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RESUMO 

A partir da leitura de versões de Morte e vida severina em diferentes suportes materiais 

– ou mídias –, esta dissertação pensa a transformação do imaginário de uma obra pela 

multiplicação de suas paisagens. Trabalhamos com versões da obra em escrita, por João 

Cabral de Melo Neto (1955); em teatro, dirigida por Silnei Siqueira e realizada pelo 

Teatro da Universidade Católica de São Paulo (TUCA) (1965); em cinema, dirigida por 

Zelito Viana (1976); em televisão, dirigida por Walter Avancini (1981); em quadrinhos, 

por Miguel Falcão (2005); e em animação, com direção de Afonso Serpa (2011).   

Com isso, buscamos entender como tais obras partilham um imaginário, embora 

construam  de paisagens distintas. Ainda que partam do texto de João Cabral de Melo 

Neto em direção a uma recriação, apenas o contato com o texto não justifica o resultado 

das obras, visto que, na experiência com o texto, nas paisagens que são daí geradas, o 

leitor, que participa da construção do sentido, agrega diversas outras experiências, 

contextos e percepções para a construção da nova obra. Além disso, consideramos que 

cada material utilizado para a composição das novas paisagens de Morte e vida 

severina, guarda possibilidades e limites e, assim, é por si só um fator de interferência. 

As versões de Morte e vida severina são resultados de interações entre leitores-

criadores, que operam por meio de percepções e materiais distintos. São, portanto, 

paisagens diferentes que, sendo assim, oferecem experiências sensoriais e cognitivas 

distintas para novos leitores ou espectadores. No entanto, todas se somam no que 

entendemos como a Experiência-Morte-e-vida-severina e, assim, recriam o próprio 

imaginário que se projeta na obra. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Morte e vida severina; intermidialidade; imaginário; paisagem; 

poesia 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This thesis analyzes adaptations of Morte e vida severina in different media, stressing 

the transformations of imaginary and landscapes. The versions studied in this work 

includes the poem written by João Cabral de Melo Neto (1955); the play directed by 

Silnei Siqueira and staged by Teatro da Universidade Católica de São Paulo (TUCA) 

(1965); the feature film directed by Zelito Viana(1976); the  TV film directed by Walter 

Avancini (1981); the graphic novel made by Miguel Falcão (2005) and the animation 

movie directed by Afonso Serpa (2011). 

Thus, this paper investigates how these works share an imaginary space, while they are 

composed by different landscapes. Although we may understand that the other versions 

are adaptations of the text written by João Cabral de Melo Neto, this fact doesn’t 

explain by itself the result of these works, because in the experience with the text, the 

reader’s/the audience’s role is participative, combining experiences, contexts, 

perceptions to the work’s meaning. Besides this, we consider each media, with its 

possibilities and limits, as a factor of interference in the work. Therefore, the imaginary 

projected in the work is recreated, because each version offers distinct sensorial and 

cognitive experiences for new readers and viewers. 

 

KEYWORDS: Morte e vida severina; intermidialidade; imaginary; landscape; poetry  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) el paisaje también cambia, las obras 

no son nunca las mismas, los lectores son 

igualmente autores. Las obras que nos 

apasionan son aquellas que se transforman 

indefinidamente; los poemas que amamos 

son mecanismo de significaciones sucesivas 

– una arquitectura que sin cesar se deshace 

y se rehace, un organismo en  perpetua 

rotación. No la belleza quieta sino las 

mutaciones, las transmutaciones. El poema 

no significa pero engendra las 

significaciones: es el lenguaje en su forma 

más pura. 

Octavio Paz - Poesía en movimiento  
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1. DESENHANDO NA AREIA 

Essas reflexões se irradiam a partir de dois campos que rondam o território dos 

estudos literários: as pesquisas sobre traduções e cruzamentos entre literatura e outras 

mídias
1
 e as reflexões acerca do futuro da escrita, ou seja, sobre o que vem acontecendo 

com tal modo de expressão diante da proliferação de outras tecnologias e suportes 

materiais. Morte e vida severina aparece como um interessante caso para se pensar essas 

questões, pelo hibridismo que apresenta desde sua composição literária até as diversas 

versões que ganha em teatro, quadrinhos, música e audiovisual, esse último material se 

desdobrando em três versões – para cinema, televisão e animação. No entanto, mais que 

pensar temas relativos ao que se convencionou chamar "adaptação", ou seja, de como se 

dá e o que ocorre quando tentamos transpor um texto para outro suporte, propomos uma 

pequena mudança de postura diante do objeto. Em vez de nos atermos a um 

comparativismo entre a obra literária e as demais versões, percebendo como essas dão 

conta do que está no texto, é possível pensar o texto como uma das versões que 

compõem o que hoje, depois de tantas outras reconfigurações e leituras, representa a 

experiência do leitor ou espectador com o que é chamado de Morte e vida severina.  

Assim como a própria versão em texto se constrói a partir de outras obras, memórias, 

manifestações de culturas orais, também a experiência que o texto instaura no mundo 

passa a se compor de outras obras, percepções, versões. 

Por essa direção, nos afastamos um pouco das noções de original, adaptação e 

linguagem, pensando o texto em relação às suas adaptações, para analisar o leque de 

interação entre as várias versões de Morte e vida severina, seus processos de "mutação, 

transformação, transferência, tradução, adaptação, citação, hibridação" (MÜLLER, 

2012, p. 170). Percebemos Morte e vida severina como algo que é dito por diferentes 

modos de expressão, uma experiência que se engenha por meio de diferentes materiais, 

pelas possibilidades de mídias distintas. Não se trata de desconsiderar que cada uma 

dessas versões passa por um processo de recepção do texto, mas, sim, considerar que 

cada uma delas é atravessada por muitas outras experiências, contextos e que, inclusive, 

os materiais a partir dos quais são constituídas condicionam seu resultado e ampliam o 

espectro de experiências sensoriais e cognitivas oferecidas ao leitor ou espectador das 

obras. 

                                                           
1
 Consideramos aqui o conceito de mídia como vinculado aos conceitos de cognição, informação e 

comunicação (MULLER, 2012, p.35). Assim, para cada tipo de mídia, tem-se um tipo de comunicação, 

percepção e construção da realidade, questões que iremos explorar ao longo desse trabalho. 
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Acreditamos que essa postura adotada é importante diante de um panorama em 

que diversas obras literárias passam a ser "adaptadas"
2
 para meios visuais, audíveis, ou 

audiovisuais sob o argumento de incentivo à leitura  ̶  ao menos em contexto brasileiro . 

Não é difícil ouvir que se trata de um país no qual livro não vende, onde se lê pouco, 

onde a troca de histórias e experiências, considerando o público em geral, tem mais 

circulação quando se dá via oralidade, seja por seus narradores, por performances, pela 

poesia oral, pela canção ao vivo, ou via oralidade mediatizada, como a televisão, o 

rádio, o cinema, entre outros.   

Também se deve perceber que, nas últimas décadas, assistimos à 

reconfiguração de alguns mundos.  Progressivamente, jornais impressos, revistas, 

espaços para a crítica literária, para publicação de novos autores fechavam, ao passo que 

novas iniciativas surgiam, novos espaços para reconstrução, com características 

diferentes do que nos habituamos e em desmedida aceleração. Se invenções como o 

rádio, a fotografia, o cinema e a televisão haviam gerado profundas transformações, a 

web parece acentuar os usos da imagem e do som e de novos caminhos para a escrita. 

Com a ascensão de múltiplos aparatos tecnológicos e a relativa facilidade de acesso a 

eles, tivemos a proliferação e cruzamentos dos modos de fazer e dizer, um processo que 

se complexifica e que converge tecnologias.  

Diante da ampliação das formas de codificação, não soaria estranho pensar, 

aliados a Vilém Flusser, se estaríamos mesmo diante de uma decaída da era da escrita e 

uma ascensão de uma nova cultura de imagens, diferente do mundo pré-histórico, uma 

imaginação pós-histórica, na qual as textualidades figurariam por trás de imagens 

técnicas. Ou ainda diante de uma ressurgência das energias vocais da humanidade, tal 

como aponta Paul Zumthor,
3
 promovida, inclusive, por meios tecnológicos que 

"desencarnam" imagens e sons por meio das máquinas.  

E, assim, voltamos à importância de pensar a escrita como um dos modos de 

expressão, como um material para construção de experiências, como uma técnica. Se 

ampliamos a diversidade dos materiais disponíveis para a concretização de uma ideia 

criativa, de um expressão, com suas singularidades e possibilidades de trocas entre si, 

logo parece interessante pensar que, com isso, a própria literatura se transforma em sua 

                                                           
2
 Tentamos pensar aqui o termo adaptação, quando usado, como tradução, crítica e recriação, não dentro 

das ideias de cópia, correspondência, fidelidade a um original. 
33

  Performance, recepção, leitura,  2007, p.15. 
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composição e que a ideia de livro se espalha pelo papel, pelo espaço digital, pelos 

muros da cidade, pelo corpo.   

No entanto, faz-se importante entender as particularidades de cada material. 

Ler o livro, ver o filme no cinema, assistir a um vídeo na web, ler uma história em 

quadrinhos, assistir a uma performance ao vivo, contemplar uma exposição, ler um 

texto na web, cada um desses atos representa uma experiência de natureza distinta, 

mesmo se todas buscarem contar a mesma história ou evocar memórias afins, pois são 

erigidas por autores e materiais distintos e, em termos de recepção, variam de acordo 

com o receptor e com o ambiente em que se dão. Desse modo, não cabe pensar na 

substituição de uma mídia pela invenção da outra, como por exemplo, o declínio da 

escrita por outros modos de expressão que fornecem mais estímulos aos sentidos, mas 

de tentar entender o que há de particular em cada um desses materiais, o que só eles 

podem provocar, como manejar cada um deles a depender da intenção e, desse modo, 

abrir espaços para a diversidade de expressões e para seu entendimento. 

Além disso, se uma obra literária ganha versões, sua crítica se torna mais 

complexa, pois essa pode ser "lida" por meio de outras leituras criadoras, que compõem 

obras a partir dela, o que envolve outras paisagens de mundo. Com essa base, pensamos 

as relações que envolvem corpo e mídia na concretização de Morte e vida severina, 

sendo a própria escrita uma mídia, uma tecnologia. Buscamos entender o que cada uma 

das versões possui de singular e como se dão as trocas entre elas, uma vez que são todos 

materiais de construção da experiência. Cada uma delas instaura novos mundos, ao 

mesmo tempo que é atravessada por outras experiências instauradas. 

A reflexão acerca de Morte e vida severina se iniciou quando soubemos do 

lançamento de sua animação. Guiou-se, então, um levantamento das versões para  

animação, texto, teatro, música, cinema, televisão, quadrinhos. Estabelecemos um corpo 

de análise a partir da versão literária e: 1) da montagem teatral realizada pelo Teatro da 

Universidade Católica (TUCA), em 1965, escolhida por sua influência e relevância 

histórica, embora também tenhamos acompanhado montagens contemporâneas; 2) do 

filme dirigido por Zelito Viana, lançado em 1977; 3) do LP da peça do TUCA, que 

inclui as músicas de Chico Buarque, de 1966; e, outro LP, de Chico Buarque e Airton 

Barbosa, de 1977, editado a partir do filme de Zelito Viana; 4) do teleteatro dirigido por 

Walter Avancini para um especial da Rede Globo, em 1981; 5) dos quadrinhos de 

Miguel Falcão, 2005; e 6) da animação de Afonso Serpa, 2011.  
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Interessava-nos, inicialmente, entender por que esse texto chamava a atenção 

de tantos recriadores, com quase uma reconfiguração em mídias distintas por década. E 

o que acontecia com essa experiência que deu origem a Morte e vida severina depois de 

tantas traduções. As questões iniciais estavam situadas em dois eixos: intermidialidade e 

comunicabilidade. No primeiro eixo, pensávamos a relação entre literatura e outras 

mídias, os cruzamentos e distanciamentos entre essas obras, o que implicou levar as 

possibilidades e limites de cada um desses materiais em consideração: palavra, corpo, 

imagem e som. No segundo, nos perguntávamos se a difusão desse texto estaria 

relacionada a questões estéticas, temáticas e contextuais ou mesmo a própria recriação 

em outros suportes. É relativamente fácil responder que se trata de um clássico e que 

muitos outros romances da literatura brasileira foram pontos de partida para obras em 

audiovisual, bem como recentemente para obras em quadrinhos, o que tem a ver 

também com certas tendências dos meios de produção cultural. No entanto, Morte e 

vida severina foi único texto de João Cabral de Melo Neto a ganhar tamanha 

repercussão. 

Era possível pensar também que o "volume e a área de comunicabilidade" do 

texto está ligado ao "suprimento de oralidade, que avoluma seu poder de comunicação e 

facilita a sua difusão de modo a alcançar um receptor coletivo e ser consumido 

coletivamente" (NUNES, 2007, p.53), tal como reiterações, rimas, andamento do verso, 

léxico, frequência da sintaxe direta, ou mesmo influências de manifestações da poesia 

oral, em sentido amplo. Isso era um dado importante, no entanto, também se deve levar 

em conta a questão da mise-en-scène. O próprio João Cabral, após assistir à 

representação teatral do TUCA, em Lisboa, opinou que "mise-en-scène é sem dúvida a 

principal responsável pelo interesse que Morte e vida severina está despertando" 

(NUNES, 1971, p.21). E Benedito Nunes amplia: 

Em conseqüência da receptividade das plateias a esse poema, 

sucessivas vezes editado, juntamente com outros textos do autor, e que 

difundiu o nome e a obra de João Cabral para além dos círculos 

literários, produziu-se, pela primeira vez depois de 1922, um 

fenômeno inédito na história da moderna poesia brasileira: a 

consagração popular de um poeta.   

    (NUNES, 1971, p. 22) 

No que se refere à intermidialidade, não era possível pensar as trocas do texto 

com outras mídias apenas por suas adaptações, pois já havia hibridismo, contágio, troca 

na própria construção da mídia texto, que reúne diversas manifestações ligadas à 
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oralidade, poéticas da voz, a características da poesia moderna, à memória da terra, à 

tradição de obras e escritores que pensam questões do nordeste, como José Lins do 

Rego e Josué de Castro. Além disso, percebemos os intercâmbios entre as versões. A 

animação surge em diálogo com a iniciativa dos quadrinhos, uma vez que o desenho é 

do mesmo cartunista, Miguel Falcão, e assim ambas guardam semelhanças de traço, 

cena, quadro. Já a encenação para teatro realizada pelo Teatro da Universidade Católica 

(TUCA), em 1965, com direção de Silnei Siqueira e músicas de Chico Buarque, 

provocou trocas com as reconfigurações para cinema e televisão.  

Logo, a experiência de Morte e vida severina não era apenas a literária, era 

entender toda a teia das obras e mais uns tantos. E buscar uma análise dessa teia é 

também pensar os desdobramentos da obra no tempo, no espaço e em diferentes 

materiais, seus processos de recepção e transformação.  A obra revive através de suas 

traduções entre as mídias "um modo algo provisório de lidar com a estranheza das 

línguas" (BENJAMIN, 2011, p.110). O que há em comum nesses desdobramentos no 

tempo, no espaço, nos suportes, é a própria ideia de Morte e vida severina, sua 

"pervivência", para usar o neologismo cunhado por Haroldo de Campos.
4
 

Desse modo, ao mesmo tempo em que essas versões de Morte e vida severina, 

essas reconfigurações da experiência com a obra, oferecem experiências distintas para 

novas recepções, algo "pervive" por meio do imaginário que permeia as obras. E, assim, 

podemos entender a obra de modo mais complexo como algo que transcorre carregando 

os sedimentos das terras por onde passa: os textos, os contextos, as mídias, as pessoas, 

as imagens, as vozes. E se renova a cada novo espaço e tempo em que é composta, pois 

agrega novos elementos para o fluxo. Percorrendo essas obras, vamos em busca dessas 

vivências, nos unimos a Severino em seu transcorrer. 

 

 

AS LINHAS DA QUESTÃO 

Morte e vida severina se desloca pelos territórios tal qual Severino, suas 

paisagens não apenas são mutáveis, como podem ser percebidas por diferentes pontos 

de vista, considerando a variedade de experiências possíveis por meio de suas versões. 

Ao longo desse trabalho, englobaremos Morte e vida severina em escrita, por João 

                                                           
4
A ideia de pervivência está ligada à vida, sobrevida e ao continuar a viver da obra. Ver Walter Benjamin, 

Escritos sobre mito e linguagem, p.104, nota 42, e o ensaio de Haroldo de Campos "Da tradução a 

transficcionalidade" na revista 34 Letras, nº 3, março de 1989. 
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Cabral de Melo Neto; em teatro, com a peça dirigida por Silnei Siqueira e realizada pelo 

Teatro da Universidade Católica de São Paulo (TUCA); em cinema, com o filme 

dirigido por Zelito Viana; em televisão, com o teleteatro dirigido por Walter Avancini; 

em graphic novel, por Miguel Falcão; e em animação, com direção de Afonso Serpa. As 

versões em música são analisadas junto à encenação teatral, ao filme e ao especial para 

televisão, visto que as canções foram compostas para integrar tais obras, ainda que 

possam ser ouvidas de modo independente em CDs e LPs.  

Nas versões de Morte e vida severina, o personagem e a obra são compostos 

pelo deslocamento, pelos encontros do caminho. Em meio às várias obras que 

chamamos Morte e vida severina, há algo que permanece: o caminho, a andança  ̶. do 

retirante e das paisagens. É por meio da retirada de Severino, à medida que o retirante 

segue pelas terras, que as paisagens da condição severina diante da terra se revelam. 

Porém, só temos acesso às paisagens de Severino por cada uma das obras intituladas 

Morte e vida severina. O personagem está em fluxo assim como as obras, seja na 

composição do trajeto do retirante, que se dá em todas as versões, ou na própria 

movência das paisagens possibilitada na experiência de cada receptor com as obras, no 

tempo e no surgimento de novas versões que ampliam o leque das possibilidades de 

experiência.  

Desse modo, no capítulo "Notas do caminhar  ̶  Direções e perspectivas", 

pensaremos a ideia de paisagem junto às versões de Morte e vida severina, 

considerando a paisagem como um processo ligado à percepção, mas também, no caso 

da produção de atos de expressão, como construção, artesanato. Isso inclui os 

atravessamentos que perpassam as obras, as direções e os materiais envolvidos na 

intenção da concretização de uma ideia. Nesse trecho do trajeto, nos concentraremos na 

reflexão sobre a paisagem como encontro entre um lugar e um ponto de vista, em 

aspectos relacionados ao processo perceptivo. E, quanto às paisagens construídas, as 

relações entre imaginário, materiais e perspectivas.  

Em seguida, no capítulo "Percorrendo paisagens  ̶  Entre o homem e a terra", 

adentraremos, de modo mais detido nas paisagens em si, seguindo o caminho de 

Severino, fluxo de convergência. Nele, nos concentraremos nas versões escrita e em 

audiovisual (cinema, televisão e animação), e pensaremos como, por diferentes recursos 

e escolhas, elas trazem a relação entre homem e terra, e o que nos desvelam dessa 

condição, dessas trocas, desse encontro entre um lugar e um ponto de vista, seja da 

perspectiva do homem ou da terra, processo esse que é a própria paisagem. Embora 
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tenhamos nos detido nessas quatro versões, passando pelas questões relativas à escrita e 

à imagem e som em movimento, há menções de seus cruzamentos com as obras em 

teatro, quadrinhos e música, uma vez que estão interligadas. Dividiremos esse caminho 

em três momentos: 1) "Pertencer ao desterro": a partida, o lavrador que pertence a uma 

terra da qual precisa emigrar; 2) "Peregrinar em marcha fúnebre": a busca por novos 

lugares onde se pode plantar a sina do desterrado e os encontros que se dão pelo 

caminho; 3) "Mangues de morte e vida": as linhas de chegada da peregrinação, na qual 

resta a lama movediça do permanecer, lama que é matéria em decomposição, mas é 

também, surgimento de novas vidas, que reconfiguram a paisagem.  Com esse capítulo, 

temos por objetivo caminhar pela percepção da semelhança dos momentos, lembrando 

as diferenças de paisagens que são geradas por meio de cada material e autor. 

Partiremos da paisagem ao pensamento. 

Em "Da experiência severina  ̶  Retiradas", discutiremos, a partir dos objetos 

analisados, como um imaginário perpassa a construção de diferentes as obras e, ao 

mesmo tempo, se altera por meio delas, visto que, sendo tais paisagens resultados de 

materiais e percepções distintas, passam a oferecer diferentes experiências aos 

receptores. Em "Cruzamentos", pensaremos nos encontros e atravessamentos que se dão 

entre as versões, como elas se influenciam, e dessas com outros lugares, obras, 

contextos. A análise das obras nos oferece parcialmente alguns aspectos das relações 

que são estabelecidas nas criações de Morte e vida severina, por meio das quais 

podemos pensar o imaginário que cerca a obra pela criação de diferentes autores. Em 

"Contornos da matéria", nos deteremos em pensar como os materiais a partir dos quais 

as obras se compõem oferecem possibilidades e limites nos modos de dizer e, junto às 

direções que são a eles dadas, permitem experiências distintas de construção. 

Finalizando este capítulo, "Ambientes" expressa como a construção dessas diferentes 

paisagens gera novos ambientes a quem deseja percorrê-las e como a multiplicação das 

versões altera experiência de Morte e vida severina. Partiremos do pensamento à 

paisagem. 

Por fim, "Linhas dos horizontes e além-mar" traz o que até aqui se pode 

perceber, sabendo que na frente há o mar. E ainda além dele, onde as janelas do olhar já 

não podem mirar.  
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2. NOTAS DO CAMINHAR  ̶  DIREÇÕES E PERSPECTIVAS 

 

e daí à lembrança  

que vestiu tais imagens  

e é muito mais intensa  

do que pode a linguagem,  

 

e afinal à presença 

da realidade, prima,  

que gerou a lembrança  

e ainda a gera, ainda,  

 

por fim à realidade,  

prima e tão violenta  

que ao tentar apreendê-la  

toda imagem rebenta.  

(João Cabral de Melo Neto ) 

 

 

Percorrer espaços é construir paisagens, encontros entre o mundo e pontos de 

vista, organização do descontínuo em uma continuidade passível ao conhecimento. Para 

Eric Dardel, toda geografia está na análise da paisagem, que seria assim a geografia 

compreendida como o que está em torno do homem. Sendo "geografia" 

etimologicamente a "descrição da terra", tem-se a ideia da terra como um "texto a 

decifrar", e a paisagem como um "momento vivido", "uma impressão que reúne 

elementos", "uma janela sobre as possibilidades ilimitadas: um horizonte" (DARDEL, 

2011, pp.30-31). Pode-se dizer que a paisagem é tudo que está em torno, dado a 

percepções e perspectivas, pontos de vista e de contato, passando por processos de 

focalizações, desfoques, planos e direções. Um espaço, um acontecimento pode ser 

percebido de muitos ângulos e lugares, por meio de visões de mundo bastante distintas, 

que se alteram, inclusive, no tempo e no espaço. Percebemos algo que nos percebe em 

um constante perspectivismo. 

