e objetividade na apresentação direta e impessoal dos fatos são traços da linguagem 

jornalística que aí comparecem de forma nítida”, constata Davi Arrigucci Jr2.   

 

Poema Tirado de uma Notícia de jornal 

 

João gostoso era carregador de feira-livre e morava no morro da Babilônia num barracão 

sem número 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 

 

 

 

                                                 
2 Arrigucci Jr., Davi. Humildade, paixão e morte: a poesia de Manuel Bandeira. São Paulo: Companhia das Letras, 
1990. p. 89. 
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João gostoso, o personagem anônimo do barracão sem número, bebe, dança, canta e 

suicida-se na lagoa que embeleza a paisagem. Ele é um herói anônimo que sucumbe a 

verocidade da cidade grande. 

Esse poema foi lançado em “Libertinagem”, livro que Bandeira lançou em 1930, o 

texto acima é um poema narrativo. E , com a sutileza dos bons textos, pode nos sugerir 

algumas reflexões sobre modos de ser da narrativa. Vê-se logo que o texto de Bandeira 

satisfaz ao requisito de refletir à pergunta o que aconteceu?, mencionada no texto da Proposta 

do texto. Já numa primeira leitura, ficamos sabendo: um homem entrou num bar, bebeu, 

cantou, dançou e matou-se. 

O título do texto estabelece seu parentesco com o jornal: o leitor e o ouvinte do 

poema já entram nele meio preparados para encontrar uma notícia e, ao longo da 

leitura/audição, talvez vá refinando suas expectativas: algumas seções de jornal costumam 

noticiar histórias de pessoas comuns. O desfecho da história – a morte de João – também é 

ingrediente comum do jornalismo. E o leitor/ouvinte de Bandeira talvez experimente uma leve 

perplexidade pelo choque resultante da enumeração seca e seqüenciada de ações de 

celebração, acompanhadas subitamente de um gesto de morte. 

Mergulhados no poema de Bandeira, vemos que uma narrativa – geralmente – não se 

constitui de segmentos que exprimem exclusivamente ações. E nem poderia, pois ações 

ocorrem, na história, num determinado espaço, num determinado tempo e envolvem 

personagens. 

No “Poema tirado de uma notícia de jornal”, o personagem é João Gostoso, o espaço 

é o Bar Vinte de Novembro e a Lagoa Rodrigo de Freitas e o tempo é de – digamos – uma 

noite. Mas poderíamos analisar de outra forma os componentes da narrativa e chegarmos a 

outras conclusões: poderíamos, por exemplo, dizer que o espaço da narrativa é o Rio de  
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Janeiro (onde existem, efetivamente, um morro chamado Babilônia e uma lagoa 

chamada Rodrigo de Freitas). 

Mas, independentemente das concepções de espaço e de tempo assumidas por 

diferentes leitores, talvez todos sejam unânimes na constatação de que João Gostoso é a 

personagem da história narrada por este poema. E talvez todos sejam também unânimes na 

observação de que a história deste poema é narrada por alguém que não participa dela, que a 

observa “de fora” e faz o relato em terceira pessoa. Este alguém é o narrador, componente 

essencial na construção dos sentidos que as narrativas ganham para seus diferentes leitores. 

No caso deste poema, a secura afetiva e a contenção com que o narrador relata o 

acontecimento funcionam, para alguns leitores, como forma de intensificar o envolvimento 

com o texto. 

A poesia retrata a vida de um cidadão comum que de tanto sofrer nesse sistema, que 

separa as pessoas pela desigualdade, um dia acaba se entregando e se mata por ter perdido a 

fé. Nesse aspecto a tragédia se faz presente sobre a condição humana. 

 As oposições formais e o coloquial se juntam ao gosto pelo “humilde cotidiano” dos 

tempos que Bandeira residia no morro do Curvelo.  

É um poema modernista em sua primeira fase: analise crítica da realidade brasileira 

expressa através de uma linguagem coloquial sucinta, em que se restringem os fatos, como em 

uma notícia de jornal. 

No poema a morte é o grande tema. Ela é anunciada. Mais uma vez Manuel 

Bandeira mostra a realidade do cotidiano do Rio de Janeiro, de forma inovadora ele busca, nas 

notícias jornalísticas, levar ao público a situação social das pessoas que moram nas favelas da 

cidade. 

 “O poema não é ditado apenas pela – inspiração – concebida como algo de natureza – divina – ou 
exterior ao poeta. Não se trata de negar radicalmente a existência da chamada inspiração 
novamente, mas sim de refletir este conceito...” (GOYANNA, Flávia Jardim Ferraz, 1964)    
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 Trata-se de uma notícia de jornal sobre a morte de mais um favelado. A miséria 

anônima e irônica (vem do alto, no morro da Babilônia, como o jardim suspenso da 

Babilônia) desce e chega à Lagoa Rodrigo de Freitas (lugar da classe alta no Rio de Janeiro). 

O drama e o elemento narrativo unem-se ao ritmo: versos longos na introdução e no desfecho. 

Versos curtos, dissílabos quando se trata do prazer. É a mazela da cidade sendo colocada em 

rima e verso, fazendo com que o leitor reflita sobre o tema de uma realidade nua e crua das 

pessoas humildes das cidades brasileiras que persistem ainda hoje. 

Nela observamos a intenção do poeta em romper com as formas tradicionais. Foi 

considerada a obra mais vanguardista de Bandeira, aquela em que ele praticou mais 

livremente a própria liberdade formal, valendo-se de versos e estrofação irregulares e 

abandonando a rima.   

A obra nos passa uma idéia de descaso, uma fez que por se tratar de um feirante de 

feira livre a notícia da morte de João Gostoso foi muito breve, quase que sem se dar muita 

importância.      
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4-CONCLUSÃO 

 

Os poemas de Manuel Bandeira exercem sim uma enorme influência sobre a 

sociedade, pois a leitura nos leva ao questionamento e conseqüentemente ampliar nosso 

horizonte frente a um determinado tema,que nesse caso seria o tema proposto. 

Outra verdade é a de que a sociedade, o pensamento de uma época, marca a 

literatura, seja ela na poesia , na música ou nos mais diversos campos da cultura. 

O mundo da época de Bandeira já era interligado, ou seja, o capitalismo era cada vez 

mais ampliado e conseqüentemente as pessoas valorizavam o ter e não o ser. Os indivíduos 

daquela época e os de hoje só pensavam em si. 

A sensibilidade de Manuel Bandeira é inquestionável no que diz respeito às questões 

sociais em suas obras, pois as retrata com maestria e desenvoltura, sua indignação frente ao 

descaso da sociedade o levou a desenvolver poesias de cunho social com o objetivo de chamar 

a atenção da sociedade o que hoje ainda não ocorre de forma satisfatória. 

O que  está faltando é o comprometimento humano nessa vontade de querer buscar 

uma sociedade melhor e com mais oportunidades para todos. Nenhum cidadão admite ser 

egoísta e preocupar-se consigo. Ele pode até responsabilizar os políticos e esbravejar contra o 

sistema, mas nunca admitirá sua participação e agirá de forma a modificar essa realidade. 
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