Severino percorre os espaços e, ao longo de seu fluir, nos revela as janelas de 

seu caminho. Os criadores das versões de Morte e vida severina constroem as paisagens 

de Severino, por meio de suas próprias. Seguimos esses trajetos, observando as 

múltiplas paisagens do retirante, os materiais que são usados para construí-las, em busca 

das perspectivas de Morte e vida severina. Nessa simultaneidade de deslocamentos, 

recortes, colagens, junções dos objetos antes dispersos, são gerados novos pontos de 

vista. 
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Para Michel Collot, a paisagem, esse algo que Dardel aponta como uma janela  

sobre as possibilidades, um horizonte, é um fenômeno que se dá em um encontro entre o 

mundo e um ponto de vista, de modo que na paisagem estariam envolvidos, de modo 

completo, pelo menos três elementos, de forma complexa − um local, um olhar e uma 

imagem −, conforme podemos ler: 

Por definição, a paisagem é um espaço percebido, ligado a um ponto 

de vista: é um extensão de uma região [de um país] que se oferece ao 

olhar de um observador. Objetar-me-ão dizendo que é também − ao 

que parece, a princípio, se seguirmos a cronologia das acepções da 

palavra paisagem na história das línguas românicas − uma 

representação pictórica. De fato, a noção de paisagem envolve pelo 

menos três componentes, unidos numa relação complexa: um local, 

um olhar e uma imagem. As teorias da paisagem deram ênfase ora ao 

primeiro, ora ao último desses componentes, em detrimento do 

segundo. 

(COLLOT, 2013, p.17) 

 

Desse modo, a paisagem não é nem a mimesis de um local, nem uma imagem 

desconectada de sua interação com a terra,  não está no sujeito a que percebe, nem nas 

estruturas do objeto que é percebido, mas representa uma interação entre ambos, dada a 

processos de seleção e combinação de elementos que se atravessam. O termo está, 

portanto, voltado à própria ideia de percepção, que, também para Henri Bergson, se dá 

na interação entre um corpo e seu entorno, pelo processo gerado na relação entre 

matéria e memória.  

Para Bergson, "o corpo, sempre orientado para a ação, tem por função essencial 

limitar, em vista da ação, a vida do espírito" (BERGSON, 2011, p.209). Em Matéria e 

memória,  Bergson aponta para o corpo como uma imagem dentro de todas as outras 

imagens que o circundam, e está voltado, em um esquema sensório-motor, para a sua 

necessidade, sua sobrevivência. Com isso, faz uma seleção dentre todas as imagens que 

existem por meio da percepção, afetando e sendo afetado por elas. O espírito está 

relacionado à memória, que liberta o corpo do ritmo da necessidade, do transcorrer das 

coisas, das ações automáticas, ao acionar as lembranças, percepções passadas, que são 

úteis diante a percepção presente para conduzir  a uma decisão: 

No que diz respeito à memória, o papel do corpo não é armazenar as 

lembranças, mas simplesmente escolher, para trazê-las à consciência 

distinta graças à eficácia real que lhe confere, a lembrança útil, aquela 

que completará e esclarecerá a situ"ação presente em vista da ação 

final.  

(BERGSON, 2011, p.209) 
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Ao evocarmos as lembranças, geramos imagens virtuais, que não são as 

mesmas das lembranças puras, e sim o resultado da nossa percepção junto à lembrança-

imagem, ou seja, uma projeção, uma representação, do objeto percebido. 

 

Distinguimos três termos, a lembrança pura, a lembrança-imagem e a 

percepção, dos quais nenhum se produz, na realidade, isoladamente. A 

percepção não é jamais um simples contato do espírito com o objeto 

presente; está inteiramente impregnada das lembranças-imagens que a 

completam, interpretando-a. A lembrança-imagem, por sua vez, 

participa da "lembrança pura" que ela começa a materializar, e da 

percepção na qual tende a se encarnar: considerada desse último ponto 

de vista, ela poderia ser definida como uma percepção nascente. (...) 

Simbolizando esses três termos pelos segmentos consecutivos AB, 

BC, CD de uma mesma reta AD, pode-se dizer que nosso pensamento 

descreve essa reta num movimento contínuo que vai de A a D, e que é 

impossível afirmar com precisão onde um dos termos acaba, onde 

começa o outro. 

(BERGSON, 2010, p.156)  

 

A percepção, que é um mecanismo de seleção, representa um ponto de ligação 

da lembrança com o atual, mas a percepção e a memória estão voltadas para a ação, pois 

"a orientação de nossa consciência para a ação parece ser a lei fundamental de nossa 

vida psicológica" (BERGSON, 2011, p.210).  

A ideia de paisagem como um encontro entre o mundo e um ponto de vista, 

que conjuga "o local, sua percepção e sua representação"(COLLOT, 2013, p.18), parece 

se aproximar dos elementos que Bergson aponta com participantes do processo 

perceptivo, que interage com o aparelho sensório-motor do corpo, um objeto a ser 

percebido, e o trabalho da percepção, que envolve lembranças-imagens, para gerar uma 

projeção acerca desse objeto. Porém, como pensar essa paisagem que é um ato de 

expressão, que não está diretamente relacionada à ideia mais primária do corpo de 

necessidade ou utilidade?  

Ao mesmo tempo em que a necessidade de ação é determinante na evocação 

das lembranças, a memória parece estar o tempo todo lançando-se "de encontro à porta 

que o corpo lhe irá entreabrir: daí os jogos de fantasia e o trabalho da imaginação" 

(BERGSON, 2011, p. 210), que se instauram nas brechas da necessidade material. No 

entanto, é preciso considerar que também no processo de se construir uma obra, há 

também um trabalho de ação sobre a matéria e sobre as imagens, de artesania, que 

demanda conhecer "os processos, as exigências, os segredos do material que vai mover" 
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(ANDRADE, 1975, p.12). Assim, a criação estaria em um limiar entre o sonho, quando 

as lembranças chegam à consciência sem objetivo precedente, e a necessidade de ação.   

A partir daí, podemos tirar duas ideias de paisagem, que são frutos da interação 

entre "mundo, percepção e representação"(COLLOT, 2013, p.18), uma na relação direta 

do corpo com o espaço percebido, na geração de imagens mentais; outra, que estaria 

mais voltada para o que Collot chama da ideia de representação pictórica, mas que 

desenvolvemos aqui como construções de paisagens por meio de variados materiais − 

som, imagem, escrita. Pensamos, portanto, que o processo de criação artística se 

aproxima da ideia de paisagem na relação corpo-mundo, tal qual apresenta Georg 

Simmel:  

 

O que o artista faz  ̶  extrair da torrente e da infinidade caóticas do 

mundo imediatamente dado um fragmento, apreendê-lo e formá-lo 

como uma unidade, que agora encontra em si mesma o seu sentido e 

intercepta os fios que a ligam ao universo e os reata de novo no ponto 

central que lhe é peculiar  ̶  eis o que também nós fazemos de um 

modo mais chão, com menos princípios, mais incerto nos seus limites, 

logo que contemplamos uma "paisagem" em vez de um prado, de uma 

casa, de um riacho e de um séquito de nuvens. 

(SIMMEL, 2009, p.9) 

 

 

Desse modo, Severino percorre seu trajeto nos revelando suas paisagens, seja 

em seus monólogos, ou nos encontros e situações do caminho. As paisagens de Morte e 

vida severina nos apontam para um entrelaçamento do homem com a terra. E a 

"descrição da terra" inscrita nas paisagens pode exprimir "a própria concepção de 

homem, sua maneira de se encontrar, de se ordenar como ser individual ou coletivo" 

(DARDEL, 2011, p.31). O "ser no mundo" não é nem sujeito nem objeto, mas projeto 

ou trajeto (COLLOT, 2013, p.30). Logo, é o trajeto de Severino que nos revela sua 

condição, e, sendo ela produto de uma relação complexa, devemos  pensar nem só no 

sujeito ou no objeto, mas na interação entre homem e terra. Perceber essas paisagens é 

buscar que tipo de experiência pode se dar no trajeto de Severino. 

No entanto, essa experiência de Severino nos é apresentada em diversas 

versões de Morte e vida severina: literatura, teatro, cinema, televisão, música, 

quadrinhos e animação. Ou seja, suas paisagens são construídas por materiais e 

criadores distintos − são fruto de locais, olhares e representações distintas. E, por outro 

lado, partilham do percurso de um retirante, de recursos de construção e situações 
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semelhantes. Ao mesmo tempo em que são distintas, se cruzam em elementos, o que 

nos leva a uma ideia de imaginário: 

 

Por conseguinte, a dimensão última do texto não pode ser de natureza 

semântica. Descrevemo-la como o imaginário, com o que, ao mesmo 

tempo, apontamos para a origem do discurso ficcional[...] O 

imaginário não é de natureza semântica, pois, face a seu objeto, tem o 

caráter difuso, ao passo que o sentido se torna sentido por seu grau de 

precisão. O difuso do imaginário, contudo, é a condição para que seja 

capaz de assumir configurações diversas, o que é sempre exigido se 

trata de tornar o imaginário apto para uso. 

(ISER, 2002, p.948) 
 

O imaginário configura uma espécie de "reserva de usos" para a recepção de 

um texto, as possibilidades de projeção que podem ser feitas a partir dele, pois no 

receptor se dá a experimentação dos usos desse imaginário projetado no texto. A 

recepção produz o objeto imaginário na consciência do receptor a partir de certas 

indicações estruturais e funcionais. Esse objeto, no entanto, não é um correlato do texto, 

uma interpretação, mas gera uma "experiência do texto" (ISER, 2002, p.950). O 

receptor é provocado, portanto, a uma experiência que o texto lhe oferece, com 

imagens, sons, ritmos. É possível traçar uma ponte entre o imaginário de uma obra e a 

noção de memória de Bergson, cuja percepção, por vias da ação, evoca imagens que 

possam se relacionar ao objeto presente, do qual partem os estímulos. 

Poderíamos considerar que o imaginário partilhado pelas versões de Morte e 

vida severina é resultado dessa experiência do texto de João Cabral de Melo Neto. Ou 

seja, que cada um deles, isoladamente, procurar fazer seu uso desse imaginário 

projetado no texto. Porém, é preciso considerar que, embora as novas paisagens de 

Morte e vida severina derivem de uma experiência do texto, essa experiência não se 

restringe ao texto. É preciso considerar, no novo processo de criação, os cruzamentos, 

os contextos, as possibilidades e limites no trabalho com os materiais de construção 

dessas paisagens e, por fim, que a experiência que o receptor pode ter com Morte e vida 

severina se transforma não apenas no tempo, mas, inclusive, com suas versões.  

Tanto a contemplação de uma paisagem quanto a construção dela – pois os 

objetos e obras que produzimos se integram ao mundo – se tornam paisagem, passam 

por processos de seleção diante da totalidade, nossa percepção. E também por processos 

de combinação de elementos e lembranças dentro de uma unidade coerente, passível de 
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entendimentos. Selecionamos e combinamos imagens, junto as nossas "lembranças-

imagens", dentro da composição de uma paisagem.  

Isso nos leva a pensar que há sempre um processo tradutório em nossa 

percepção, o que favorece pontos de vistas diferentes sobre os mesmos materiais, e o 

que nos impede de pensar uma obra como espelho de uma realidade, embora ela reúna 

elementos que se assemelhem a dados contextos. A obra não comunica um contexto, ela 

viabiliza pontos de vista sobre um contexto transitório, em fluxo, tal como as coisas e a 

percepção. E, ao se tornar paisagem de mundo, ela mesma está em fluxo e constante 

atualização por novas percepções e construções de paisagem. 

Partindo dos processos de seleção e combinação que participam de um ato de 

ficção (ISER, 2002, p.962-963), pode-se pensar que João Cabral de Melo Neto, ao 

construir seu texto, suas imagens, seu ritmo, tece uma série de percepções de mundo no 

trabalho com a palavra. Logo, as versões de Morte e vida severina, em seus processos 

de descrição da terra, não são espelhos de uma vivência ou situação social, nem mesmo 

um reflexo do texto de João Cabral. São novos ambientes em que os elementos 

selecionados estão isolados dos contextos em que se inserem e disponíveis a novas 

combinações.  

Tais combinações serão feitas por cada um dos receptores, leitores, 

espectadores, contempladores das paisagens do texto, na interação com a obra. E, nesse 

caso, como os receptores são também criadores, realiza-se um novo processo de 

emissão, de instauração. Ou seja, além de compor suas próprias paisagens a partir das 

obra, há a construção, que por sua vez se atravessam de outras obras, terras, contextos 

culturais e sociais, processos perceptivos, limites técnicos diante dos materiais dos quais 

se valem para a criação. As paisagens percebidas se unem ao campo de experiência do 

observador, e daí serão construídas novas combinações e perspectivas dentro do 

horizonte que é a experiência com Morte e vida severina.  

Se a paisagem é um encontro entre o mundo e um ponto de vista, para Hans 

Ulrich Gumbrecht, os pontos de vista sobre um texto são construídos na relação entre o 

tema e a perspectiva. No entanto, nesse texto há todo um  horizonte –  as demais 

perspectivas a partir das quais um mesmo objeto é representado: 

 

A estrutura de tema e horizonte é o pré-dado à compreensão 

formadora das sínteses dos pontos de vista. (...). Nos textos de ficção, 

objetos idênticos são representados a partir de diferentes perspectivas, 

em cujos pontos de intersecção se originam locais de indeterminação 
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semântica ("lugares vazios"); perspectivas desta natureza são por 

exemplo as dos protagonistas, a da trama, do narrador e do leitor 

fictício (cf. p.62). Nenhuma delas, nem mesmo a do leitor fictício, 

fornece por si própria o ponto de vista que o leitor deverá assumir. 

 (GUMBRECHT, 2002, p.998) 

 

Essas reflexões sobre o texto podem ser pensadas também no que se refere a 

outros materiais. E, na relação entre tema, perspectivas e horizonte, podemos pensar 

que a partir do momento em que uma obra ganha novas versões, as perspectivas da 

experiência se multiplicam, não sendo mais apenas a do texto. Elas, inclusive, alteram 

a própria experiência do texto. Quem constrói uma paisagem, por sua vez, constrói a 

relação entre as perspectivas que levarão o observador à experiência da obra, o 

processo de transferência da obra ao seu campo de experiências. Por isso, podemos 

considerar que as versões ampliam o horizonte de Morte e vida severina e, além de se 

valer da reserva de usos do imaginário, podem compô-la, porque, a partir do momento 

em que existem, temos o imaginário do texto e o imaginário de cada uma dessas obras. 

Desse modo, o imaginário de Morte e vida severina passa a ser composto por mais 

perspectivas, que se dão pelo imaginário da obra e pelo processo perceptivo de modo 

mais amplo, que junto ao processo de artesania dos materiais, resulta na construção de 

paisagens. 

Ao evocar o conceito de paisagem, pensamos portanto nesse processo que é 

conjunto, que envolve a percepção, com suas seleções e combinações, a memória de 

uma obra que ecoa e se modifica no tempo, e a construção por meio de materiais desse 

algo chamado de paisagem. Tal conceito, assim como as obras, não envolve, em termos 

de construção, apenas imagens, mas um todo sensorial, como ocorre quando 

caminhamos por entre a terra, percebendo: 

 

Apesar da primazia que a tradição ocidental confere à visão, a 

paisagem não poderia se reduzir a puro espetáculo. Ela se oferece 

igualmente aos outros sentidos, e tem relação com o sujeito inteiro, 

corpo e alma. Não apenas se dá a ver, mas também a sentir e ressentir. 

Na paisagem, distância se mede pelo ouvido e pelo olfato, conforme a 

intensidade dos ruídos, segundo a circulação dos fluidos aéreos e dos 

eflúvios, e a proximidade se experimenta na qualidade tátil de um 

contorno, no aveludado de uma luz, no sabor de um colorido. Todas as 

sensações comunicam-se entre si por sinestesia e suscitam emoções, 

despertam sentimentos e acordam lembranças.  

(COLLOT, 2013, p.51) 
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A paisagem está ligada ao próprio percorrer. E esse percorrer é o que faz 

Severino. Seguiremos o caminho de tal personagem por meio de diferentes obras,  

conjuntamente, percebendo as semelhanças dos seus componentes e do próprio trajeto e 

lembrando as diferenças das paisagens que compõem o caminho. É preciso considerar 

que tais versões, incluindo o texto, partilham de um imaginário, realizam trocas entre si, 

mas fazem usos distintos dessa reserva, com suas próprias indicações estruturais e 

funcionais. Esse processo se dá pela percepção, na relação dos criadores com o mundo, 

mas também como o próprio uso de materiais diferentes para construir paisagens.  

Percorrer nos ajuda a perceber os elementos que giram em torno desse 

imaginário, e, posteriormente, dizer da experiência. Para que essa análise se desenvolva, 

consideramos importante, portanto, não separar os objetos em nossa análise e fazer o 

uso de um pensamento-paisagem, em que "a paisagem provoca o pensar e que o 

pensamento se desdobra como paisagem." (COLLOT, 2013, p.12).  

Assim, primeiro acompanharemos Severino e suas paisagens nas versões 

escrita e em audiovisual de Morte e vida severina durante três momentos do percurso. 

Depois, nos direcionaremos à experiência com as obras Morte e vida severina, que tal 

qual Severino, se retiram de sua terra, tem encontros e cruzamentos pelo caminho. 

Severino emigra da terra a qual não pode pertencer, peregrina de encontro a 

encontro com a morte pela terra que se transforma em seu entorno, mas não em sua 

condição e, no destino final dos retirantes,  à paisagem seca dá lugar ao mangue e ao 

lamaçal − lugares de decomposição e biodiversidade, que se rearrumam diante do 

nascimento de uma criança, ao qual Severino não presencia. 

Morte e vida severina, uma obra que se retira de sua terra natal, que migra por  

novas paisagens, se transforma, ao mesmo tempo que ecoa por esses campos para 

experiência. Para que surjam novas vidas, a partir de outros materiais e tempos da 

caminhada, é preciso que algo seja deixado e algo surja. Entre o que morre e o que 

nasce, recombinações da experiência. 
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3. PERCORRENDO PAISAGENS  ̶  ENTRE O HOMEM E A TERRA 

 

3.1 Pertencer ao desterro 

 

 

Mas, para que me conheçam 

melhor Vossas Senhorias 

e melhor possam seguir 

a história de minha vida, 

passo a ser o Severino 

que em vossa presença emigra. 

 

(João Cabral de Melo Neto) 

 

 

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 

 

(Antonio Machado) 

 

Os desenhos em preto e branco, junto às fontes que se aproximam de um estilo 

gótico, e a ambientação sonora de padrão grave e repetitivo, dão as pistas do sombrio 

para a animação dirigida por Afonso Serpa, desde seu início, que ora terá a 

predominância de preto, carregado, ora do branco, desértico. Severino surge entre a 

paisagem de céu e caminho brancos, solo rachado da terra cinza, com vegetação seca e 

esparsa. Nessa terra, o retirante aparece em deslocamento, vindo de longe e 

ultrapassando o quadro, que dá lugar à abertura do filme.                        

 

 

 

 

 

 

Várias linhas retas entrecruzadas em forma geométrica se desenham e tomam a 

tela. À frente delas, Severino se apresenta, dando lugar à sequência em que as listras se 
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transformarão na imagem da terra onde vivem os severinos. Percebemos que essas 

linhas criarão uma identidade visual entre a terra e o retirante, as listras aparecem na 

terra, em sua roupa, ora em sua pele, em sua enxada, seu chapéu. Compõem também, 

em outra disposição, os cactos, que têm o rosto dos vários severinos e falam, ao mesmo 

tempo em que a barba do personagem parece ter os espinhos dos cactos, promovendo 

assim um intercâmbio de aspectos. As linhas se expandem delineando o cenário da 

enegrecida serra magra e ossuda, onde a "morte severina" aparece como sombra de uma 

cabeça com chifres, que vai se estendendo no chão escuro da serra, enquanto ouvimos 

uma marcação sonora que se repete como se um enxada batesse no chão em frequência 

contínua. 

 

 

 

 Tal padrão das listras nos dá uma ideia de continuidade entre as imagens, 

repetição, além da ligação entre homem, terra, vegetação, ferramentas de trabalho. O 

recurso da sombra também será frequente, com a projeção do homem, dos elementos da 

natureza, objetos e da morte severina no chão pelo sol, interligando-os.   

Além desses recursos e padrões visuais, há uma dinâmica na composição das 

paisagens que se formam a partir do rosto de Severino nos cactos e na ponta da caneta 

que desenha as linhas da terra. Ao longo da animação, perceberemos muitas trocas 

visuais entre o personagem e os demais elementos da terra, inclusive tais elementos 

ajudam a narrar a história, como se fossem também um modo de ser Severino.  

 

  

 



25 
 

A cena em que o retirante anuncia sua migração começa nos pés descalços no 

chão ao lado do cabo da enxada, a câmera vai subindo pelo corpo do lavrador, enquanto 

este deixa cair a enxada, passa por sua cabeça, e acima dela nos deixa visualizar apenas 

a paisagem para onde o personagem continuará a caminhada que se inicia na abertura da 

animação. A sequência termina com uma imagem da ponta da enxada caída no chão, 

Severino de costas, emigrando em direção à profundidade da imagem. Ao mesmo 

tempo que o homem está ligado a essa terra por seus pés descalços que pisam nela e por 

sua enxada, ele abandona sua ferramenta de lavrar a terra. 

Os planos que nos revelam as paisagens são, em geral, de grande profundidade, 

planos abertos de terrenos vazios, como desertos. Há repetição também no padrão 

sonoro e na dicção de Severino, que foge da rima, por meio de entonações e pausas mais 

próximas da fala. Severino aparece, na maior parte do tempo, em planos abertos, que 

nos mostram também a terra, mas que, como no momento em que emigra, nos dão a 

sensação de um olhar, uma percepção sobre a terra, o retirante que caminha para que 

possamos conhecer melhor a história de sua vida.  

Essa figura do lavrador que caminha pela terra permeia o teleteatro de Walter 

Avancini. Tanto na animação quanto no teleteatro, o personagem aparece andando por 

cenários que se transformam, dando a impressão de uma jornada penosa, em que a 

mudança de paisagens representa longas distâncias via caminhada: "O que está perto é o 

que pode se dispor sem esforço, o que está longe exige um esforço e, implicitamente, 

um desejo de se aproximar" (DARDEL, 2011, p.10). No caso de Severino, a noção de 

uma caminhada penosa se dá também porque não é necessariamente um desejo do 

personagem deixar essa terra, mas por pertencer a uma terra da qual precisa emigrar em 

busca de novos lugares para "plantar" sua "sina". 

Em Avancini, toda a fala em que Severino se apresenta é dita enquanto o 

personagem caminha entre uma terra de cactos e galhos secos, que vai sendo desfocada 

aos poucos, deixando em primeiro plano o ator José Dumont. Ele anda em direção à 

câmera, falando para o espectador, em plano aberto que vai se fechando em médio. 

Após anunciar o começo de sua migração, os planos abertos ganham a vez, e Severino 

aparece caminhando entre a paisagem seca, não mais olhando para câmera, agora somos 

nós que nos direcionamos a ele, acompanhando a jornada. Enquanto a animação 

trabalha com uma variedade maior de imagens, que vão compondo e complementando 

as ideias da apresentação de Severino, em Avancini temos uma permanência na imagem 

do retirante caminhando pela terra enquanto se apresenta. 
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A fotografia amarelada realça a luz solar, assim como na abertura que vai 

mostrando a vegetação de espinhos ou galhos secos. Parece intencional expor a 

opressão do sol forte, pelo uso do plano contra-plongée, que exibe o corpo do retirante 

sob o sol. Assim, por meio desses recursos se compõe a ideia de um corpo diante da 

aridez de uma terra. Corpo esse que também se compõe e se mistura a essa terra que 

deixa, pelos efeitos de transição entre o rosto de Severino  em close e a vegetação, ou 

entre andar de Severino e a terra. A música instrumental, trilha da jornada, se assemelha 

ao coro lírico que foi criado para a encenação de Morte e vida severina pelo Teatro da 

Universidade Católica (TUCA) em 1965. Ela se inicia quando Severino emigra, 

trazendo uma ambiência de lamento, da caminhada que se arrasta. 

  

     

 

Em ambas as versões, Severino já se apresenta ao espectador a partir de um 

deslocamento. Porém, se na animação, há padrões visuais que criam uma relação do 

retirante com a terra durante a apresentação, em Avancini, essa relação fica mais 

delegada à fala, pois o personagem aparece no início do filme sempre em sua dura 

retirada, paisagem composta pelas imagens dessa terra, do sol, da andança e pela trilha 

sonora. Na animação, a figura da morte na forma de sombra pela serra  ̶  que veremos 

depois de tratar de uma figura de sobretudo negro, como costumam ser os desenhos da 

morte, e cabeça de gado seca  ̶  e a sina de "abrandar as pedras" em um ambiente 

desértico aparecem já antes do retirante começar sua migração, já no teleteatro há uma 
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repetição da peregrinação na terra árida diante da força solar, o lavrador já se apresenta 

em caminhada. 

Essa condição de pertencer a uma terra da qual se é desterrado é expressa na 

própria apresentação de Severino, que se vê em um esforço de dizer quem é por meio da 

terra de onde parte. Josué de Castro nos diz sobre o costume de definir-se pelo lugar de 

onde se é: 

 

Ainda hoje os fazendeiros são conhecidos muitas vezes pelo seu nome 

próprio e do lugar: Antônio Pedro tio Salgadinho, seu Juca de Serra 

Branca, Manoel Basto do Arvoredo... "Nomes dos homens e das terras 

como na Idade Média", afirma com certo orgulho, o sertanejo Luiz da 

Câmara Cascudo. 

(CASTRO, 1984, p.232) 

 

Se nas obras audiovisuais esse texto é dito na união da performance do corpo e 

da voz às configurações de imagem e som, o que nos traz novos modos de decodificá-

lo, em João Cabral de Melo Neto, essa ideia nos é construída pelo jogo de léxico e ritmo 

pelo material da palavra. A composição de rimas alternadas no segundo e quarto versos, 

os processos de reiteração, inclusive dado pelo retorno aos nomes Severino, Maria e 

Zacarias, combinados às frases de sete sílabas poéticas, nos aproximam de uma fala que 

se repete de maneira cíclica.  

Essa repetição da forma, do ritmo, se une ao que o personagem nos revela. Há 

uma associação do primeiro nome ao lugar na apresentação de Severino, que não tem 

sobrenome, não tem "outro nome de pia", se define por seu primeiro nome e pelo 

primeiro nome de seus pais "da Maria do Zacarias". Seus pais também se definem 

apenas pelo primeiro nome, não possuem um sobrenome tradicional, nem são 

conhecidos pelo lugar ao qual pertencem, pois são muitos os que se definem pelos 

mesmos primeiros nomes e habitam o mesmo lugar, a "serra da Costela, limites da 

Paraíba". Os terrenos de serra  "magra e ossuda" são divididos pelos vários severinos, 

que também são filhos de Marias e Zacarias, ou seja, ser da serra da Costela também 

não os caracteriza: 

 
Mas isso ainda diz pouco:  

se ao menos mais cinco havia  

com nome de Severino  

filhos de tantas Marias  

mulheres de outros tantos,  

já finados, Zacarias,  
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vivendo na mesma serra  

magra e ossuda em que eu vivia. 

(MELO NETO, 2008, p.147) 
 

Assim, a própria tentativa de se definir o indefine, não há nada de particular 

que possa distinguir o Severino, nem sua família, nem o lugar onde vive, a não ser  a 

própria história de sua vida, que ele nos conta ao emigrar.  Por isso, ser Severino é mais 

uma condição perante a terra que uma individuação nela. Ao se situar na serra da 

Costela, o personagem assume uma espécie de localização periférica, uma vez que os 

terrenos inclinados, partilhados pelos severinos, não são os melhores para se lavrar, 

como leremos na cena dos irmãos das almas : "E era grande sua lavoura,/irmãos das 

almas,/lavoura de muitas covas,/ tão cobiçada?//Tinha somente dez quadras,/ irmãos das 

almas/ todas nos ombros da serra,/ nenhuma várzea." (MELO NETO, 2008, p.150). 

Além disso, fica sugerido que as grandes lavouras, que não pertencem aos severinos, 

são também "lavouras de muitas covas", que despertam a cobiça, numa associação 

imagética da vida da terra, que favorece a lavoura, com a cova da morte. 

Se os fazendeiros descritos em Josué de Castro se definem por suas terras, os 

severinos não podem se definir pela serra da Costela. A terra que ocupam é a dos 

terrenos inclinados, magros e ossudos, sempre "mais extinta", tão devastada e queimada 

que se tornou "cinza". Logo, a sina do lavrador perante a essa terra tão difícil que ainda 

abriga tantos severinos é abrandar pedras, "tentar despertar/ terra sempre mais extinta,/a 

de querer arrancar/ algum roçado da cinza."(MELO NETO, 2008, p.148). A magra e 

ossuda serra que, quanto mais se sua em cima, tentando dela arrancar roçados, mais 

árida fica, é também o lugar em que o corpo do homem sofre "emboscadas", "velhice" 

precoce, "fome", "fraqueza" e "doença". O solo vai desmatando o corpo do homem, é 

ele que pertence ao solo. A morte faz parte desse forçoso caminhar pela terra, que é a 

vida. 

Em busca dessa serra magra e ossuda onde estão severinos e dos porquês da 

morte e da vida árida que essa terra possibilita, Zelito Viana caminha. Foi a partir dos 

poemas Morte e vida severina e O Rio, ambos de João Cabral de Melo Neto, que o 

diretor filmou um documentário, em 1975, percorrendo regiões por onde passa o rio 

Capibaribe: o sertão, o agreste, a zona da mata e o litoral. A partir do documentário, 

filmado em preto e branco e cor, originalmente em 16mm  e ampliado para 35mm em 

laboratórios norte-americanos, foram encenados trechos do poema, em um palco de 

teatro montado em um estúdio. Assim, o filme Morte e vida severina, lançado em 1977, 
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é uma montagem das narrações do poema O Rio intercaladas a encenações de Morte e 

vida severina e imagens e sons documentados.  

O filme se inicia com narrações de O Rio acompanhadas do instrumental de um 

violão, como o Capibaribe falasse de seu trajeto e nos lembrasse de uma terra seca por 

onde ele não passa. As imagens passam como fotografias do rio, das serras, em 

contraponto às carcaças mortas e à terra seca.  

   

 

Sobre essa terra, ouvimos: 

 

Desde tudo que me lembro,  

lembro-me bem de que baixava  

entre terras de sede  

que das margens me vigiavam.  

Rio menino, eu temia  

aquela grande sede de palha,  

grande sede sem fundo  

que águas meninas cobiçava.  

Por isso é que ao descer  

caminho de pedras eu buscava,  

que não leito de areia  

com suas bocas multiplicadas.  

Leito de pedra abaixo  

rio menino eu saltava. 

 

(...) 

 

Por trás do que lembro,  

ouvi de uma terra desertada,  

vaziada, não vazia,  

mais que seca, calcinada.  

De onde tudo fugia,  

onde só pedra é que ficava,  

pedras e poucos homens  

com raízes de pedra, ou de cabra.  

Lá o céu perdia as nuvens,  

derradeiras de suas aves;  

as árvores, a sombra,  

que nelas já não pousava.  
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Tudo o que não fugia,  

gaviões, urubus, plantas bravas,  

a terra devastada  

ainda mais fundo devastava. 

(MELO NETO, 2008, p.95-96) 

 

A terra de areia tem sede, deseja águas meninas, tem bocas multiplicadas. É 

uma terra vaziada, calcinada, uma terra devastada que quase toda vida devasta. Essa 

questão da água é problematizada em seguida pelas imagens de mulheres cavando a 

terra para pegar água após a chuva, carregando latas na cabeça, fazendo espécies de 

procissões, como penitências, para "ver se Deus manda a chuva". A terra é entendida 

como fértil quando chove, que é quando os habitantes conseguem fazer suas roças, 

conforme este depoimento do documentário:  

 

Uma mixaria, oitenta conto para um pai de família que tem cinco, seis 

bocas, oito em casa, pra tirar pra comer assim no trecho e levar pra 

família não dá, a fome tá do mesmo jeito, enquanto Deus não mandar 

algum inverno dele pra nós, que aqui tudo aqui que dá que presta é só 

Deus, quer dizer que isso aí não tem bondade pra ninguém. 

(MORTE..., 1976) 

 

Em geral, as imagens aparecem deslocadas do som, ouvimos vozes externas 

enquanto a câmera nos mostras paisagens de lavouras, terras, casas de pau-a-pique, 

rostos severinos. Se "quando Deus manda o inverno", é possível viver da roça, 

plantando o que se come, nas longas secas, é necessário trabalhar em lavouras, 

recebendo salários insuficientes para a alimentação da família: 

 

Tenho roça, tenho uma vaca pra dar leite pro filho, e passo fome. 

tenho uma propriedade, vivo na minha casa própria, vou fechar as 

portas e vou sair por esse mundo afora, por essas beira de rio pra ver 

se sustenta a família com peixe. Agora se tiver um trabalho aqui que 

dê suficiente pra gente viver aqui e sustentar os filhos, eu não saio, 

mas se faltar é obrigado, que a situação coage a gente a sair. 

(MORTE...,1976) 

 

 

Nos depoimentos do documentário, são tematizadas as assistências 

governamentais, como a doação de alimentos, também insuficiente. Vemos diversos 

homens, mulheres, crianças em filas, carregando sacos de mantimentos, enquanto a 

paisagem sonora nos mostra: "olha a mixaria que vem para uma casa que tem oito 

pessoas, isso dá pra oito pessoas comer, passar a semana com uma mixaria dessa. O 
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governo mandando pra pobreza, e a pobreza tudo se acabando de fome aqui dentro de 

Irecê" (MORTE..., 1976). 

Assim se constrói, pelos fragmentos de imagem dos lavradores arando a terra 

sob o sol, pelo som das picaretas batendo nas pedras, e pelos depoimentos, a condição 

desses homens diante da terra: 

 

A maior parte aqui não tem terra, uns tem demasiado que não precisa, 

e os outros se batendo assim porque não tem, eu queixo mais da 

pobreza da terra porque é uma coisa mal organizada, fosse uma coisa 

bem organizada que desse direito ao que não tem poder adquirir, a 

terra era outra, mas o que não tem parece que não é pra ter mesmo, 

não tem recurso pra ele ter. 

 

Aqui não tem indústria pra isso, nós trabalha é que nem o touro, só 

com os braços. 

(MORTE...,1976) 

 

As imagens documentais se alternam com as encenações de atores que 

apresentam  se apresentam como Severino. Três atores se alternam no papel, embora ao 

longo do filme José Dumont apareça com mais frequência, formando assim a ideia de 

uma experiência severina partilhada por diferentes rostos, em diferentes terras, em uma 

reunião de fragmentos. Nesse início do filme de Zelito Viana, é como se O Rio, as 

imagens do trajeto, os sons, os depoimentos que nem sempre se casam com a imagem, 

as encenações dos severinos − tudo isso tentasse nos dizer por que os homens que 

vivem nessas terras precisam emigrar. Essa ideia é reforçada por áudios como  "quase 

todo dia sai gente pra São Paulo e pra Sobradinho" (MORTE...,1976)  e pela sequência 

que passa a tratar dos retirantes emigrando em ônibus e caminhões.  

 

   

Diferente do Severino representado em Avancini e na animação, que aparece 

sempre andando, aqui os retirantes partem por diversos meios, "vem gente de lá panha 
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gente daqui e leva"; "mas parece que tão enganando a gente, lá não é como o povo diz 

não"; "se não fizer assim, se não se aguentar com eles aqui é preciso juntar tudinho e ir 

pro mar, que ninguém vai morrer de fome né?!" (MORTE..., 1976) 

Por pertencer a uma terra de desterro, a qual não pode lavrar, o lavrador parte 

na busca peregrina por um lugar onde poderá "plantar sua sina".
5
 

 

3.2 Peregrinar em marcha fúnebre 

 
 

a retirada se constitui numa verdadeira 

marcha fúnebre em busca da morte. É por 

isto que o bardo popular canta esta marcha 

com dolorosa melancolia:.  

 

Marchemos a encarar  

Trinta mil epidemias  

Frialdade, hidropisia,  

Que ninguém pode escapar.  

Os que para o brejo vão  

Morrem de epidemia  

Sofrem fome todo dia  

Os que ficam no sertão. 

                                                                 (Geografia da fome − Josué de Castro) 

 

A busca pela terra, em direção ao Recife, se dá na marcha fúnebre dos 

encontros com a morte que o retirante faz pelo caminho. Tais encontros se dão em uma 

sequência semelhante no texto, no teleteatro e na animação: há, em geral, a alternância 

de um para um entre os monólogos  – espécie de fluxo de consciência do retirante – e as 

cenas em que ele dialoga – mulher na janela e irmãos das almas – ou apenas observa – 

funeral do trabalhador de eito e cantadores de excelências. Já o filme de Zelito Viana 

costura outros fluxos e encontros para Severino, os monólogos e as cenas conjuntas são 

fragmentados, seus retalhos são tecidos pelo percorrer do poema O Rio e as imagens 

documentais sobre a terra, os retirantes, os trabalhadores, as usinas. Assim, há 

necessariamente uma mudança no ritmo dessa andança e a diluição do foco no retirante 

                                                           
5
 "Quem sabe nesta terra/ não plantarei minha sina?" (MELO NETO, 2008, p.158) 
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como um personagem, que se mistura no trajeto às percepções do rio e de outros muitos 

severinos. 

No entanto, em todas as versões, Severino reaparece entre as imagens, como se 

nos conduzisse e desvelasse paisagens. Essas paisagens aproximam o homem da terra 

pelas vias da morte ou da negatividade, como podemos notar na própria trajetória que 

Severino faz nas versões para texto, televisão e animação, começando pelo encontro 

com os carregadores de defunto, os "irmãos das almas", passando por uma espécie de 

velório onde cantam cantos fúnebres para um defunto, as excelências; pela rezadeira 

que "vive da morte ajudar" e chegando a dois cemitérios, um onde acontece o funeral do 

trabalhador de eito e, outro, onde ouve a conversa dos coveiros. 

Em Zelito Viana, Severino corre junto com o rio, seu guia. As cenas em que 

aparece se alternam com um narrador over que recita trechos do poema O Rio, de João 

Cabral de Melo Neto, intercalado a imagens do trajeto desse rio. Assim, a saída do 

retirante se dá pelas imagens documentais que mostram os caminhões levando os 

lavradores, junto aos depoimentos sobre o trabalho em São Paulo, e as mudanças de 

terra que são narradas com versos do poema O Rio  ̶  também do sertão ao mar do 

Recife. Os dois correm juntos, sua condição é percorrer até "o mar onde termina" 

(MELO NETO, 2008, p.152). As narrações e as encenações, como as da mulher na 

janela e do funeral do lavrador se misturam a imagens documentais da migração e do 

trabalho, do trabalho com a terra por meio do qual não se pode viver, do trabalho que se 

aproxima da morte. 

No filme, vão sendo tecidas paisagens diversas dentro da ideia do percurso, que 

não segue a sequência de cenas dos textos, mas as fragmenta, mistura. Após a cena da 

mulher na janela, por exemplo, aparecem imagens documentais de mulheres que cantam 

excelências, o que poderia nos remeter à cena do texto onde há cantadores de 

excelência, que não é encenada no filme. Ou ainda no início, quando há um pequeno 

trecho documental, em que mulheres explicam a procissão que fazem durante nove dias, 

com pedras na cabeça, entoando cantos e carregando imagens de santos para que seja 

alcançada a graça da chuva no ano em que não chove. Elas explicam "é como a 

penitência", o que poderia nos remeter à cena dos "irmãos das almas". Desse modo, 

mesmo fragmentando uma suposta linha narrativa do texto, o filme segue em um trajeto, 

mas sua montagem se dá pela união de Morte e vida severina, O Rio e os depoimentos 

do documentário. 
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Há um paralelo entre "irmãos das almas",  nome que é dado aos que praticam a 

penitência nas noites de quaresma, e a cena em que se inicia a marcha de Severino no 

que se refere ao trajeto. Os penitentes, em geral, fazem uma procissão por longas 

distâncias, em cantos de lamentação, com sinos e matracas, capuzes e velas, rezando 

pelas almas necessitadas, pedindo por alguma graça, pagando promessas, purificando 

pecados que geram as consequências da ira divina, sendo assim uma ponte entre o 

mundo dos vivos e dos mortos. Passam por capelas e cemitérios, abnegando das 

benesses, reproduzindo o sofrimento de Cristo. O cemitério, lugar das almas, é em geral 

o ponto final da marcha.
6
  

Também Severino parece começar uma penitência nessa cena que seguirá até o 

Recife, "derradeira ave-maria/ do rosário, derradeira/ invocação da ladainha,/ Recife, 

onde o rio some" (MELO NETO, 2008, p.163). Entre os elementos do percurso que 

corroboram com esse imaginário estão a descrição do trajeto de Severino como uma 

"ladainha das vilas" pelas quais ele passa; as vilas e arruados que são ditos como as 

contas do rosário do qual a estrada é a linha até "o mar onde termina" (MELO NETO, 

2008, p.152); além dos encontro com os cantadores de excelência; com a rezadeira que 

exalta os "roçados da morte" (MELO NETO, 2008, p.158) e a chegada aos cemitérios.  

Essa imagem do percurso como a reza do rosário, na animação, surge a partir 

dos pés de Severino no chão, imagem que faz a transição. O retirante caminha entre as 

casas, que, de repente, começam a se mover formando a imagem de um gigante 

Severino com um rosário de casinhas e igreja na mão. Logo depois Severino volta a 

caminhar entre as "paragens vazias" e vemos novamente imagens desérticas, de céu 

branco, grande profundidade de plano e quase nada em volta do retirante, terminando 

em um chão branco onde apenas a sombra do retirante, de braços abertos, como uma 

cruz, se projeta no chão, após ouvirmos "Tenho que saber agora/ qual a verdadeira via/ 

entre essas que escancaradas/ frente a mim se multiplicam."(MELO NETO, 2008, 

p.152).  

                                                           
6
  Sobre a prática da penitência quaresmal no agreste sergipano, pode-se consultar o seguinte artigo: 

http://periodicos.piodecimo.edu.br/online/index.php/praxis/article/view/71/121. Acesso em 11/2015. 
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Há um jogo de espelhos, de desdobramentos, nessa ideia da penitência com o 

próprio Severino, que presencia o enterro de severinos e lavradores, assim como ele, e 

ao chegar ao Recife, ouve o diálogo dos coveiros dizendo que os retirantes vêm do 

sertão seguindo seu "próprio enterro", encontram chegando "cemitérios esperando". 

Essa relação entre o homem que foge da morte e encontra mortes pelo caminho, que 

parece também remeter a sua própria, estabelecendo a dualidade da "morte em vida,/ 

vida em morte, Severina;" (MELO NETO, 2008, p.159) se dá pelo deslocamento, pela 

trajetória de eventos, mas também pela forma como as paisagens são construídas, 

relacionando homem, terra e coletividade. 

Na cena dos carregadores, na qual o retirante inicia sua jornada, tanto no texto 

quanto na animação, são desdobradas várias imagens a partir dos mesmos elementos: os 

carregadores, o Severino retirante, o Severino defunto, o Severino carregador. Na 

animação, o retirante não só acompanha os carregadores, mas suas imagens têm uma 

dinâmica, que tal qual o texto, joga com o espelhamento e os desdobramentos da 

imagem, assim como no poema: ora ele aparece caminhando ao lado dos carregadores, 

em diálogo, ora ele aparece dentro da rede do defunto, continuando o diálogo, e então 

volta a caminhar ao lado.  
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A terra onde a jornada começa é descrita no poema como onde "a caatinga é 

mais seca,/ irmãos das almas,/ onde uma terra que não dá/ nem planta brava." (MELO 

NETO, 2008, p.149) e a lavoura do defunto tem "somente dez quadras, / irmão das 

almas/ todas nos ombros da serra,/ nenhuma várzea." (MELO NETO, 2008, p.150). Não 

apenas o defunto também se chama Severino como sua terra é definida de um modo 

muito semelhante à terra que Severino descreve antes de partir, a serra da Costela, de 

onde precisa emigrar por não poder pertencer. Uma vez que a terra nada dá, está nos 

ombros da serra, passa a ser uma terra de morte para a figura de um lavrador, sujeito 

que dela vive, uma "lavoura de muitas covas,/ tão cobiçada" (MELO NETO, 2008, 

p.150). A lavoura, símbolo da vida, é das covas, a morte. A terra tem "magros lábios de 

areia", ou seja, lábios que são escassos e são de areia, na areia também não se consegue 

semear uma roça. A semente dessa terra, símbolo da fertilidade, é a que está agora 

guardada no corpo do lavrador, "semente de chumbo", da morte, e o lavrador irá semeá-

la com o próprio corpo, nas covas da lavoura. O pássaro desta terra é uma "pássara", a 

"ave-bala", que atinge o lavrador para procriar, espalhar suas "as filhas-bala". 

Por meio da figura do defunto, agregando imagens que giram em torno dele, a 

cena continua descrevendo essa terra que condiciona o homem. Esse desenvolvimento 

da imagem da terra se faz numa interação das palavras que são parte do campo 

semântico do trabalho do lavrador,  atividade que relaciona diretamente homem e terra. 

Assim, a terra tem ombros e lábios, o homem é plantado com uma semente de chumbo, 

a semente produzida pelo homem a partir dos minérios da terra, a semente que parece 

ser a única que ao semear o homem devolve sua matéria à terra. A bala, "ave-bala" tem 

vida e procria, é "ave", pássara, e "ave", saudação de morte. Por essas imagens, o 

inanimado ganha vida, e o que tem vida se torna inanimado. Os homens que em vida 

estão são "irmãos das almas", expressão que aparece como verso em todas as estrofes, 

reiterado  como um refrão, dando ritmo e retornando a ideia. Assim como os penitentes, 
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eles partem "enquanto é noite (...)/ que é o melhor lençol dos mortos/ noite fechada" 

(MELO NETO, 2008, p.151). A noite é um lençol, um acolhimento aos mortos. 

Seguindo sua marcha, o retirante encontra pelo caminho pessoas cantando excelências 

para um defunto, tipo de canto fúnebre cantado em uníssono, entre os versos "Duas 

excelências.../ dizendo é a hora da plantação.// Ajunta os carregadores.../ que a terra vai 

colher a mão" (MELO NETO, 2008, p.153). Não é mais o lavrador que planta e colhe, 

agora é a terra que ganha vida diante de sua morte e colhe a mão que plantava. A morte 

une homem e terra, tal como o trabalho do lavrador.  

No entanto, não há trabalho naquela terra para o lavrador, apenas trabalho para 

a morte, como nos diz uma mulher na janela, a rezadeira que vive dos "roçados da 

morte". João Cabral de Melo Neto constrói a cena em que o retirante vai perguntar 

sobre trabalhos para ele naquela terra por meio de uma estrutura semelhante a dos 

debates de cantadores, como os que existem na poesia cantada nordestina. Não apenas 

pela estrutura de redondilhas, em geral com quatro versos por estrofe, ou pelas rimas 

que recaem na última sílaba do segundo e quarto verso, mas também pelo caráter de 

disputa que se faz entre negatividade e positividade, morte e vida. Severino inicia a cena 

perguntando se "é possível/ algum trabalho encontrar" (MELO NETO, 2008, p.155), no 

que a rezadeira responde  "Trabalho aqui nunca falta/ a quem sabe trabalhar;" (MELO 

NETO, 2008, p.155). Desse ponto em diante, o debate se desenvolve com o retirante 

que tenta afirmar a vida que consegue produzir diante da terra "extinta", e a mulher 

rebate sempre com negações daquilo que Severino afirma. 

 

— Pois fui sempre lavrador, 

lavrador de terra má; 

não há espécie de terra 

que eu não possa cultivar. 

— Isso aqui de nada adianta, 

pouco existe o que lavrar; 

mas diga-me, retirante, 

que mais fazia por lá? 

— Também lá na minha terra 

de terra mesmo pouco há; 

mas até a calva da pedra 

sinto-me capaz de arar. 

— Também de pouco adianta, 

nem pedra há aqui que amassar; 

diga-me ainda, compadre, 

que mais fazia por lá? 

— Conheço todas as roças 

que nesta chã podem dar: 

o algodão, a mamona, 
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a pita, o milho, o caroá. 

— Esses roçados o banco 

já não quer financiar; 

mas diga-me, retirante, 

o que mais fazia lá? 

— Melhor do que eu ninguém 

sei combater, quiçá, 

tanta planta de rapina 

que tenho visto por cá. 

— Essas plantas de rapina 

são tudo o que a terra dá; 

diga-me ainda, compadre; 

que mais fazia por lá?  

(MELO NETO, 2008, p.155) 

 

É possível perceber que a rezadeira sempre desafia o retirante novamente após 

contrapor sua afirmação por meio de advérbios de negação, intensidade e tempo como 

"pouco", "nem", "não", "já", "nada". Quando Severino faz uso de palavras negativas, o 

faz de modo afirmativo "não há espécie de terra/ que eu não possa cultivar", "sei 

combater, quiçá,/ tanta planta de rapina".  No que a mulher responde "Isso aqui de nada 

adianta,/ pouco existe o que lavrar;", "Essas plantas de rapina/ são tudo o que a terra 

dá;". O que vai em direção à vida, "lavrar a terra", "de nada adianta", é negado pela 

rezadeira, mas o que se associa a ideia de morte, "planta de rapina" é "tudo que a terra 

dá", é por ela afirmado. Assim se estabelece o jogo dialógico na disputa da 

argumentação sobre a terra.  

A situação se inverte quando a rezadeira pergunta se Severino sabe de rezas, 

defuntos, ladainhas, excelências, o que o retirante nega. A partir de então a mulher passa 

a falar apenas afirmativamente sobre a morte e sua profissão, pois vive "da morte 

ajudar". A estrutura da estrofe muda de quatro versos para uma continuidade, as rimas 

se mantêm alternadas, e apenas ela fala. Quase em uma síntese do debate, unindo as 

imagens do trabalho do lavrador com a terra às imagens da morte, sua atividade 

profissional, ela afirma os "roçados da morte", que vão contra o lavrador que tenta 

afirmar a vida da terra. A vida da terra é, para a rezadeira, a morte. 

 

Só os roçados da morte 

compensam aqui cultivar, 

e cultivá-los é fácil: 

simples questão de plantar; 

não se precisa de limpa, 

de adubar nem de regar; 

as estiagens e as pragas 

fazem-nos mais prosperar; 
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e dão lucro imediato; 

nem é preciso esperar 

pela colheita: recebe-se 

na hora mesma de semear. 

(MELO NETO, 2008, p.158) 

 

Nesse jogo entre negativa e afirmação que se estabelece no debate, percebemos 

a condição do homem diante da terra por meio da fusão das imagens, pois a própria 

ideia que se faz da terra continua a ser desenvolvida.  

Essa condição diante da terra que não é favorável ao homem também é 

desenvolvida por meio de alguns recursos da animação, como o enegrecimento do 

quadro e a figura da morte. Durante a cena dos irmãos das almas, no momento em que 

se fala sobre as causas da morte o defunto que está na rede, a terra de céu branco, em 

geral, plana e sem muita vegetação, como nos desertos, dá lugar ao quadro mais escuro, 

com predominância de preto na imagem, em que aparece a figura da morte, híbrido de 

homem e cabeça de boi, que porta uma espingarda. A bala da espingarda voa por longas 

distâncias, ganha asas quando se fala em "ave-bala", se prolifera em "filhas-bala", e 

atinge o agricultor, que é figurado pela mesma imagem do Severino. Assim, a imagem 

se desdobra entre o retirante, o agricultor e o defunto. Ao fim, o quadro retorna à 

predominância de branco, ele assume o lugar de um dos carregadores e segue a viagem. 

  

 

 

 

Essa figura alegórica da morte já aparecia na apresentação de Severino, por 

meio da sombra de seus chifres, assombrando a serra, e retornará em vários momentos, 
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inclusive na cena do funeral do trabalhador de eito. Outro recurso utilizado para compor 

a morte é o céu que se torna negro, contrapondo o branco que predomina ao longo da 

animação, como vemos nas cenas dos irmãos das almas, da mulher na janela e do 

funeral do lavrador. 

Ainda na animação, mas na cena da mulher na janela, a rezadeira aparece 

durante a conversa tirando ossadas de um pote na prateleira de sua casa e jogando na 

terra do lado de fora. Enquanto ela explica sua profissão e fala dos roçados da morte, já 

do lado de fora da casa, um gato que atacado por urubus até se torna uma caveira toma o 

primeiro plano da imagem. Quando os roçados da morte semeados pelas ossadas que a 

rezadeira jogou no terreno passam a crescer do chão, o céu e o chão vão trocando o 

branco da imagem pelo preto, como em um negativo, gerando a paisagem sombria da 

morte que cresce.  

 

A cena do funeral do lavrador também se desenrola toda nessa espécie de 

"negativo". As pás, várias delas, personificadas, marcham em direção a uma cova, e 

Severino assiste ao enterro ao lado delas. Frequentemente as vemos marchando em 

contra-plongée, o que gera o aspecto de imponência para esses objetos, ou por trás de 

sua marcha, como se marchássemos com elas. Os planos do enterro, diante da cova, se 

dão na perspectiva das pás, mas também vemos de dentro da cova, onde a terra cai, na 

perspectiva do defunto. As linhas curvas do céu, lembrando traços expressionistas, se 

compõem junto às linhas que dão a textura da terra, o desenho das enxadas, os pés do 

defunto, e Severino. Tudo se identifica, se arranja com as mesmas linhas. Ouvimos 

vozes dizendo em conjunto as falas sobre o morto, alternando entre coro de homens e 

mulheres, em dicção monótona e polifônica como em uma oração.  
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Após cobrirem todo o morto pela terra, as pás marcham em despedida, caindo 

pelo chão e sendo recolhidas por homens que as colocam sob os ombros e marcham. 

Além das pás, aparecem enxadas e picaretas. As ferramentas voltam a ser apenas 

ferramentas e reforçam a ligação com os lavradores que marcham, todos eles, para o 

mesmo destino. A cena continua quando uma flor se abre em um cacto e a imagem vai 

se aproximando em zoom até entrarmos dentro do miolo da flor em um giro de 

redemoinho que vai revelando como que um universo de redes, ganchos e cabides 

vazios dentro da terra da cova.  

Desse universo, ouvimos a alternância da voz de um homem e uma mulher 

dizendo as sequências "Dentro da rede não vinha nada,/ só sua espiga debulhada (...)//  

Despido vieste no caixão,/ despido também se enterra o grão. (...)"(MELO NETO, 2008, 

p.161-162) .  Quando ressoa  "Se abre o chão e te fecha,/ dando-te agora cama e 

coberta./ Se abre o chão e te envolve, / como mulher com quem se dorme." (MELO 

NETO, 2008, p.162), a câmera vai de cima para baixo, como se descesse por dentro da 

terra, e um quadro totalmente negro dá lugar ao corpo de uma mulher sem cabeça, sem 

roupa e deitada de lado como no fundo de uma cova. Pelo corpo dela passam mãos 

cadavéricas e, por fim, seu pescoço é montado pelo esqueleto de uma cabeça de boi, a 

mesma que aparece em outras cenas como imagem da morte. Assim, a mulher que 

acolhe o defunto se assemelha à morte, dentro da cova, no fundo da terra. A animação 

cria uma figura híbrida de corpo de mulher, cadáver e cabeça morte para unir as irônicas 

ideias do conforto da morte, incitando um sarcasmo nesse descanso sombrio reservado 

ao lavrador. 
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Dessa forma, na animação, homens, terra, ferramentas de trabalho, morte e 

vida, tudo se identifica pelas mesmas linhas da morte, pela direção da cova.  

Esse processo de construção, em que a morte parece ser a saída para o conforto 

que não se teve em vida, aparece de maneira marcante no texto de João Cabral de Melo 

Neto. A ideia é composta pelo deslocamento do léxico que envolve a atividade do 

lavrador – as sementes, os "frutos" da terra, de alimento ou remuneração, a atividade 

diante do sol e da chuva, o canavial – para numa sintaxe de seu enterro. Por meio disso, 

o autor reforça a tensão entre o homem e a terra na vida Severina, que tem a morte 

como sina e saída da condição diante da terra. 

No texto, desde que emigra, Severino encontra uma sequência de etapas da 

morte, os carregadores do defunto, os cantadores de excelência que rezam pelo defunto, 

a rezadeira que vive da morte. Agora, mais próximo do fim de sua "penitência", chega 

ao cemitério na "verde colina" que supunha poucas covas aninhar. No entanto, a terra de 

"água vitalícia", é também a terra das canas e da usina, onde também morre o lavrador. 

As paisagens da terra seca, da qual o homem precisa se deslocar, se transformam na 

terra "macia" que acolhe o homem. No entanto, esse acolhimento também se dá na 

morte, é nela que homem e terra finalmente se entrelaçam. 

 A vida se dá na morte a partir de todas as imagens que são desdobradas, em 

uma gradação, a partir  da imagem da cova, que inicia as falas, como se desdobrasse 

junto a elas o procedimento do enterro. Os ritmos estabelecidos pela métrica são 

diferentes, com predomínio de redondilhas menores e maiores. As estrofes vão se 

encurtando e a sonoridade das rimas muda a cada estrofe, promovendo uma 

descontinuidade sonora, diante da continuidade da ideia que se desenvolve, das palavras 

que se reiteram. Assim, há uma sequência contínua em cima de uma mesma imagem, ao 

mesmo tempo em que há variações na dinâmica sonora, isso também porque as falas 

não são atribuídas aos personagens e na didascália da cena está indicada a presença de 

muitas pessoas, o que nos remete a uma polifonia: "Assiste ao enterro de um trabalhador 

de eito e ouve o que dizem do morto os amigos que o levaram ao cemitério"( MELO 

NETO, 2008, p.159). 

 A sequência se inicia com a estrofe "Essa cova em que estás,/ com palmos 

medida,/ é a conta menor/ que tiraste em vida"( MELO NETO, 2008, p.159). Já no 

primeiro verso nos é indicada a cova e o defunto que lá está, descrita como "parte que te 

cabe/ deste latifúndio"( MELO NETO, 2008, p.159). Apenas na morte se tem acesso à 
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parte dessa terra tão vasta, que até "grande" para o "defunto parco". A cova a que tem 

direito passa a ser a solução dos problemas do trabalho: 

— Viverás, e para sempre, 

na terra que aqui aforas: 

e terás enfim tua roça. 

— Aí ficarás para sempre, 

livre do sol e da chuva, 

criando tuas saúvas. 

— Agora trabalharás 

só para ti, não a meias, 

como antes em terra alheia. 

— Trabalharás uma terra 

da qual, além de senhor, 

serás homem de eito e trator. 

— Trabalhando nessa terra, 

tu sozinho tudo empreitas: 

serás semente, adubo, colheita. 

(MELO NETO, 2008, p.160) 

 

É ela também que oferta os bens que não teve em vida: 

. 

— Será de terra tua derradeira camisa: 

te veste, como nunca em vida. 

— Será de terra e tua melhor camisa: 

te veste e ninguém cobiça. 

— Terás de terra 

completo agora o teu fato: 

e pela primeira vez, sapato. 

— Como és homem, 

a terra te dará chapéu: 

fosses mulher, xale ou véu. 

— Tua roupa melhor 

será de terra e não de fazenda: 

não se rasga nem se remenda. 

— Tua roupa melhor 

e te ficará bem cingida: 

como roupa feita à medida. 

(MELO NETO, 2008, p.161) 

 

Apenas sendo o seu corpo a própria semente e a cova a terra que buscou em 

vida, que o lavrador pode enfim semear a terra "bem conhecida": 

— Não tens mais força contigo: 

deixa-te semear ao comprido. 

— Já não levas semente viva: 

teu corpo é a própria maniva. 

— Não levas rebolo de cana: 

és o rebolo, e não de caiana. 

— Não levas semente na mão: 

és agora o próprio grão. 

— Já não tens força na perna: 
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deixa-te semear na coveta. 

— Já não tens força na mão: 

deixa-te semear no leirão.  

(MELO NETO, 2008, p.161) 

 

A mesma terra que secou a ele mesmo: 

— Dentro da rede não vinha nada, 

só tua espiga debulhada. 

— Dentro da rede vinha tudo, 

só tua espiga no sabugo. 

— Dentro da rede coisa vasqueira, 

só a maçaroca banguela. 

— Dentro da rede coisa pouca, 

tua vida que deu sem soca. 

 

— Na mão direita um rosário, 

milho negro e ressecado. 

— Na mão direita somente 

o rosário, seca semente. 

— Na mão direita, de cinza, 

o rosário, semente maninha. 

— Na mão direita o rosário, 

semente inerte e sem salto. 

(MELO NETO, 2008, p.161-62) 

 

A cova é, por fim, seu aconchego, o fim da vida de privações na terra: 

— E agora, se abre o chão e te abriga, 

lençol que não tiveste em vida. 

— Se abre o chão e te fecha, 

dando-te agora cama e coberta. 

— Se abre o chão e te envolve, 

como mulher com quem se dorme. 

(MELO NETO, 2008, p.62) 

 

O homem é semente, seu corpo desfalecido é a espiga debulhada, maçaroca 

banguela. O rosário, que foi descrito na cena "O retirante tem medo de se extraviar 

porque o seu guia (...)" como símbolo do caminho de Severino entre contas e vilas, é 

milho negro e ressecado, semente infértil. A terra em vida era a terra hostil, que tudo 

bebe, inclusive o homem e os seus familiares e amigos. A cova é a roupa, é o lençol, o 

semear, o espaço, a mulher com quem se dorme. Vemos mais uma vez o retirante como 

um deslocado da terra hostil a qual deseja, e ao mesmo tempo indissociável dela. 

Esse jogo no léxico e na sintaxe que faz os próprios elementos do trabalho na 

terra serem também os que denigrem o corpo do homem até sua morte, que é sua 

salvação, é um ponto chave dessa cena na animação. A imagem da ferramenta que o 
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lavrador usa na terra o enterrará, pouco a pouco. As enxadas se voltam contra o homem, 

semeando a ele mesmo. Se em boa parte peregrinação em vida vemos o céu e o chão 

brancos, desérticos, aqui, como em outras cenas de morte, céu e chão são negros.  

Uma terra que não é amistosa, como vemos na cena da mulher na janela, pelo 

jogo de afirmação e negação percebido e, além do debate, também pelas imagens que 

aparecem a cada resposta do retirante durante a animação Severino aparece com a 

picareta sobre o chão branco que não se parte; tentando enfiar um prego que, em vez de 

entrar, racha toda terra; cortando o arame farpado que cresce do chão branco enquanto 

fala "plantas de rapina"; ou tornando-se um cacto que caminha pelo sol durante a fala 

"mas o sol, de sol a sol,/ bem se aprende a suportar" (MELO NETO, 2008, p.156). 

   

A ligação do retirante a essa terra, sobre a qual marcha se encontrando com a 

morte, pode ser percebida pelos planos que se fecham nos pés descalços de Severino 

caminhando sobre essa terra, como nas transições para a cena dos irmãos das almas e da 

mulher na janela, dando destaque para os pés e para os detalhes da terra, que 

eventualmente aparece rachada por linhas que se assemelham à sombra da vegetação 

seca, junto à sombra de Severino. Os planos abertos, por outro lado, favorecem a 

observação da caminhada, o homem, sozinho, caminhando a pé, descalço, diante da 

profundidade do plano da terra. 

Os planos abertos também serão frequentes no teleteatro de Walter Avancini. 

Se, na animação, temos o foco nos pés em algumas transições, aqui, algumas vezes, a 

transição entre cenas será feita pela imagem do sol. Um dos exemplos é na cena da  

caminhada do retirante por entre a terra até o encontro com os carregadores: durante 

toda a cena, a fotografia exibe tons amarelados e avermelhados no céu, enquanto vemos 

apenas as sombras dos personagens. Vale realçar que o uso de sombras também  é, de 

outro modo, comum na animação, e que há o diálogo com a animação e com a 

encenação teatral do TUCA no aspecto dos dois homens carregando uma rede do 

defunto, com destaques para as paisagens abertas da terra e para a caminhada, como na 

animação, e em sua disposição dos elementos e personagens, em tom melancólico e 
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arrastado, além do uso da música, como na montagem da peça do TUCA – da qual 

Avancini "herda" as músicas. No entanto, em Avancini, há menor variação nas imagens 

em relação à animação. Os planos se mantêm em Severino acompanhando os 

carregadores, sem mudar para outras cenas em diferentes espaços e tempos, como a da 

"ave-bala" que atinge o lavrador ou em Severino dentro da rede na mesma cena da 

animação.  

 

O jogo de espelhamentos e desdobramentos que acontece no poema, pelo 

entrelaçamento do léxico, e na animação, pela variação de lugares em que aparece a 

imagem do retirante, não acontece aqui: o personagem segue caminhando junto aos 

carregadores durante toda a cena, de modo que são realçadas as imagens da terra sobre 

ele. Os carregadores, em Avancini, seguem acompanhados de uma mulher que segura 

uma cruz, e Severino dialoga com eles através de um canto acompanhado de 

instrumental. 

Já a cena da mulher na janela, como na animação, começa dentro da casa e se 

espalha pelo terreno afora. Severino e a rezadeira caminham por entre a terra, mas aqui 

vão aparecendo pessoas e defuntos pelos quais a mulher passa benzendo com galhos de 

planta  ̶ tais personagens são representados por figurantes da região, não atores. Os 

figurinos dela e do retirante são de aparência cinza e gasta. Tudo parece ter um aspecto 

de decadência, com destaque para as paisagens da terra, compostas por um cenário onde 

vemos casas brancas descascadas feitas de tijolos cor de terra, além da terra seca e de 

pouca vegetação, remetendo a imagens de lugares desértico e, as construções 

decadentes, a ruínas. Desse modo, o destaque é dado às imagens da terra e à fala, nos 

diálogos. Severino fala, e a rezadeira responde cantando em tom estridente, com o 

acompanhamento instrumental, as réplicas negativas. Assim como na montagem do 

TUCA, a sonoridade remete a um duelo, no qual o retirante sempre faz perguntas ou 

exalta suas qualidades com o acompanhamento de uma sonoridade mais viva e fluida, 
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com violão percussão e flauta, e recebe os cortes da rezadeira, em um acorde repetitivo 

e seco.  

      

O tom se modifica no ponto de virada do texto, a partir da pergunta "E se pela 

última vez/ me permite perguntar:/ não existe outro trabalho/ para mim neste lugar?" 

(MELO NETO, 2008, p.157), que Severino faz à rezadeira, quando se inicia um solo da 

mulher falando de seu trabalho. Então, o andamento se desacelera, as vogais ganham 

uma duração mais alongada e a melodia evoca uma ambiência mais sombria, permitindo 

mais dramaticidade, a qual, no filme, é suscitada por um plano de conjunto de homens, 

mulheres, carregando suas crianças por uma terra seca e uma paisagem em ruínas –eles 

caminham em direção à câmera, como que emulando a composição de um quadro de 

retirantes de Cândido Portinari. A imagem da rezadeira vai sendo alternada com os 

rostos desses retirantes. Severino frequentemente aparece em quadro fechado contra-

plongée diante do céu azul, onde vemos apenas seu rosto e o céu. Por fim, surge em 

plano aberto, diante  de um céu de luz forte, que ocupa grande parte do quadro, e o chão 

de terra.  

   

 

Apesar do aspecto de teatralidade, em Avancini, já vemos uma apropriação dos 

recursos audiovisuais por meio do uso dos planos, da alteração deles durante o diálogo 

entre Severino e a rezadeira, mais variada que nas cenas filmadas em Zelito Viana. 

Ambos os filmes fazem o uso da música para as cenas da mulher da janela e do funeral 
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do lavrador, não apenas como trilha sonora, mas como modo de enunciação da fala dos 

personagens, tal qual um musical. No entanto, enquanto Avancini se vale de cenários 

abertos para compor as paisagens da trajetória do retirante, nas cenas da mulher na 

janela, e na do funeral do trabalhador de eito, Zelito Viana filma em um espaço fechado 

e vazio, onde estão apenas os atores representando a cena, na maior parte do tempo 

estáticos. Essas cenas em espaços fechados, porém, dialogam com as imagens anteriores 

e posteriores do documentário. Esse, por sua vez, é que capta as imagens externas, as 

paisagens do caminho. 

A cena da mulher na janela, no filme, aparece na sequência de uma imagem 

documental de um lavrador diante uma terra árida, com pedras, relatando que 

eventualmente trabalha em São Paulo, em metalúrgicas: 

 

Eu não dou valor a agricultura que quando nós vamos comprar, e tá no 

armazém do rico, compra caro, sabe?! E quando nós tem pra vender 

vende barato, será que tem valor uma profissão dessas? Eu acho que 

não tem não. Eu não sou bem acostumado a trabalhar na agricultura 

não, sabe?! E sempre gosto de trabalhar em São Paulo, trabalho uns 

tempos em São Paulo e outros tempos trabalho aqui, porque trabalha 

um ano e quando vem bom, ou inverno que a gente lucra bem, dá 

certo, e quando não lucra bem eu dou uma viajada pra São Paulo, 

trabalho um ano, mais de ano, venho, fico por aqui uns tempos (...) Eu 

cheguei de São Paulo não faz dois meses ainda (...) Aí eu fico por aqui 

mesmo. 

 

Esse depoimento é seguido da encenação de Severino em um espaço fechado 

dizendo "Na verdade, por uns tempos,/ parar aqui eu bem podia/ e retomar a viagem 

quando vencesse a fadiga./ Mas isso depois verei/ tempo há para que decida;" (MELO 

NETO, 2008, p.154). Quando enuncia "primeiro é preciso achar/ um trabalho de que 

viva." (MELO NETO, 2008, p.154), uma imagem documental de uma mulher na janela 

projeta-se na parede ao lado do retirante. Essa imagem logo depois some e ele passa ao 

diálogo com a mulher, representada por Elba Ramalho, que ocupa o mesmo papel em 

Avancini. O diálogo de Severino com a rezadeira já se inicia cantado, com resposta 

cantada, o que se diferencia dos usos da música na peça do TUCA e no teleteatro, nas 

quais o retirante fala e a mulher canta com apenas uma marcação de violão e percussão 

ao fundo. No filme, a cena se desenrola, em geral em planos médios, em que aparecem 

o retirante − representado ora por José Dumont, ora por Stênio Garcia − e a rezadeira. 

Quase não há mudanças de plano conforme a fala, vemos os atores em plano de 

conjunto, como em um teatro filmado. 
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Se na peça e no teleteatro, havia uma mudança de tom na música quando 

passava do diálogo ao solo da rezadeira, no filme a interrupção do canto acontece antes, 

no trecho "Deseja mesmo saber/ o que eu fazia por lá? / comer quando havia o quê/ e, 

havendo ou não, trabalhar." (MELO NETO, 2008, p.156), quando os atores passam a 

dialogar falando em vez de cantando. O solo da rezadeira é falado, porém há outra 

personagem que surge, representada por Tânia Alves e vestida de preto. As duas fazem 

uma sobreposição de vozes recitando o mesmo texto, de modo semelhante a um 

sussurro de oração, enquanto os três Severinos as assistem. Dessa cena, seguirão 

imagens documentais de rezadeiras e cantadoras de excelências, como vemos na 

imagem abaixo.  

 

Assim, no filme, Severino migra, mas parece se relacionar com a terra 

mediante o documentário que dialoga com as encenações, por muitas vezes em espaços 

fechados. A cena do funeral do trabalhador de eito se desdobrará a partir da montagem 

dos fragmentos do poema O Rio, que trazem imagem da usina, gerando certa relação 

causal dessas imagens às de um cemitério. Nas imagens documentais, vemos 

trabalhadores do canavial, relatando as condições de trabalho que passam a se relacionar 

às ideias da morte que se alastra pela terra , a "morte em vida,/ vida em morte, 

Severina;" (MELO NETO, 2008, p.159) ou ainda "mas o que compro a retalho/ é, de 
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qualquer forma, vida" (MELO NETO, 2008, p.170), ou a relativizar o fim da 

escravidão, conforme podemos observar nos fragmentos abaixo: 

 

Nós somos liberto pra morrer da fome, eu ganho oitenta contos de 

réis, lá em casa são doze bocas (...), que libertação é essa que nós 

temos no nosso Brasil, veve morrendo da fome, qualquer doençazinha,  

uma  dor de cabeça, vai pra bocão, pro cemitério, porque não tem 

conforto. Eu quero trabalhar de camisa molhada pra chegar em casa 

ter conforto, meu filho ter fortificante, ter conforto, aí sim.  O Brasil 

ser liberto morrendo da fome assim. A vantagem do brasileiro é essa 

(...) veve morto. (...). Como que eu posso dizer eu sou liberto sem 

barriga cheia, saio de casa de manhã não tem nem uma xícara de café, 

boto a mão na foice, vou cortar uma tonelada de cana, eu mais meus 

dois filhos, pra fazer extravagância, pra ver se no domingo tem pelo 

menos um quilo de carne de boi pra dar pros meus filhos. Chega de 

noite (...) dá uma virada aí no meio do caminho tá acabado tudo, que 

nem já tem acontecido. 

(MORTE..., 1976) 

̶  Dá pra viver? 

̶  Viver o quê? O bom viver e o mau viver tudo é viver, né? Se Deus 

não mata, não morre (...). Não é mole não. 

 

 

 

Dos depoimentos dos trabalhadores na usina às imagens de um cemitério, e, do 

cemitério, o espaço migra para a encenação em cenário fechado em que quatro atores 

cercam Severino, deitado no chão, com suas ferramentas de trabalho em volta. O 

espectador vê a cena inteira de cima para baixo, em plongée, como se os homens fossem 

menores, mas quando a câmera fecha em cada um dos atores, é posicionada de baixo 

para cima, como na perspectiva do morto, eles falam para o lavrador. Severino se 

levanta para falar de sua migração ao Recife. A cena se assemelha à encenação do 

TUCA pelo ator que ocupa papéis distintos na mesma cena – processo que se dá 

também entre as cenas com Elba Ramalho e Tânia Alves, que irão representar, além das 

rezadeiras, também as ciganas − e pelo cenário não ser exatamente numa cova de 
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cemitério, mas em um espaço neutro que tenta representá-la. Na peça, porém, um grupo 

que se reúne em torno das ferramentas que passam a representar o lavrador, ideia que de 

algum modo dialoga com a animação, com uma diferença de papéis, pois, na animação, 

as pás são os sujeitos que enterram o morto. Vemos abaixo a semelhança na disposição 

dos atores e das ferramentas no teleteatro e na encenação dirigida por Silnei Siqueira:  

  

 

Como em Avancini, o uso da música no filme de Zelito Viana também não 

ocupa toda a cena, mas no filme a cena se inicia com música e passa para a fala, 

enquanto no teleteatro, começa com falas tipo oração que dão lugar à música. Nesse 

último, a encenação se dá no cenário de um cemitério, onde o grupo chega carregando 

morto na rede, junto com enxadas e pás, o defunto é colocado na cova, todos se 

ajoelham e falam como se estivessem rezando. Há certo caráter de aproximação de 

práticas cristãs, como nos planos dos atores em close diante do céu, falando em tom de 

oração. Após a fala "te abre o chão e te envolve...", entra uma mulher cantando em 

dicção forte a música "Funeral do lavrador", de Chico Buarque, e levantando os que 

estão ajoelhados em oração.  

Na música, os versos "é a parte que te cabe desse latifúndio" e "é a terra que 

querias ver dividida" ganham função de refrão, sendo reiterados. Ao fim, a cena se 

encerra com todas as vozes, sem acompanhamento musical, falando: "é a parte que te 

cabe desse latifúndio". A imagem dos atores cantando no cemitério é intercalada, ao 

longo da encenação, com imagens de homens trabalhando no canavial, e canção passa a 



52 
 

funcionar como trilha sonora. E, assim, cria-se uma relação do funeral com o latifúndio 

e o trabalho, por meio de imagens documentais, como em Zelito Viana. Há, ainda que 

em escala muito menor, essa tentativa de aproximação de um real na condição do 

lavrador, mostrar os elementos, enquanto a animação e o texto já insistem numa 

transfiguração desses elementos, pelos arranjos que compõem. 

No filme, na animação e no teleteatro, vemos as paisagens de terras cobertas 

pela vegetação que representam a Zona da Mata antes do cemitério. É interessante 

destacar que, se até a cena da mulher da janela a paisagem que era de pedra, vegetação 

seca, com imagens quase desérticas, para então ir se transformando em uma terra onde 

correm as águas, e que é tomada pelo verde, mas dos canaviais. Essa mudança também 

se faz na animação, com Severino caminhando a pé, descalço, entre canaviais, com as 

mãos entre as folhas, e encontrando o rio de águas correntes, a terra "macia", diante da 

qual diz "Quem sabe nesta terra/ não plantarei minha sina?" (MELO NETO, 2008, 

p.158). No entanto, tampouco essa terra "doce para os pés e para a vista" melhora a 

condição do lavrador. É nela que acontece o seu funeral. Em Zelito Viana, é pelos 

depoimentos diante da vegetação verde que nos aproximamos da condição do 

trabalhador diante da terra verde dos canaviais: "o povo aqui só planta cana, quem é que 

come cana?"(MORTE..., 1976). Se nessa terra verde também só habita a morte, é 

melhor se apressar ao Recife, a "derradeira ave-maria/ do rosário, derradeira/ invocação 

da ladainha,/ Recife, onde o rio some/ e esta minha viagem se fina" (MELO NETO, 

2008, p.163). 

      

 

No Recife, o retirante encontra mais cemitérios, cemitérios urbanos, sobre os 

quais ouve os coveiros falar da morte que espera o povo que vem "lá de riba". Mesmo 

no filme de Zelito Viana, em que os coveiros não aparecem, os versos de O Rio 

acompanham as imagens da cidade, fazem perpetuar a marcha fúnebre, o encontro com 

a morte, já em uma transição da paisagem de cana para a paisagem da lama. Sabemos da 

entrada do Recife pela relação do rio com os retirantes: 
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Ao entrar no Recife,  

não pensem que entro só.  

Entra comigo a gente  

que comigo baixou  

por essa velha estrada  

que vem do interior;  

entram comigo rios  

a quem o mar chamou,  

entra comigo a gente  

que com o mar sonhou,  

e também retirantes  

em que só o suor não secou;  

e entra essa gente triste,  

a mais triste que já baixou,  

a gente que a usina,  

depois de mastigar, largou. 

(MELO NETO, 2008, p.110) 
 

Nessa cidade, habita a morte e, nela, os retirantes também se indefinem, sem 

um "nome que os distinga" da morte: 

 
Tudo o que encontrei  

na minha longa descida,  

montanhas, povoados,  

caieiras, viveiros, olarias,  

mesmo esses pés de cana  

que tão iguais me pareciam,  

tudo levava um nome  

com que poder ser conhecido.  

A não ser esta gente  

que pelos mangues habita:  

eles são gente apenas  

sem nenhum nome que os distinga;  

que os distinga na morte  

que aqui é anônima e seguida.  

São como ondas de mar,  

uma só onda, e sucessiva.  

(...) 

Desta capital podre  

só as estatísticas dão notícia,  

ao medir sua morte,  

pois não há o que medir em sua vida. 

 (MELO NETO, 2008, p.117) 

 

Ao longo desse trecho, vemos imagens documentais da cidade do Recife. 

Severino aparece, então, andando pelas paisagens, e nos levando a conhecê-las e a 

vivenciar os depoimentos de moradores de mocambos e desabrigados. Ouvimos seus 

depoimentos acerca da forma como vivem ou conseguem viver. Doenças, alagamentos, 

desemprego, a busca pelos caranguejos para comer e a vida à base de esmolas (papel): 
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– Que que o senhor faz? 

– Apanho papel 

– Apanha papel aonde? 

– Apanho papel pela rua, isso aí tá tudo vivendo de papel. 

 

 

– A senhora paga aluguel? 

– Pagava vinte cinco cruzeiros, agora não pago mais porque meu 

marido morreu, tô numa condição que só Deus pode me acudir, com 

esses quatro meninos. Primeiramente Deus segundo essa aqui (aponta 

para uma das crianças) que tá me ajudando em alguma besteira 

também, agir alguma coisa, apanhando papel. 

– E a senhora tá vivendo como? 

– Assim como deus criou batata. 

(...) 

– E a senhora não trabalha não? Não arranjou emprego? 

– Não, senhor, até aqui não arranjei emprego, não senhor. Faz um mês 

que ele morreu. (...) Ele era pedreiro. 

(MORTE...,1976) 

 

Também há relatos de remoção, demolição das casas em que viviam os 

entrevistados, que abarcam as condições de insalubridade diante dos novos lugares e 

mais casos de morte. Nos encontros de Severino nessas novas paragens, o trabalho 

tampouco aparece e a água que era sinônimo de vida na terra seca passa a ser imagem 

da doença, dos alagados:  

  

Eu morava na avenida Norte, quando foi abaixo o viaduto, nossas 

casas foram abaixo, eram bonzinho, de telha, de tudo, é perto da linha, 

e faz quatro ano que eu moro aqui, mas desde que eu vim pra cá que 

eu nunca mais tive saúde, que entra muita água, muita água, deu uma 

dor na minha perna que eu nunca tinha, faz cinco meses que eu tô 

doída de perna 

 

Nós estamos aqui porque o nosso bom prefeito demoliu nossas casas e 

jogou a gente dentro de abrigo, dentro de quinze dias, um mês a gente 

estaria com nossas casas de volta e até hoje já é dois anos nessa 

pisada. Nossas casas foi demolida para a abertura de um canal, e esse 

canal até hoje não foi feito e a gente ta aqui jogada na maré seca, só 

não tá seca porque quando chove é muita da água, aí fica atolada 

dentro d’água (...). De vez em quando dá uma cheia de fezes aqui, 

cheia de fezes entra por aqui por todo canto, fica tudo alagado aqui 

(...) passa dois, três dias aqui dentro d’água, com dois palmos de água 

aqui dentro. Tem uma base de 150 famílias desabrigadas pelo meio do 

mundo, tudo espalhada passando fome, dormindo no relento, quem 

não aguenta tá aqui dentro,  aí debanda (...). E já saiu um aqui que 

morreu mordido pelo rato. 

(MORTE...,1976) 
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Após cruzar o caminho dessas pessoas, que remetem a sua própria condição, 

Severino aparece sentado, em frente a um cemitério, em um monólogo falando 

diretamente para a câmera, que vai, de um plano aberto, se aproximando até fechar em 

um close. Quando o quadro vai se fechando apenas no rosto do retirante, ouvimos: 

 

E, chegando, aprendo que, 

nessa viagem que eu fazia, 

sem saber desde o Sertão, 

meu próprio enterro eu seguia. 

Só que devo ter chegado 

adiantado de uns dias; 

o enterro espera na porta: 

o morto ainda está com vida. 

A solução é apressar 

a morte a que se decida 

e pedir a este rio, 

que vem também lá de cima, 

(...) 

caixão macio de lama, 

mortalha macia e líquida 

(MELO NETO, 2008, p.117) 
 

 

O caixão macio de lama e a mortalha macia e líquida são descritos nos versos 

anteriores, não inclusos na fala do filme, como "aquele enterro/ que o coveiro 

descrevia:". Como a cena dos coveiros não aparece no filme, essa referência é "saltada".  

A ideia do retirante que segue seu próprio enterro é desenvolvida na animação 

pelos pés que surgem no espaço do cemitério. Durante a fala dos coveiros quando, da 

imagem dos dois coveiros no cemitério, com predominância de branco nas imagens, 

migramos para um "entre túmulos" que nos leva, mais uma vez, aos pés dos retirantes, 

como acontece em algumas cenas do filme, e em um ambiente com predominância de 

preto, como vimos que acontece nas cenas que envolvem a morte. Percorremos junto 

com os pés um trajeto pela terra e saltando de uma ponte.  
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Apenas os pés aparecem durante alguns segundos, os pés de vários retirantes, 

que, ao saltarem da ponte, dão lugar a imagem de um rio negro, com vários chapéus 

boiando. Veremos ainda um dos coveiros, em contra-plongée, diante do céu negro, 

ainda na fotografia em estilo negativo, cavando uma cova. Essa imagem vai dar lugar ao 

plano que faz a conexão com os anteriores, dando-nos a ideia da caminhada em direção 

à morte: vários homens andam em fila, em direção à câmera, e vão caindo nas covas que 

estão abertas no chão. No desenrolar da ação, ouvimos as vozes dos coveiros: 

 

— E esse povo lá de riba 

de Pernambuco, da Paraíba, 

que vem buscar no Recife 

poder morrer de velhice, 

encontra só, aqui chegando 

cemitérios esperando. 

— Não é viagem o que fazem, 

vindo por essas caatingas, vargens; 

aí está o seu erro: 

vêm é seguindo seu próprio enterro. 

(MELO NETO, 2008, p.167) 

 

Os cemitérios os esperam, os homens caem nas covas que estão logo abaixo de 

seus pés no caminho. As covas fazem parte do caminho, numa espécie de ideia de 

destino. Essas duas estrofes citadas são o desaguar do que vem sendo desenvolvido com 

as conversas dos coveiros, que classificam os enterros de acordo com os bairros da 

cidade, a profissão e o poder aquisitivo das profissões. O enterro dos retirantes é 

descrito como 

 

(...)o subúrbio dos indigentes, 

onde se enterra toda essa gente 

que o rio afoga na preamar 

e sufoca na baixa-mar. 

— É a gente sem instituto, 

gente de braços devolutos; 

são os que jamais usam luto 

e se enterram sem salvo-conduto. 

— É a gente dos enterros gratuitos 

e dos defuntos ininterruptos. 

— É a gente retirante 

que vem do Sertão de longe. 

— Desenrolam todo o barbante 

e chegam aqui na jante. 

— E que então, ao chegar, 

não têm mais o que esperar. 

— Não podem continuar 

pois têm pela frente o mar. 
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— Não têm onde trabalhar 

e muito menos onde morar. 

— E da maneira em que está 

não vão ter onde se enterrar. 

— Eu também, antigamente, 

fui do subúrbio dos indigentes, 

e uma coisa notei 

que jamais entenderei: 

essa gente do Sertão 

que desce para o litoral, sem razão, 

fica vivendo no meio da lama, 

comendo os siris que apanha; 

pois bem: quando sua morte chega, 

temos que enterrá-los em terra seca. 

— Na verdade, seria mais rápido 

e também muito mais barato 

que os sacudissem de qualquer ponte 

dentro do rio e da morte. 

— O rio daria a mortalha 

e até um macio caixão de água; 

e também o acompanhamento 

que levaria com passo lento 

o defunto ao enterro final 

a ser feito no mar de sal. 

— E não precisava dinheiro, 

e não precisava coveiro, 

e não precisava oração 

e não precisava inscrição. 

— Mas o que se vê não é isso: 

é sempre nosso serviço 

crescendo mais cada dia; 

morre gente que nem vivia. 

(MELO NETO, 2008, p.167) 

 

"Morre gente que nem vivia" é a frase que reitera a condição da vida severina, 

dita em outros versos como a "morte em vida", essa vida "que o rio afoga na preamar 

e sufoca na baixa-mar". Se na baixa-mar da terra de pedra se vivia sufocado, migra-se 

para a maré alta, onde se vive afogado na lama, e daí não se pode mais migrar, "pois 

têm pela frente o mar". Os coveiros fazem  uma espécie de desfecho da peregrinação, da 

marcha fúnebre. Não há saída para o Severino, a morte parece vencer sua disputa com 

vida, dando fim ao trajeto. Esse destino se resume nos olhos de Severino durante a 

animação, como se visualizasse a fala dos coveiros na imagem dos retirantes que caem 

nas covas de seu próprio caminho. 
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A fala sarcástica dos coveiros ganha destaque na interpretação dos atores em 

Avancini. Enquanto, nas demais versões, percebemos o tom grave no discurso, nessa 

sentença, no teleteatro, vê-se a escolha compor a cena pelas vias do humor. Esse recurso 

também foi utilizado na interpretação do TUCA, como se percebe pela mudança de 

dicção no áudio do LP,
7
 acompanhada de risos do público, e pela descrição, no jornal-

livro Porandubas,
8
 da cena dos coveiros como um momento cômico. A cena no 

teleteatro se desenrola numa caminhada dos coveiros pelo cemitério debatendo os 

assuntos de trabalho. A interpretação tem uma dicção de ironia, pelas entonações e 

alongamento de sílabas, os atores aparecem sempre com discretos sorrisos, embora 

estejam falando da morte, uma inversão de "papéis" que evoca o humor.
9
 Alguns dos 

versos que já instigam a sátira ganham destaque pelo close no rosto dos personagens em 

que podemos observar um foco na fala, como no momento em que dizem: 

e uma coisa notei 

que jamais entenderei: 

essa gente do Sertão 

que desce para o litoral, sem razão, 

fica vivendo no meio da lama, 

                                                           
7
 Morte e vida severina. São Paulo: Philips, 1966. LP, lado 2. 

8
 Jornal-livro Porandubas, ano IV, setembro/11, 1980, p. 16. Dossiê cedido pelo Centro de Memória do 

TUCA. 
9
 Morte e vida Severina, Walter Avancini. Rio de Janeiro: TV Globo, 1981. DVD, capítulo 4. 
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comendo os siris que apanha; 

pois bem: quando sua morte chega, 

temos que enterrá-los em terra seca. 

(MELO NETO, 2008, p.167) 

 

 

 

Os homens que migram da terra seca do sertão para o litoral passam a viver na 

lama, atolados, alagados, mas na hora da sua morte, em vez do "macio caixão de água", 

em vez de sacudi-los dentro do "rio e da morte", é preciso enterrá-los na terra seca, a 

terra seca de onde fugiram. Mais uma vez, toda a ideia da saga dos retirantes é 

construída a partir das paisagens da terra. No entanto, agora no Recife, ganham também 

a vez a maior presença do rio e do mar. Depois de sair da terra seca, "Rio Capibaribe,/ 

que mau caminho escolheste./ Vens de terras de sola,/ vais para terra pior,/ que apodrece 

sob o verde." (MELO NETO, 2008, p.108). Agora as paisagens são de lugares 

inundados, onde a terra se torna lama, a transição entre o ambiente terrestre e marinho, 

em que o Severino, que conseguiu resistir ao trajeto, atola, sem mais poder caminhar. 

Nessa terra parece acontecer o desfecho da marcha fúnebre de Severino, da 

"penitência". No entanto, esses mangues de lama, em que muito se decompõe da vida, 

são também berçários, ecossistemas para o surgimento de novas vidas.   

 

 

3.3 Mangues de morte e vida 

Rios, pontes e overdrives – impressionantes 

esculturas de lama 

(Chico Science & Nação Zumbi) 
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As paisagens de lama constroem o encontro de Severino com o destino de sua 

jornada. É da "fauna da lama", termo usado por Josué de Castro, que passa a depender a 

condição dos severinos que chegam aos mocambos do Recife. Percebe-se a composição 

desse terreno, em que imagens de homens e animais se entrelaçam costurando o trecho 

abaixo com as paisagens de Morte e vida severina.  

 

Vivem os habitantes destas áreas aluvionais dos mangues ou das 

lagoas nordestinas numa estrita dependência da fauna da lama, 

identificados com o ciclo do caranguejo, do marisco ou do sururu. 

Sobre o "ciclo do caranguejo" já nos ocupamos longamente noutro 

trabalho de nossa autoria — Documentário do Nordeste — e aí 

mostramos como deste crustáceo depende a vida de milhares de 

famílias que vivem atoladas nas margens da cidade do Recife. 

Também o "ciclo do marisco" é uma realidade social nos dias atuais. 

Até hoje, quem disponha de pachorra para rondar as margens do 

Capibaribe, nos arredores do Recife, verá nas marés-baixas, quando 

ficam descobertas as coroas de areia e lodo, um verdadeiro exército de 

gente pobre desenterrando mariscos para sua alimentação. É um 

verdadeiro formigueiro humano arrancando da lama a sua 

subsistência. Em Alagoas vivem as populações pobres de extensa área 

do estado o seu ciclo do sururu. 

(CASTRO, 1984, p. 148) 

 

Há uma cena marcante no filme de Zelito Viana em que um menino de onze 

anos, conversando com o diretor, conta como aprendeu a pescar caranguejos no mangue 

com o seu pai e demonstra como se faz para pescar com a mão. Sendo a mãe cozinheira 

em casa de família e o pai pintor, ele conta que estuda no Mobral sai todos os dias para 

a "maré" para pegar caranguejos para os irmãos comer, após "botar água" em casa, um 

dos mocambos na beira do rio, e diz que quando inventa as coisas "que não sei como 

inventei", a mãe pede para ele ir buscar água e  "aí eu não posso né, não vou deixar de ir 

buscar água para contar o negócio, né?!" (MORTE..., 1976). 

 

 "Dos 700 mil habitantes que o Recife possui, 230 mil vivem em habitações do 

tipo de mocambos, plantados nos mangues e nos arredores da verdadeira cidade" 

(CASTRO, 1984, p.148). Com paisagens dos homens dos mocambos, desse terreno 
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pantanoso do lamaçal, junto ao rio e ao mar, João Cabral de Melo Neto constrói todo o 

diálogo que Severino terá com o mestre carpina, descrito como "Aproxima-se do 

retirante o morador de um dos mocambos que existem entre o cais e a água do rio". Essa 

cena se dá logo após a cena em que os coveiros se questionam sobre o enterro dos 

retirantes, se não seria mais vantajoso "que os sacudissem de qualquer ponte/ dentro do 

rio e da morte" (MELO NETO, 2008, p.167). O uso da palavra ponte e a ideia do 

"macio caixão de água" continuará no diálogo com o mestre carpina.  

Nessas paisagens, também a morte segue, agora associada à água, um dos 

fatores que impeliam à saída da terra seca. As paisagens de água ganham as cenas da 

chegada ao Recife, mas essa água não é aquela tão desejada na terra seca, ou que faz a 

terra macia da zona da mata. É uma água que se mistura à terra, envolvendo o homem à 

lama, à imagem do homem caranguejo. Para o lavrador, tão pouco é a terra que se pode 

lavrar, plantar sua sina, mas não há mais para onde caminhar, pois à frente agora está o 

mar. Ao mesmo tempo em que o mangue é um lugar de decomposição da matéria 

orgânica, é o lugar de muitas espécies, inclusive o homem que passa a se alimentar de 

caranguejos. Ambiente úmido, entre a água e a terra, anfíbio. No teleteatro de Avancini, 

é caminhando com os pés afundados na lama que Severino chega à beira do rio para a 

conversa que se desenrola com o mestre carpina.   

   

Também no texto de João Cabral de Melo Neto o mestre carpina é quem 

"habita este lamaçal". Severino pergunta a ele se o rio "a esta altura dá vau", como 

numa intenção de continuar sua peregrinação, mas "para cobrir corpo de homem/ não é 

preciso muita água:/ basta que chegue ao abdome, / basta que tenha fundura/ igual à de 

sua fome." (MELO NETO, 2008, p.169). A imagem do rio que ele tenta cruzar vai 

sendo tecida junto à imagem de uma ponte para se cruzar o rio, aos vazios da fome ou 

ao "mar de miséria": 

 

— Severino, retirante, 

pois não sei o que lhe conte; 
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sempre que cruzo este rio 

costumo tomar a ponte; 

quanto ao vazio do estômago, 

se cruza quando se come. 

— Seu José, mestre carpina, 

e quando ponte não há? 

quando os vazios da fome 

não se tem com que cruzar? 

quando esses rios sem água 

são grandes braços de mar? 

— Severino, retirante, 

o meu amigo é bem moço; 

sei que a miséria é mar largo, 

não é como qualquer poço: 

mas sei que para cruzá-la 

vale bem qualquer esforço. 

— Seu José, mestre carpina, 

e quando é fundo o perau? 

quando a força que morreu 

nem tem onde se enterrar, 

por que ao puxão das águas 

não é melhor se entregar? 

(...) 

— Severino, retirante, 

muita diferença faz 

entre lutar com as mãos 

e abandoná-las para trás, 

porque ao menos esse mar 

não pode adiantar-se mais. 

— Seu José, mestre carpina, 

e que diferença faz 

que esse oceano vazio 

cresça ou não seus cabedais, 

se nenhuma ponte mesmo 

é de vencê-lo capaz? 

(MELO NETO, 2008, p.169-170) 

 

 

Se nenhuma ponte pode vencer o "oceano vazio", Severino se pergunta se não 

valeria mais saltar logo fora da ponte e da vida. Faz-se, logo, a ponte entre morte e vida: 

entre o saltar fora da ponte e da vida, de Severino, e o saltar para dentro da vida, da 

criança que nasce, anunciada por uma mulher.  

 

— Seu José, mestre carpina, 

que diferença faria 

se em vez de continuar 

tomasse a melhor saída: 

a de saltar, numa noite, 

fora da ponte e da vida? 

(MELO NETO, 2008, p.171) 

— Compadre José, compadre, 
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que na relva estais deitado: 

conversais e não sabeis 

que vosso filho é chegado? 

Estais aí conversando 

em vossa prosa entretida: 

não sabeis que vosso filho 

saltou para dentro da vida? 

Saltou para dentro da vida 

ao dar o primeiro grito; 

e estais aí conversando; 

pois sabei que ele é nascido. 

(MELO NETO, 2008, p.171) (Grifos nossos) 

 

Se na conversa com Severino, o mestre carpina  fala nessa "ponte" que cruza o 

rio da morte, o mar miséria, o próprio mestre carpina, o carpinteiro que vive no 

mocambo da beira do rio, estabelece uma ponte, cruzando as paisagens reveladas por 

Severino com a resignificação dessas paisagens promovida pelo nascimento. O retirante 

não presencia as cenas que sucedem o surgimento do recém-nascido, apenas no filme de 

Zelito Viana um dos severinos está presente, mas ainda sim, permanece imóvel, como 

se não participasse dos festejos do nascimento. Após presenciar o nascimento de seu 

filho, o mestre carpina tornará a falar com Severino. Ou seja, é ele que nos desvela as 

novas paisagens que costumávamos acompanhar com o lavrador. 

As paisagens se rearrumarão com o nascimento da criança nas versões, ainda 

que em diferentes graus e com diferentes materiais. As imagens do homem diante da 

lama, do mangue, dos mocambos permanecem, porém, há uma transformação na 

disposição desses elementos. Na sequência da anunciação, João Cabral tece as imagens 

da maré, da lama, do mocambo a partir do verso "Todo céu e a terra/ lhe cantam 

louvor". O céu e a terra se unem pelo nascimento, que transforma o entorno, fazendo 

que os mocambos se tornem mocambos sedutores, mocambos modelares. A lama fica 

coberta, o mau-cheiro não se faz, a alfazema do sargaço desinfeta e varre as ruas, o 

vento terral enxuga a umidade do lamaçal, e o rio que era sinal da morte se enfeita de 

estrelas. 

 

— Todo o céu e a terra 

lhe cantam louvor. 

Foi por ele que a maré 

esta noite não baixou. 

— Foi por ele que a maré 

fez parar o seu motor: 

a lama ficou coberta 

e o mau-cheiro não voou. 

— E a alfazema do sargaço, 
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ácida, desinfetante, 

veio varrer nossas ruas 

enviada do mar distante. 

— E a língua seca de esponja 

que tem o vento terral 

veio enxugar a umidade 

do encharcado lamaçal. 

(...) 

— E este rio de água cega, 

ou baça, de comer terra, 

que jamais espelha o céu, 

hoje enfeitou-se de estrelas. 

(MELO NETO, 2008, p.171-172) 

 

 

Essa imagem da "língua seca de esponja que tem o vento terral" dialoga com 

outra imagem do poema, do "sol com suas línguas" (MELO NETO, 2008, p.154). O 

vento terral agora vem a favor do homem, enxugando a lama, diferente da imagem do 

"sol com suas línguas", que aparece logo no começo da retirada, bebendo toda a água da 

terra. Ou ainda de um vento terral, da terra para o mar, que sopra os retirantes: "As 

populações mantidas através desse trágico ‘ciclo do caranguejo’ representam um resto 

do monturo humano que o vento quente das secas joga nas praias do Nordeste" 

(CASTRO, 1984, p.241). Essa ideia de "monturo humano" dialoga com o homem diante 

do lixo e junto com os bichos numa conexão direta com a terra em Morte e vida 

severina, diante da previsão das ciganas para a vida do menino: 

 

 

Cedo aprenderá a caçar: 

primeiro, com as galinhas, 

que é catando pelo chão 

tudo o que cheira a comida; 

depois, aprenderá com 

outras espécies de bichos: 

com os porcos nos monturos, 

com os cachorros no lixo. 

(MELO NETO, 2008, p.174) 

 

Na previsão, a criança e os homens desse lugar de lama se relacionam aos 

bichos, aprendem a engatinhar e caminhar com aratus e goiamuns, e a correr com os 

"anfíbios caranguejos/ pelo que será anfíbio/ como a gente daqui mesmo" (MELO 

NETO, 2008, p.174). Os animais ensinam o homem. Porém, se a criança tende a reviver 

a sina do "pescador de maré", fazendo "dos dedos iscas", ele também tem como destino 

a vida do homem de ofício, dentro da fábrica, onde não estará negro de lama, mas de 

"graxa de sua máquina/ coisa mais limpa que a lama" (MELO NETO, 2008, p.175) e, 
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assim, mudar-se para um "mocambo melhor". Dessa forma, a ideia do corpo "sujo" pelo 

trabalho não é alterada, mas muda de paisagem de lama para graxa, em irônico 

progresso.  

Também na cena dos presentes, os elementos da lama, dos caranguejos, da 

água, o rolete de cana, o jornal, a bolacha d´água, diante dos dizeres "minha pobreza tal 

é" deixam de ser apenas os signos da pobreza para se transformarem em ofertas, e na 

sua junção em fartura. Ou seja, pela rearrumação do léxico e das imagens que ele forma, 

geram-se outras paisagens após o nascimento do menino. A ele, os vizinhos irão por 

meio do refrão "De sua formosura" atribuir características positivas, de beleza e de 

resistência. A vida é uma espécie de magia diante da morte, insiste em nascer, "Belo 

como a última onda/ que o fim do mar sempre adia.// É tão belo como as ondas/ em sua 

adição infinita" (MELO NETO, 2008, p.177). Nesse caso, percebe-se, por exemplo, a 

virada da imagem de mar como o "mar miséria", "o oceano vazio" para as ondas que o 

fim do mar adiam. 

Há uma transformação nas imagens que é atribuída à formosura dessa criança, 

gerando novas paisagens, novos ambientes para a condição hostil, dada anteriormente 

ao conhecimento pelo deslocamento de Severino. 

— De sua formosura 

deixai-me que diga: 

é belo como o coqueiro 

que vence a areia marinha. 

— De sua formosura 

deixai-me que diga: 

belo como o avelós 

contra o Agreste de cinza. 

— De sua formosura 

deixai-me que diga: 

belo como a palmatória 

na caatinga sem saliva. 

— De sua formosura 

deixai-me que diga: 

é tão belo como um sim 

numa sala negativa. 

(...) 

— E belo porque com o novo 

todo o velho contagia. 

— Belo porque corrompe 

com sangue novo a anemia. 

— Infecciona a miséria 

com vida nova e sadia. 

— Com oásis, o deserto, 

com ventos, a calmaria. 

(MELO NETO, 2008, p.177) 
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Essa mudança na paisagem, em Avancini, é feita por pela mulher com 

semblante sorridente, anunciando o nascimento em uma dicção que destaca a 

importância do nascimento por meio das acentuações e expressa agitação diante da 

novidade. Essa imagem se contrapõe às anteriores em que Severino conversava com o 

mestre carpina em lamento, derramando lágrimas. Vemos, ao fim das falas, num close, 

que Severino chora enquanto diz "saltar fora da ponte e da vida". O ambiente de 

sofrimento e a "severidade" da cena é interrompido e contrastado pelo plano da mulher 

sorridente que anuncia o nascimento.  

   

As cenas seguintes se dão entre as casas feitas de tábuas de madeira, onde toda 

a comunidade dos mocambos passa a se reunir em torno do bebê. A mãe, com o recém-

nascido nos braços, canta em uma canção de ninar sussurrada os versos "Todo céu e a 

terra/ lhe cantam louvor", que se alternam a outros versos ditos pelas mulheres reunidas 

em torno da criança.  

Imediatamente chegam vizinhos ofertando os presentes, cena que se segue das 

ciganas, o ponto mais sombrio, em que duas mulheres vestidas de preto surgem das 

águas que cercam os mocambos, determinando o futuro da criança. Em alguns planos, a 

criança aparece em primeiro plano e a cigana ao fundo, como se o destino já o 

assombrasse desde recém-nascido. No entanto, no desfecho da sequência de cenas do 

nascimento, a mãe caminha de janela em janela da vizinhança, exibindo o recém-

nascido, enquanto os vizinhos cantam com ternura os versos "De sua formosura/ deixai-

me que diga", como se revelassem suas primeiras impressões sobre a criança. É 

estabelecido um cortejo que vai se juntando à mãe com o recém-nascido e cantando 

entre os becos das casas de tábuas e alvenaria, junto a cenas de crianças que brincam 

com os caranguejos. Em vez das paisagens de Severino no lamaçal ou de homens que 

catam caranguejo para sobreviver, ou do próprio homem como caranguejo, vemos o 

animais como o brincar das crianças.  
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O recém-nascido vai passando, assim, pela vizinhança, enquanto os versos que 

ouvimos se referem a ele como "o sim numa sala negativa", alguém que "infecciona a 

miséria com vida nova e sadia", "com oásis o deserto, com ventos a calmaria". 

   

Em Zelito Viana, o contraste na mudança das paisagens que se faz entre a cena 

do mestre carpina e as cenas do nascimento da criança é ainda mais forte. Os dois 

conversam na beira de um rio em uma composição em que Severino aparece sentado, 

sem forças, em segundo plano diante do mestre carpina. A conversa migra quando eles 

caminham em direção a uma ponte, e o mestre carpina fala em uma dicção forte, que 

"muita diferença faz/ em lutar com as mãos/ e abandoná-las para trás". O diálogo 

continua, então, em um cenário fechado, ambiente escuro, em que o mestre carpina 

conversa com Severino, já representado por outro ator. No momento em que o retirante 

fala em saltar para fora da ponte e da vida, a voz ressoa, junto a uma trilha sonora de 

tensão, que é interrompida pelo plano, em cenário fechado, de uma mulher vestida de 

anjo, que vai descendo em uma estrutura de cordas anunciando o nascimento.  

   

A partir daí, o cenário se desdobra em um baile festivo, o que se contrapõe às 

paisagens anteriores, com momentos mais sombrios e "severos" exibidos nas imagens 

documentais. Todas as cenas que se sucedem ao nascimento da criança são encenadas 

no mesmo espaço. Se, antes, a ambientação era de gravidade diante da situação social, 

os versos passam a ser cantados ou entoados pelos atores com alegria e dança, e as 

músicas feitas para o filme ganham mais fortemente a cena, não apenas como um 
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acompanhamento.  A ambiência se direciona a um grande festejo, no qual a música não 

cessa, o andamento se acelera e as falas são predominantemente cantadas.  

 Logo após o momento em que é anunciado o nascimento da criança, aparece 

aparecem atores dançando uma ciranda com a música "Todo céu e a terra", que depois 

migra para as ciganas que irrompem na cena com suas profecias cantadas pela música 

"As ciganas", e para um forró, com "De sua formosura". As melodias não remetem 

diretamente ao que se mostra na dança dos atores, não se tratam de cirandas, cocos ou 

forrós, o que faz que tudo misturado na mesma situação soe caricato.  

É notável como os elementos presentes em algumas manifestações das culturas 

tradicionais nordestinas são misturados e utilizados para demonstrar a alegria e a vida: a 

ciranda, o forró, bois e cavalos de pano típicos dos festejos tradicionais, as bandeirinhas 

de São João, os atores "ensaiam" também passos de coco. Essa ideia se reforça quando, 

durante o baile de forró com a música "De sua formosura", uma das ciganas repete, 

falando, quase aos gritos, algumas das profecias que tinham sido cantadas, que remetem 

à condição social que a criança enfrentará, enquanto todos cantam e dançam como se 

não a ouvissem. Essa cena é intercalada com imagens de crianças catando lixo, o que 

nos leva a perceber o lugar de "severidade" que foi atribuído às imagens documentais na 

montagem da narrativa, como essas se denotassem a realidade.  
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Enquanto na encenação do TUCA havia a utilização de refrões nos trechos 

"Todo céu e a terra" e "De sua formosura", com a alternância entre vozes que puxam o 

refrão e coros que respondem em canto ou fala, no filme, os versos referentes a essas 

cenas são cantados por duas ou mais vozes, de maneira permanente. Nota-se um realce 

na voz de Elba Ramalho, que fez a cena da mulher na janela e também é uma das 

ciganas. A cena em que as ciganas profetizam o destino da criança é cantada, com solos 

de Elba Ramalho e Tânia Alves, diferente da peça, apenas falada, sem nenhum 

acompanhamento musical.  

Por fim, os festejos se interrompem, numa mudança de direção, com todos que 

estavam dançando e cantando diante da câmera repetindo com seriedade os versos: "e 

belo porque com o novo todo velho contagia/ belo porque corrompe com sangue novo a 

anemia/ infecciona a miséria com vida nova e sadia" (MELO NETO, 2008, p.177). A 

partir daí, a cena se encerra, voltando ao mestre carpina. 

Diferente das versões anteriores, a animação não gera ambientes tão distintos 

entre morte e vida, tristeza e alegria, positividade e negatividade. Logo depois da cena 

dos coveiros, a figura da morte reaparece, agora remando um barco pelo rio, 

reaparecendo entre as águas. Percebemos, então, essa relação entre morte e água na 

composição das paisagens, assim como pudemos perceber nas demais versões. 

Voltamos também à ideia da predominância de preto no quadro, em geral associada às 

cenas de morte ao longo dessa versão. Não há a utilização do recurso de musicar os 

versos, fazer cortejos ou bailes, como nas outras versões em audiovisual e também na 

encenação teatral. As cenas transcorrem em lugares e tempos diferentes, com uso de 

sonoplastia, som ambiente, sinos e fraseados instrumentais. Ao mesmo tempo, a dicção 

dos personagens foge à tendência das rimas, quebrando a sonoridade repetitiva, por 

meio do manejo das acentuações e pausas, que se aproximam da fala. 

 A água nas cenas é negra, e a conversa com o mestre carpina, que se inicia 

com quadro em predominância de branco em relação ao preto, se direciona ao negativo, 

estabelecendo um preto e branco sem nuances, como uma representação de sombras, 

logo depois vemos as casas afundando no fundo preto. Esse fundo toma toda a tela e, 

numa perspectiva maior, todo o quadro agora é preto com um recorte do corpo de 

Severino deitado, como se o preto em geral associado à morte, agora também 

representasse uma imersão do retirante nessa água, como uma cova. Os personagens 

caminham dentro desse recorte, que logo se dissolve enquanto ouvimos o som de água.  
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Então, eles reaparecem em caminhada por uma ponte, em que toda a 

composição é preta, inclusive os personagens. Nesse cenário, a água negra parece 

preencher tudo que está em quadro: os personagens, o céu fluido, a ponte, o rio; e, nesse 

instante, ouvimos as perguntas de Severino para o mestre carpina − se há "muito no 

lamaçal apodrece a sua vida?" e se não vale mais "saltar para fora da ponte e da vida?".  

   

No momento dessa última fala, Severino sobe nas muretas da ponte e vemos, 

em outro plano, o personagem caindo em um fundo negro com gotículas brancas. Esse 

quadro é logo interrompido pelos mesmos dois personagens de volta ao caminho, mais 

adiante na ponte, e logo depois pelo som de uma mulher que anuncia o nascimento da 

criança. 

As cenas do nascimento da criança não vão trazer o contraste imediato, como 

por exemplo, direcionar os quadros à predominância de branco. Tudo permanece sendo 

"noite", inclusive a personagem que faz a anunciação. Entramos dentro de sua boca, 

durante a fala e, da escuridão da boca, surge ao fundo uma luz. Ouvimos um coro 

alternado entre homens e mulheres, como em oração, de falas dizendo os versos "Todo 

céu e a terra/ lhe cantam louvor", enquanto a luz vai se aproximando e vemos uma 

criança deitada. Aos poucos, pessoas e um cachorro se aproximam dela, compondo o 

quadro abaixo.  

 

Na maior parte do tempo em que transcorre a cena dos presentes que são dados 

ao recém-nascido, o plano aparece fechado, em plongée, em uma caixa que é segurada 

por um homem, vê-se apenas a caixa aberta. Enquanto o homem caminha pela terra, os 

presentes vão sendo depositados, frequentemente bonecos de artesanato. As imagens 

dos presentes vão se misturar a outras imagens que, em um movimento que vai do 
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detalhe para o todo, deixam perceber que se tratam das visões da bola de cristal das 

ciganas, apoiada em patas de caranguejo. Tais Desse modo, portanto, se estabelece a 

transição. As visões se assemelham a hieróglifos, ou ícones que remetem ao universo 

que cerca a criança. Na segunda imagem abaixo, vemos tais elementos pelo ângulo da 

bola de cristal e, acima, a cigana. 

   

 A última imagem da bola de cristal é a de uma mulher grávida, que, ao deixar 

a bola para ocupar todo o plano, nos conduzirá a uma paisagem mais branca, onde a 

criança nasce e já aparece alguns anos depois entre na terra: coqueiros, canaviais, mar, 

bichos, como se a tudo renovasse, redescobrisse. É nessa sequência que se dará uma 

transformação do ambiente, pela ótica e pelas ações da criança, essa mudança de 

paisagem parece acontecer para a criança, não necessariamente para o todo, por essa 

construção. 

    

Nessa passagem de tempo, há uma imagem que também retorna diferente 

quando ouvimos "Infecciona a miséria/ com vida nova e sadia." (MELO NETO, 2008, 

p.177). A imagem da morte, que aparece em diferentes momentos da animação, se 

afunda na lama, desaparecendo. Assim, a transformação da condição se dá pela morte 

da figura alegórica que ameaça os severinos. Pela carcaça da morte afundada na lama, 

passará os pés do menino correndo sobre a lama.  
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Vemos apenas os pés, como muitas vezes vimos na migração de Severino. No 

entanto, esses pés correm sem afundar sobre a lama, ultrapassando a morte, agora ela 

mesma vencida, passando pelos caranguejos. Essa cena transcorre durante a fala do 

mestre carpina, que volta ao seu diálogo com Severino no mesmo ambiente de antes do 

nascimento da criança, nada alterado com o nascimento em termos de paisagem: 

 

E não há melhor resposta 

que o espetáculo da vida: 

vê-la desfiar seu fio, 

que também se chama vida, 

ver a fábrica que ela mesma, 

teimosamente, se fabrica, 

vê-la brotar como há pouco 

em nova vida explodida; 

mesmo quando é assim pequena 

a explosão, como a ocorrida; 

mesmo quando é uma explosão 

como a de há pouco, franzina; 

mesmo quando é a explosão 

de uma vida severina. 

(MELO NETO, 2008, p.178) 

 

 

Os pés da criança correndo encerram a animação, com a lama em que ela pisa 

espirrando e manchando a tela. A criança parece superar a lama, mas não sabemos mais 

de seu trajeto. Um final que deixa em aberto, parte da lama mancha a visão do 

espectador.  

É interessante perceber as diferenças de desfecho nas demais obras. Em 

Avancini, vemos uma espécie de final feliz, visto que quando mestre carpina encerra a 

sua fala com "mesmo que seja uma explosão como a de há pouco, franzina", e Severino 

repete essa frase, já sozinho, complementando  segue seu trajeto sorrindo, em 

contraponto com a cena anterior ao nascimento em que os dois conversavam, e o 

retirante chorava. O nascimento parece, portanto, transformar o retirante. Já em Zelito 

Viana, o mestre carpina torna a falar com Severino em um tom de revolta, aos gritos, 
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enquanto o retirante se apresenta cabisbaixo. Logo depois da frase "mesmo que seja a 

explosão de uma vida severina", o rio deságua no mar, e o filme se despede da "gente 

dos alagados" com um trecho do poema O Rio: 

 

 

Fica, portanto, o grosso tear da experiência entre paisagens retirantes. 
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4. DA EXPERIÊNCIA SEVERINA  ̶  RETIRADAS 

 

Após acompanhar o trajeto de Severino por meio de diferentes caminhos, cabe 

pensar o que cada uma dessas trilhas oferece como possibilidade de experiência ao 

receptor. Suas paisagens são diferentes, o que levaria a se considerar cada um desses 

caminhos como imersões distintas; no entanto, há também em comum entre essas 

composições. Quando uma obra se desdobra em outras versões, algo de seu imaginário 

permanece, ainda que suas paisagens se construam de modos distintos, uma vez que o 

imaginário não é algo preciso, mas difuso, uma "reserva de usos" (ISER, 2002, p.951). 

Essas distinções estão em diálogo com os usos dessa reserva, as possibilidades de 

configuração do imaginário e, assim, recompõem a própria obra. Isso porque as versões 

multiplicam as perspectivas de observação da obra, ao gerarem novas rotas de acesso 

que, inclusive, entre elas se cruzam e se modificam . Esse processo se desdobra a tal 

ponto que se faz de uma versão a outra não é a tradução do texto, como um original que 

se deve seguir, mas a tradução do imaginário que ronda Morte e vida severina, o texto 

primeiro, e  o qual se enriquece com o imaginário gerado pelas outras versões. 

A experiência de Severino é assim a experiência permeia as versões de Morte e 

vida severina: retirar-se. Em seus trajetos por diferentes caminhos, há encontros que 

auxiliam a composição das paisagens da condição do retirante, diante da profusão do 

imaginário. Em todas elas, seguimos Severino em um percurso, e alguns recursos de 

composição de paisagens se cruzam nas diferentes obras que constroem o percurso de 

Severino. 

O retirante peregrina, conforme descrevemos em nossa trajetória por entre as 

paisagens, nos revelando aspectos dessa terra: seja pela imagem da sombra de uma 

morte Severina; pelas paisagens brancas e profundas que a enxada não pode arar na 

animação; pelos galhos secos e espinhos sob o sol opressor no teleteatro; pelas encostas 

da serra magra e ossuda; e, enfim, pelas questões de trabalho, divisão de terra, clima e 

subsídios governamentais em Zelito Viana. Severino é o homem que migra em busca de 

uma terra em que poderá "plantar" sua "sina", que é também a sina de todos os que 

partilham da condição Severina, "iguais em tudo e na sina" (MELO NETO, 2008, 

p.148).  Ou, então,  viver de peixes e caranguejos por essas "beiras de rio" (MORTE..., 

1976). É o lavrador em relação profunda com a terra, sabe da vida que ela pode 

produzir. No entanto, precisa deixá-la por não poder lavrar a pedra, por não poder 

exercer sua condição de trabalho. E, ao longo de sua jornada, não consegue se situar, 
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por também não conseguir lavrar a cana, nem a lama. Severina é também a experiência 

do corpo deslocado. 

A ideia desse homem que pertence ao solo, mas não o solo ao homem, espécie 

de metáfora da condição do desterro pela "terra devastada/ ainda mais fundo devastava" 

(MELO NETO, 2008, p.96) cerca Morte e vida severina. E, assim, nessa experiência 

severina não é possível lavrar a terra, embora ela lavre quem nela vive. Quando 

Severino já não vê mais nenhuma possibilidade de lavrar a terra em que nasceu, quando 

somem suas roças, quando as raízes são tóxicas, o homem se retira da terra. No entanto, 

tudo que aprendeu a fazer foi a partir daquela terra, toda a sua vida pertence a ela, no 

entanto, também toda a sua morte.  

 

Antes de toda a escolha, existe esse "lugar" que não pudemos 

escolher, onde ocorre a "fundação" de nossa existência terrestre e de 

nossa condição humana. Podemos mudar de lugar, nos desalojarmos, 

mas ainda é a procura de um lugar; nos é necessária uma base para 

assentar o Ser e realizar nossas possibilidades, um aqui de onde se 

descobre o mundo, um lá para onde nós iremos. Todo homem tem seu 

país e sua perspectiva terrestre própria. Aflição do exilado, do 

deportado, de quem são retiradas as bases concretas e próprias de seu 

ser.  

(DARDEL, 2011, p.41) 
 

Se não se pode voltar à terra, se foram retiradas as bases, resta o caminhar, 

fazer das próprias pernas o caminho. Na experiência severina, o homem e a terra são 

protagonistas, estão conectados em vida e morte. Na paisagem, sujeito e objeto não se 

separam. E se confundem. Pelos bichos de pedra na seca, pelas plantas de rapina do 

canavial, pela lama dos homens na capital. 

No entanto, não é apenas pela condição do homem diante da terra, 

reconfigurada em diferentes paisagens, que se estabelecem conexões entre as diferentes 

versões, mas também pelos recursos utilizados na construção das obras, e pela 

experiência dos autores, que são, em geral, leitores e espectadores uns dos outros. 

Porém, há de se considerar que, além disso, se dão referências e influências de 

ambientes externos que são elementos de composição dessas paisagens. Esses 

cruzamentos entre os recursos, as versões e os ambientes que são evocados em dado 

contexto de produção pela ideia Morte e vida severina passam a compor também seu 

imaginário. São os encontros do caminho de cada um desses criadores da obra em dados 

momentos. 
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4.1 Cruzamentos 

 

Ao passar pelas paisagens de Morte e vida severina, observamos que algumas 

versões "herdam" características das anteriores. É o caso do uso do texto musicalizado 

que se inicia na encenação do Teatro da Universidade Católica São Paulo (TUCA), em 

1965, e se perpetua no filme de Zelito Viana, com poucas músicas da peça, arranjos e 

composições novas de Airton Barbosa, que buscam se aproximar da musicalidade 

popular nordestina, e no teleteatro de Walter Avancini, com as músicas compostas por 

Chico Buarque em novos arranjos e direção musical de Murilo Alvarenga. Além disso, 

é possível notar semelhanças na disposição dos atores e ferramentas que compõem a 

imagem entre a cena do funeral do lavrador em Zelito Viana e a cena na montagem do 

TUCA. Há, ainda, o tom de humor e sarcasmo que se faz na cena dos coveiros em 

Avancini, que também se dá no TUCA e no texto de João Cabral de Melo Neto, 

conforme apontamos no capítulo anterior. 

Além desses apontamentos que se referem mais a algumas escolhas gerais de 

direção, é pertinente perceber alguns recursos técnicos que se repetem nas escolhas de 

composição de imagens e sons, tanto nas versões audiovisuais quanto na escrita.  

 

 Uso de coros 

 No texto de João Cabral de Melo Neto, é notável a alternância entre cenas com 

diálogos, os monólogos do retirante e as indicações de cenas coletivas nas rubricas, em 

que o autor não determina personagens específicos. Podemos dizer que, nesses casos, 

em vez de diálogos, há uma polifonia de vozes. É o caso em que o retirante chega a uma 

casa onde "estão cantando excelências para um defunto"; em que "assiste ao enterro de 

um trabalhador de eito e ouve o que dizem do morto os amigos", ou ainda nas cenas que 

sucedem o nascimento da criança, como em "aparecem e se aproximam da casa do 

homem vizinhos, amigos, duas ciganas etc". Nesses casos, a descrição da rubrica não 

indica a fala de um personagem específico; a fala, por sua vez, parece contínua, mas é 

separada por travessões, como em um diálogo. Porém, como a rubrica sugere a presença 

de várias pessoas, pode-se considerar uma fala coletiva, em que se alternam os 

personagens, diferente da indicação dramática de um coro. Os travessões impossibilitam 

a interpretação da fala como pertencente a apenas um personagem, considera-se no 

mínimo um diálogo, mas não se percebe nela características de um diálogo, talvez um 

caráter de recital em "voz alta".  
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A continuidade dos versos é sugerida pela repetição da estrutura das estrofes e 

dos versos: "Todo céu e a terra/ lhe cantam louvor", "Foi por ele que a maré". Assim é 

também nas outras cenas coletivas, há a repetição de versos como "Finado Severino", 

"Minha pobreza tal é", "É uma cova grande", "De sua formosura".  

Essa coletividade da fala que apontamos no texto é também assumida via canto 

coletivo ou a fala em coro em todas as versões de Morte e vida severina que 

pesquisamos, no teatro, nos quadrinhos e no audiovisual, de diferentes formas e graus. 

No TUCA, há de fato um coro, que perpassa quase toda a peça seja como canto coral 

puro, de "forte função social" (ZUMTHOR, 2010, p.249), ou pela declamação do solista 

acompanhado pelo coro ao fundo de sua fala ou alternado nas respostas dos refrões.  

As cenas que apresentam essa característica de coletividade nas falas e rubricas, 

como as dos cantadores de excelências, do funeral do lavrador e das cenas pós-

nascimento, geralmente são encenadas com cantos coletivos ou falas em coro nas 

versões em audiovisual. Em Zelito Viana e em Avancini, há cantos coletivos, 

principalmente nas cenas seguintes ao nascimento, e no filme ainda existem trechos 

como o da rezadeira, em que Elba Ramalho e Tânia Alves falam conjuntamente, se 

repetindo em tempos seguidos, como no trecho em que a rezadeira explica sua 

profissão. Já a animação de Afonso Serpa, que não se vale do recurso de musicalização 

das falas, mas de sonoplastia, também se utiliza de falas em coro, como em orações. 

 

 Contrastes  

Percebemos a alternância entre claro e escuro nas fotografias, principalmente 

como um recurso utilizado na animação, na oscilação entre imagens com predominância 

de branco, nos remetendo à intensidade da luz solar, e a de preto nas cenas que giram 

em torno da ideia da morte. No teleteatro, vê-se a composição com predominância de 

sombras na cena dos irmãos das almas e tons mais escuros nas cenas das excelências e 

da profecia das ciganas, em contraposição a imagens que se direcionam ao destaque da 

luz solar. Já no filme de Zelito Viana, é possível exemplificar as cenas do retirante que 

são gravadas em cenários fechados, em geral compostas por poucos elementos em 

quadro e tom mais escuro, com destaque para a que Severino conversa com o mestre 

carpina antes do nascimento da criança, e também para as cenas em preto e branco com 

os depoimentos dos moradores do mocambos e do menino que sai em busca dos 

caranguejos, que se contrapõem ao colorido do filme. Essas imagens, conjugadas com 
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as interpretações e sonoplastias resultam em ambientações mais sombrias para tais 

cenas. 

Os contrastes não cessam apenas no aspecto da imagem, e também se 

desenvolvem nas interpretações, ora com tristeza e revolta, ora com esperança e alegria 

ou ternura, e na virada de ambiente que se faz com o nascimento da criança. Nota-se 

essa alternância entre as emoções de Severino com maior força no especial de Avancini. 

Nesse ponto, a animação parece a menos contrastada, deixando que os aspectos 

gráficos, externos aos protagonistas, dêem conta alteração de paisagem e seus 

contrastes.  

 

Planos abertos, ângulos contra-plongée e perspectivas 

Nas três versões em audiovisual de Morte e vida severina, há frequente uso de 

planos abertos, gerais, em que o retirante aparece diante da terra em sua caminhada. A 

utilização de tais enquadramentos desloca o foco da atenção do personagem para o 

ambiente em que se encontra, para a terra. Podemos perceber, assim, aspectos das terras 

por onde passa. Na animação, por exemplo, muitos desses planos são também de 

profundidade, o que, em conjunto com o uso dos brancos no céu e no chão, com poucos 

elementos, estabelece relações de referência a paisagens desérticas. 

São frequentes também as angulações em contra-plongée nos planos mais 

fechados. Em Avancini, Severino aparece em partes de sua caminhada visto de baixo 

para cima, o que confere destaque ao céu azul com a forte luz do sol caminhada, e na 

cena do funeral do trabalhador de eito, os atores presentes que enunciam as falas são 

vistos, em muitos trechos, por essa angulação, também com foco para seus rostos diante 

do céu. Assim, o ângulo parece engrandecer os personagens, mas colocá-los abaixo da 

grandiosidade do céu ou, no caso dos planos abertos, da terra. 

O céu e a terra ganham expressão nos quadros por meio dos planos abertos e 

dos contra-plongée também na animação. Em cenas como a do funeral do lavrador, em 

que as pás marcham para enterrar defunto ou, na cena dos coveiros, em que um dos 

coveiros aparece visto de baixo para cima, cavando a terra. Nesse caso, são os 

elementos que remetem à cova do lavrador que são engrandecidos, vistos como se 

fossem maiores, não os lavradores. Além do ângulo dos enquadramentos, a animação 

trabalha com perspectivas nos desenhos que nos mostram a cena de baixo para a cima, 

ou de cima para baixo, o que somado com o terreno por onde Severino peregrina, 
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produz um ritmo ondulatório para o desenrolar do filme, fornecendo ao espectador 

pontos de vista variados. 

No filme de Zelito Viana os ângulos em geral são normais; porém, por muitas 

vezes o retirante ocupa um lugar mais baixo dentro da fotografia, sentado ou em um 

posicionamento mais que o põe abaixo de outros personagens, como na conversa com 

mestra carpina. Nas cenas documentais, há vasto uso de planos abertos e de planos de 

conjunto, aproximando-se de um todo, do entorno e da coletividade. 

Contrastes, oposições e ambientações são aspectos presentes na composição 

das paisagens realizada por João Cabral de Melo Neto, desde seus aspectos mais gerais 

como o individuo e a coletividade ("somos muitos severinos"), a negatividade e a 

positividade (estrutura do diálogo na cena da mulher na janela), morte e vida (o lavrador 

diante da terra, os roçados da morte, o retirante e a criança que nasce), terra e céu (a 

imagem do rosário de vilas, versos como "todo céu e a terra lhe cantam louvor"), 

homem e terra (a própria figura do lavrador ou do retirante), esperança e obstáculo (os 

monólogos que se contrapõem aos encontros), além da estrutura de monólogos, diálogos 

e falas coletivas. Os contrastes também estão na aproximação de campos semânticos 

diferentes para a formação das paisagens, em geral contrapondo palavras que se ligam à 

vida a palavras que se ligam à morte, como as imagens da "bala" que é "pássara", "a 

semente de chumbo", a cova que é onde o lavrador por ter o que não teve em vida, ou a 

água do rio que passa a ser associada ao caixão a partir da cena dos coveiros. É 

frequente também o uso de conjunções adversativas como "mas".  

E, em relação à ambientação, também é frequente o uso de advérbios de lugar, 

tempo, modo, intensidade, negação, e pronomes demonstrativos em relação com a terra, 

com a condição do homem diante dela. Podemos tomar como exemplo o diálogo na 

cena da mulher na janela, em que os advérbios são utilizados nas negações das falas do 

retirante, conforme vimos anteriormente, e a cena do funeral do lavrador (em versos 

como "esta cova em que estás").  

As imagens do poema também se fazem entre movimentos de focalização e 

ambientação, muitas vezes simultâneos, na formação das paisagens: palmatória e 

caatinga ("belo como a palmatória/ na caatinga sem saliva.", p.176); as ondas e o 

horizonte ("as ondas em sua adição infinita", p.177);  a língua e o vento terral ("a língua 

seca de esponja/ que tem o vento terral", p.172); o menino entre os bichos e fazendo os 

dedos de iscas ("e vejo-o, ainda maior,/ pelo imenso lamarão/ fazendo dos dedos 

iscas/para pescar camarão.", p.174); o rio que se enfeita de estrelas ("E este rio de água 
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cega,/ou baça, de comer terra,/que jamais espelha o céu,/hoje enfeitou-se de estrelas.", 

p.172). 

Por meio desses recursos que são utilizados para construir as paisagens por 

meio de diferentes materiais, notamos também que, de modo geral, permeiam as versões 

de Morte e vida severina os aspectos de coletividade, contraste de ambientes e 

condições, busca por uma exibição do entorno, dos sets e cenários, ou do espaço em que 

transcorre o poema, e angulações que exibem um jogo entre o lavrador, o céu, a terra, e 

os elementos que o cercam ou determinam sua condição. Pode-se notar, assim, que, não 

apenas por uma narrativa, mas por meio das opções estéticas que compõem as 

paisagens, as versões se cruzam. Assim, podemos pensar que aspectos de um imaginário 

correm por diferentes materiais, de modo difuso. 

 A partir disso, percebe-se que os criadores de Morte e vida severina estão em 

contato e são, em geral, receptores das versões precedentes. Silnei Siqueira, diretor da 

montagem do TUCA, já havia assistido uma montagem de Morte e vida severina, 

realizada pela Cia Cacilda Becker.
10

 Zelito Viana quis dirigir Morte e vida severina para 

os cinemas após assistir à montagem do TUCA, e menciona que a ideia de incluir 

também o poema O Rio no filme foi uma sugestão de João Cabral de Melo Neto.
11

  No 

elenco do teleteatro de Avancini estão atores que participaram do filme de Zelito Viana, 

tais como Elba Ramalho e Tânia Alves, inclusive José Dumont que em ambos os filmes 

faz o papel de Severino. A animação e os quadrinhos dialogam nos traços e, algumas 

vezes, nos planos, sendo que a animação é baseada nos quadrinhos de Miguel Falcão. 

Não se trata de justificar o resultado das novas obras pelas anteriores, mas a 

partir do momento em que esses criadores são receptores de outras versões de Morte e 

vida severina, essas passam a ser também paisagens para a construção de novos 

caminhos. Integram as lembranças, são transferidas ao campo de experiências de quem 

as observa, passam a compor o imaginário do que se vem a chamar Morte e vida 

severina para a nova seleção e combinação de elementos. 

Com isso, podemos perceber que o processo de recepção das versões anteriores 

intervém no processo de composição, mas não justifica por si só as opções estéticas de 

cada uma. É necessário ainda considerar diversos outros cruzamentos, atravessamentos, 

                                                           
10

 Jornal-livro Porandubas, ano IV, setembro/11, 1980, p.8. Dossiê cedido pelo Centro de Memória do 

TUCA. 
11

 "Quando assisti, me deu uma vontade louca de adaptá-la",  "A sugestão dele me ajudou muito do ponto 

de vista cinematográfico". Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1110199910.htm. 

Acesso em 01/2015. 
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ruídos e interferências de instrumentos de comunicação, dispositivos técnicos, 

interações sociais. E, desse modo, torna-se difícil afirmar que tais versões são apenas 

adaptações do texto de João Cabral de Melo Neto para outros materiais da expressão, 

pois, por esse caminho, conceberíamos que texto seria um ponto de partida para 

construção dos percursos, dotado de um sentido que seria comum a esses percursos. Ou 

seja, a obras subsequentes derivariam do texto, buscando representá-lo em outros 

suportes dentro de uma exigência de fidelidade a obra, e não de autonomia do sujeito 

que a recria. No entanto, a leitura de texto em si não determina um ponto de vista para o 

leitor, assim como nas demais obras, pois o processo de recepção se faz na intersecção 

entre a obra e o leitor ou espectador. Os aspectos materiais e estruturais provocam 

diferentes estímulos para essa interação.  

Com a multiplicação das versões, das leituras, da performance, se ampliam as 

perspectivas em torno da obra, alterando-a. Entre as versões, mesmo quando dialogam 

em recursos e aspectos, não há necessariamente uma equivalência, mas uma afinidade 

por visar a experiência provém de Morte e vida severina. Essa experiência não pode ser 

revelada em sua totalidade por nenhum modo de expressão, mas o conjunto das 

paisagens, que buscam expressá-la, ajudam a compô-la. Cabe pensar aqui as noções de 

visado e modos de visar: 

 

Em "Brot" e "pain" o visado é o mesmo; mas o modo de visar, o fato 

de que ambas as palavras significam algo diferente para um alemão e 

um francês, respectivamente; que, para eles, elas não são 

intercambiáveis e que, aliás, em última instância, almejem excluir-se 

mutuamente; porém, no que diz respeito ao objeto visado, tomadas em 

termos absolutos, elas significam a mesma e idêntica coisa. De tal 

forma, o modo de visar nessas duas palavras se opõe, ao passo que ele 

se complementa nas duas línguas das quais elas proveem. E o que se 

complementa nelas é o modo de visar convergindo para o que é 

visado. 

 (BENJAMIN, 2011, p.109) 

 

Estar diante do que duas palavras distintas, cujas estruturas apontam para um 

visado  é estar diante da questão do imaginário e da recepção. Tanto no que se refere a 

palavras ou a obras inteiras, devemos considerar que quanto às estruturas e convenções 

aquilo que "antes era novo, mais tarde poderá se tronar gasto; o que era de uso corrente 

pode vir a soar arcaico" (BENJAMIN, 2011, p.108) e, quanto ao tom e a significação 

das obras, que elas também se transformam no tempo. 
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Assim como o tempo atravessa e transforma as obras, como faz com tudo que 

vive, também elas são cruzadas, em sua composição, pelas paisagens que cruzaram o 

caminho de seus criadores até dado momento, que integram suas percepções e 

imaginário acerca do visado. João Cabral de Melo Neto diz no documentário 

Recife/Sevilha: João Cabral de Melo Neto, de Bebeto Abrantes, que o que o faz 

escrever não é a geografia, mas a memória. E são lembranças e percepções evocadas por 

uma notícia de jornal deságuam na "temática pernambucana":  

Um dia eu chego no consulado, consultando uma revista que havia 

aqui, a Observador Econômico e Financeiro, eu descobri esta coisa, 

que a expectativa de vida da Índia era de 29 anos e no Recife de 28 

anos. Eu fiquei tão impressionado com isso que escrevi então O cão 

sem plumas, que é meu primeiro livro sobre Pernambuco. Depois eu 

vim para o Rio e escrevi O rio, que é de tema pernambucano. E é a 

partir daí que comecei a escrever sobre o tema pernambucano, Morte e 

vida severina, Paisagem com figuras. Aí Pernambuco não me largou 

mais.  

(SIBILA, 2009, p.67) 

 

Pelo "tema pernambucano" que perpassa Morte e vida severina se cruzam 

paisagens da terra, de romances, de notícias, de manifestações da poesia oral, da poesia 

moderna, de ensaios. Não é difícil estabelecer pontes com as obras de Josué de Castro, 

especialmente Geografia da fome, nos temas dos canaviais, da terra, do rio, dos 

retirantes, da subnutrição, da lama, do caranguejo, dos mocambos. Destacamos apenas 

alguns trechos da obra do médico e sociólogo sobre o sertão nordestino que nos 

parecem e dialogar em léxico e imagem: 

a retirada se constitui numa verdadeira marcha fúnebre em busca da 

morte (CASTRO, 1984, p.237) 

 

E esse povo lá de riba 

de Pernambuco, da Paraíba, 

que vem buscar no Recife 

poder morrer de velhice, 

encontra só, aqui chegando, 

cemitérios esperando. 

(MELO NETO, 2008, p.167) 

 

 

São verdadeiras populações anfíbias  

(CASTRO, 1984, p.150) 

 

aprenderá a caminhar 

na lama, com goiamuns, 

e a correr o ensinarão 

os anfíbios caranguejos, 
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pelo que será anfíbio 

como a gente daqui mesmo.  

(MELO NETO, 2008, p.174) 

 

 

da pesca de caranguejos e siris, chafurdando nesse charco onde tudo é, 

foi ou vai ser caranguejo, inclusive a lama e o homem que vive nela. 

(CASTRO, 1984, p.241) 

 

essa gente do Sertão 

que desce para o litoral, sem razão, 

fica vivendo no meio da lama, 

comendo os siris que apanha; 

(MELO NETO, 2008, p.167) 

 

 

O trabalho realizado nu da cintura para cima ou com uma simples 

camisa de algodãozinho  

(CASTRO, 1984, p.128) 

 

esperei, devo dizer 

que ao menos aumentaria 

na quartinha, a água pouca, 

dentro da cuia, a farinha 

o algodãozinho da camisa 

ou meu aluguel com a vida 

E chegando, aprendo que, 

nessa viagem que eu fazia, 

sem saber desde o Sertão, 

meu próprio enterro eu seguia. 

(MELO NETO, 2008, p.168) 

 

 

A presença de Castro ainda se faz sentir em ideias mais gerais que rondam a 

obra, como a da terra de morte e vida e do homem que se define pela terra. No caso de 

Severino, que se indefine por não ter "outro [nome] de pia" ou por ser da "serra da 

Costela", onde nas encosta vivem tantos outros severinos: 

 
De participar tanto da vida da terra. Tudo aí — toda a vida e toda a 

morte — se desenrola na terra herdada.   

(CASTRO, 1984, p.243) 

 

Também no sertão do Nordeste o homem, apesar do seu 

seminomadismo, está rigidamente apegado à terra. Ainda hoje os 

fazendeiros são conhecidos muitas vezes pelo seu nome próprio e do 

lugar.  

(CASTRO, 1984, p. 243) 

 

A estrutura do poema, em seus aspectos rítmicos e sonoros, está conectada a 

práticas da poesia oral, a começar pelo subtítulo do texto "auto de natal 
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pernambucano", apontando para a tradição do teatro litúrgico, que possuía o intuito 

de, por meio da voz, da performance corporal, contar histórias com uma função 

doutrinária, sejam elas ligadas aos relatos bíblicos ou a temas cotidianos. Vale 

considerar, nesse processo de criação, que o texto foi encomendado por Maria Clara 

Machado para uma montagem de auto de natal do grupo Tablado: "Quando entreguei 

o texto para Maria Clara Machado, ela decidiu não montá-lo porque não o 

considerava um autêntico Auto de Natal e ainda por cima o Teatro Tablado não tinha 

recursos técnicos necessários para a encenação". (FRANCESCHI, 1996, p. 25). 

Notamos as pontes  com o auto principalmente nas cenas seguintes ao 

nascimento da criança. A criança em Morte e vida severina transforma as paisagens do 

entorno dos mocambos e  pode se relacionar ao relato bíblico do nascimento de Cristo, 

em que o recém-nascido representa a salvação. Também corrobora com esse universo, 

em termos formais, a construção do poema ser inteiramente erguida a partir dos 

pastoris
12

 documentados no livro Folk-lore pernambucano, de Pereira da Costa, com 

substituições de palavras, pequenas mudanças de estrutura e criação de refrões.
13

  

Ao longo da obra, muitos trechos também estão em sintonia com tradições de 

oralidade. Os diálogos, especialmente com a mulher na janela, se assemelham aos 

desafios e duelos de cantadores, "presentes em todas as culturas orais" (ZUMTHOR, 

2010, p.249); os monólogos do retirante remetem às narrativas longas cantadas; as 

cenas de falas coletivas lembram os coros e a polifonia; o trecho dos "irmãos das almas" 

se associa às penitências em suas paisagens, inclusive pelo próprio termo "irmão das 

almas"; as excelências entoadas pelos cantadores são um tipo de canto fúnebre em 

uníssono. As rimas, pausas, reiterações, aliterações, assonâncias, paralelismos, o humor 

e a sátira também são recursos que sugerem ritmos e aproximações de práticas vocais.  

No entanto, a composição que se faz em cima das práticas arcaicas da poesia 

oral abarca também a tradição de uma lírica moderna, que favorece imagens dissonantes 

e aproximação de realidades estranhas ("caixão macio de lama/ mortalha macia e 

líquida", p.168), conforme descritas por Hugo Friedrich em Estrutura da lírica 

moderna, além do pensamento da forma e da poesia como construção; a lírica do 

                                                           
12

 Os pastoris são tipos de cantos e louvores entoados no período do Natal ao dia de Reis,  com 

acompanhamento de instrumentos de sopro, cordas e percussão, eventualmente com alternância entre 

coro e solos. Em geral, atribui-se aos pastoris e mistérios medievais a gênese do que se entende por auto. 
13

 Para uma análise mais detida das relações entre Morte e vida severina e os pastoris de Folk-lore 

pernambucano, ver tabela comparativa no Anexo I. 
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personagem dissolvida na coletividade, na condição social, na dúvida; o tema do mísero 

e do incômodo; a negatividade versus a positividade. 

Curiosamente Morte e vida severina se aproxima também de gêneros arcaicos 

os quais, dentro do contexto da poesia moderna, segundo João Cabral de Melo Neto, 

estariam esquecidos. Assim se lê em "Da função moderna da poesia": 

Deixaram-nos cair em desuso (a poesia narrativa, por exemplo, ou as 

aucas catalãs, antepassadas das histórias em quadrinhos), ou deixaram 

que se degradassem em gêneros não poéticos, a exemplo da anedota 

moderna, herdeira da fábula. Ou expulsaram-nos da categoria de boa 

literatura, como aconteceu com as letras das canções populares ou 

com a poesia satírica. (MELO NETO, 2008, p.737) 

E, pensando na multiplicação de suas versões e perspectivas, também os novos 

suportes de comunicação passam a ser instrumentos para Morte e vida severina, ainda 

que sempre forneçam novas configurações dessa experiência: 

O caso do rádio é típico. O poeta moderno ficou inteiramente 

indiferente a esse poderoso meio de difusão. à exceção de um ou outro 

exemplo de poema escrito para ser irradiado, levando em conta as 

limitações e explorando as potencialidades do novo meio de 

comunicação, as relações da poesia moderna com o rádio se limitam à 

leitura episódica de obras escritas originalmente para serem lidas em 

livro, com absoluto insucesso, sempre, pelo muito que diverge a 

palavra transmitida pela audição da palavra transmitida pela visão. (O 

que acontece com o rádio ocorre também com o cinema e a televisão e 

as audiências em geral.)  

(MELO NETO, 2008, p.737) 
 

Morte e vida severina ganha grande alcance de interesse na sua difusão e 

reconfiguração, seja por suas características formais ou por seu imaginário, enquanto 

outros textos, tal qual o Auto do frade, que o autor queria que fosse levado para o 

cinema, por exemplo, não despertaram o mesmo processo.
14

  

Assim como o texto surge desses diálogos com as paisagens de uma terra, de 

obras, contextos e tradições, todas as outras versões de Morte e vida severina  se 

erguem, portanto, a partir de uma experiência instaurada pelo texto e, assim, por 

diferentes caminhos, estabelecem uma interação com a experiência que vivenciam a 

                                                           
14 "O Auto do frade, que é o último dia do frei Caneca, eu acho que aquilo daria um filme 

extraordinário, eu sugeri a diversos cineastas, e nenhum se interessou em fazer o filme". (MELO 

NETO, 1994, p. XXXIII). Durante a formulação dessa dissertação, Inez Cabral, filha do autor, já 

havia escrito o roteiro do Auto do frade e estava em processo de captação de recursos, conforme 

noticiado pelas versões online dos jornais O Globo e Correio Braziliense. 

 



86 
 

partir dele. Desse modo, recriar Morte e vida severina é gestar meios de dizer essa 

experiência, com seus percursos e intercâmbios. Como no processo de criação do texto, 

também essas versões estão atravessadas de territórios, situações, obras, interações 

sociais, imagens, sons, ambientes. 

Silnei Siqueira, diretor da peça encenada pelo TUCA, em 1965, declara ter se 

"apaixonado" por Morte e vida severina após assistir a montagem da Cia Cacilda 

Becker, com Walmor Chagas no papel de Severino, uma das primeiras encenações do 

poema.  

 

Eu tinha visto Morte e Vida anteriormente num festival de Teatro em 

Belém do Pará. Houve outra montagem, feita pela Cia Cacilda Becker, 

com Walmor Chagas no papel de Severino e cenários de Flávio 

Império, que se utilizou de couro de boi, foi uma montagem muito 

árida de que gostei muito e me apaixonei definitivamente pela peça. 

Para mim, Morte e Vida é a melhor peça do teatro brasileiro e ousaria 

dizer que é a melhor do século XX. Nenhuma peça dos grandes 

teatrólogos tem tanta significação para o Século XX – que é o século 

do 3º mundo – como Morte e Vida.
15

 

 

Do depoimento do diretor, salta a influência da encenação anterior e o apelo 

que gera dentro de um contexto histórico e geográfico. Vale destacar que a peça surge 

em um período de ampliação de grupos amadores e universitários de teatro, ligados ao 

surgimento do que se veio a classificar como um teatro moderno no Brasil. Tais grupos 

buscavam montagens voltadas para o caráter de experimentação cênica, que se 

relacionavam a investigações europeias sobre teatro e ao pensamento do encenador. 

Além disso, havia a busca de textos de cunho mais político e filosófico, que trouxessem 

questões relevantes à reflexão acerca do país e da cultura, e se contrapunham de certa 

forma aos gêneros de grande popularidade na época, como o teatro de revista, mais 

relacionados ao viés do entretenimento.  

Assim, todo o processo de criação da peça do TUCA foi pesquisado, discutido 

e gerado por meio de processos coletivos de leitura do texto e pensamento da cena, 

resultando em um espetáculo que se diferenciava dos padrões clássicos. Severino 

peregrinava sem sair de cena, os atores representavam mais de um papel e não saíam do 

palco, compondo o cenário, que era marcado por um chão de terra ondulado, sem 

muitos rebuscamentos. O figurino branco servia tanto para o ator como para a atriz e 

uma parte da roupa tinha tripla função: podia ser pano de cabeça, avental ou sacola. 

                                                           
15

  Jornal-livro Porandubas, ano IV, setembro/11, 1980, p.8. Dossiê cedido pelo Centro de Memória do 

TUCA. 
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Para Ferrara, responsável pelo cenário essa limpeza visual do cenário e do figurino 

convidava o espectador a compor o jogo com os atores e "descaracterizar poeticamente 

o homem do Nordeste como um rasgado e ressaltando o homem interior, a pureza, a 

limpeza"
16

. Além de facilitar em questões técnicas. Muitas das concepções do 

espetáculo surgem de estudos sobre o nordeste, como por exemplo a concepção dos 

cenários que se liga a uma fotografia aérea da caatinga, conforme expõe o diretor 

artístico do TUCA, Roberto Freire: 

 

Os professores davam aulas de geografia, psicologia, sociologia, 

história relacionada com o Nordeste (...). O maravilhoso é que tudo 

era pesquisado em Morte e vida. Certa vez um professor de geografia 

fez uma projeção de slides sobre o Nordeste e tivemos o maior susto 

ao ver uma foto aérea da caatinga, que pensávamos ser plana e branca. 

Pois o slide mostrava um terreno marrom, ondulado como se fossem 

cones de ápice cortado. Aquela foto realizava a ideia básica da 

cenografia que criava um equilibro instável no ator e por indução 

psicológica levava o público a se envolver emocionalmente. 

Trazíamos pessoas que analisavam o texto e chegamos a conclusões 

estéticas absolutamente revolucionárias.
17

 

  

Em entrevista ao jornal Porandubas, Chico Buarque descreve o convite feito 

por Roberto Freire para musicar Morte e vida severina. O diretor diz que a ideia surgiu 

de uma conversa com um músico, Jacaré, que um dia lhe disse ter a vontade de musicar 

o poema. Na época, o compositor, tal qual boa parte do grupo, também era universitário, 

nem mesmo idealizava traçar os caminhos pela música. Chico Buarque justifica a opção 

de suprimir alguns versos e se valer do coro em outros, bem como destaca a importância 

do processo de criação colaborativo da peça em seu processo de criação das músicas: 

 
O processo de criação das músicas acho que não seguiu uma ordem 

prévia mas muitas ideias nasciam do grupo, à medida que o espetáculo 

ia saindo. Sem o espetáculo eu jamais musicaria João Cabral, nunca 

faria aquelas músicas, porque seria coisa seca demais. Só foi possível 

fazê-las a partir da visualização do espetáculo. Às vezes optava por 

falas em coro, diante da dificuldade de musicar os versos. É possível 

que as partes a serem musicadas tenham nascido de um consenso da 

equipe. Afinal a peça não era uma opereta em que todas as partes 

seriam cantadas.
18

  

 

                                                           
16

 Jornal-livro Porandubas, ano IV, setembro/11, 1980, p.11. Dossiê cedido pelo Centro de Memória do 

TUCA. 
17

  Jornal-livro Porandubas, ano IV, setembro/11, 1980, p.10. Dossiê cedido pelo Centro de Memória do 

TUCA. 
18

 Jornal-livro Porandubas, ano IV, setembro/11, 1980, p.12. Dossiê cedido pelo Centro de Memória do 

TUCA. 
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De fato, vemos uma alternância entre a palavra falada e cantada, solos e coro, o 

acompanhamento musical se faz em geral com violão e atabaque – instrumentos que 

foram escolhidos por serem portáteis e de acordo com o que os instrumentistas sabiam 

tocar.  O coro dirigido por Zuinglio Faustini terá um papel de grande relevância na 

musicalidade da peça. Tal opção parece dialogar com a rotulação de Morte e vida 

severina como um "poema em voz alta", vozes diversas e conjuntas, e também facilita a 

execução, considerando que a peça foi realizada majoritariamente por não atores, em 

geral não habituados ao canto. 

A encenação do TUCA, por sua vez, atravessa o filme de Zelito Viana e o 

especial de Walter Avancini na permanência da música para cena, ainda que com novos 

arranjos e composições. A montagem teve forte repercussão no Brasil e no exterior, 

vencendo o Festival de Nancy, na França, e circulando também por Portugal. Zelito 

Viana, diretor do filme Morte e vida severina, declara que após ver a peça, teve vontade 

de "adaptá-la".
19

 Esse dado é válido para percebermos a influência da mise en scène no 

interesse despertado para a criação de novas versões de Morte e vida severina, 

considerando que também Silnei Siqueira, diretor da peça, declara ter se encantado pelo 

texto após assistir a montagem da Cia Cacilda Becker.
20

 Alguns atores da versão para o 

cinema estarão no teleteatro, como José Dumont, Elba Ramalho e Tânia Alves. José 

Dumont, inclusive, ocupa o mesmo papel, o de Severino, apesar de no filme de Zelito 

Viana esse papel ser compartilhado por mais dois atores: Stênio Garcia e Luis 

Mendonça. 

Vale pensar nas diferenças nas direções dadas ao teleteatro e o filme, 

considerando que um é realizado por Walter Avancini, diretor de outros teleteatros, 

novelas e minisséries para televisão, inclusive inspiradas em clássicos da literatura 

brasileira, para a Rede Globo. E, o outro, por Zelito Viana, vinculado a produções do 

Cinema Novo,
21

 e também realizador de outros filmes que tangenciam temas relativos à 

cultura brasileira. Ambos os diretores têm como questão realizar produções audiovisuais 

                                                           
19

 Ver http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1110199910.htm. Acesso 17/07/2015. 
20

 O próprio João Cabral apontou algumas vezes que a mise-en-scène foi um fator importante para a 

difusão de Morte e vida severina, como apontamos no primeiro capítulo desse trabalho. Além disso, há 

outros casos em que versões em audiovisual de obras literárias resultaram em um aumento das vendas das 

edições impressas. Walter Avancini destaca que, após dirigir a telenovela Gabriela, foram vendidos 500 

mil exemplares de livros de Jorge Amado, em entrevista para a Folha de São Paulo, disponível em: 

www1.folha.uol.com.br/fsp/tvfolha/tv0901200015.htm. Acesso: 01/2016.  
21

  "O Cinema Novo é o que me fez. Eu sou produto direto do Cinema Novo". Disponível em: 

http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/59610/. Acesso 01/2015. 
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que envolvam a cultura brasileira, seja na busca da identidade nacional,
22

 tal qual 

Avancini, ou em um sentido de buscar expor problemas sociais, como veremos adiante 

com Zelito Viana. Os caminhos estéticos que  ambos tomam também são diferentes. Em 

entrevistas, Walter Avancini declara ter como uma de suas de suas principais 

influências Oduvaldo Viana
23

 e buscar em suas produções linhas melodramáticas
24

 para 

o enredo, além de acreditar que a recriação de romances da literatura brasileira para a 

televisão é uma forma de dar a conhecer o país. Não se pode desconsiderar, dentro desse 

contexto, os intercâmbios entre literatura brasileira e a televisão, que se dão desde os 

anos 1950, em diversas emissoras, principalmente de romances a telenovelas não 

diárias, diárias, teleteatros ou minisséries − essas últimas passam, a partir dos anos 

1980, a ser um espaço em frequente diálogo com as obras literárias.
25

 O próprio 

Avancini recriou Gabriela, de Jorge Amado, em 1975, em telenovela; Grande Sertão: 

Veredas e Morte e vida severina, nos anos 1980, para minissérie e teleteatro, 

respectivamente − todos para a Rede Globo. 

No especial Morte e vida severina realizado para a Rede Globo, há a opção de 

seguir a sequência de cenas do poema  ̶  ainda que nem todas as cenas tenham sido 

roteirizadas, a ordem das que foram incluídas é mantida, tentando valorizar o aspecto 

narrativo, sua continuidade e trama, sem que o espectador se perca da condução da 

história. Além disso, não há processos em que os atores representam papéis diferentes 

ou de cenários brancos, cada ator se identifica com um papel. Como as cenas são 

seguidas, tal como na encenação do TUCA, há relativa facilidade para o usos das 

composições de Chico Buarque, feitas para a peça. Os arranjos e a direção musical de 

Murilo Alvarenga também incluem outras ambientações sonoras, que acompanham o 

deslocamento do personagem. Os sets de Walter Avancini incluem Raso da Catarina, na 

Bahia;  Fazenda Nova e em Glória do Goitá, em Pernambuco; e Recife, buscando, 

portanto, cenários que se aproximem das paisagens do nordeste. Também Zelito Viana 

grava na Bahia e em Pernambuco. Porém, há uma diferença no enfoque: enquanto em 

um os lugares são cenários para a encenação do roteiro, o outro percorre essas terras 

                                                           
22

 "Dois elementos me levaram a trabalhar com tramas de época. O primeiro, buscar a identidade 

brasileira por meio do bom romance brasileiro, que permite conhecer mais da nossa história do que a 

história oficial. Foi também uma forma de fugir da censura, de poder abordar temas que tinham relação 

com aspectos despóticos das ditaduras do passado". Disponível em: 

www1.folha.uol.com.br/fsp/tvfolha/tv0901200015.htm. Acesso: 01/2016. 
23

 http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/walter-avancini/trajetoria.htm. Acesso: 01/2016. 
24

 Disponível em: www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/1/07/tv_folha/8.html. Acesso: 01/2016. 
25

  Para um panorama dos diálogos entre a literatura e a televisão brasileira ver:  Livros e televisão - 

Correlações, de Sandra Reimão, Ateliê Editorial, 2004.  
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inicialmente com uma intenção documental, em busca de narrativas não escritas, para só 

depois as conjugar à encenação pelas vias da montagem. 

Na versão Morte e vida severina de Zelito Viana, com produção e direção 

musical de Airton Barbosa, é mantida a ideia de musicar o texto, e algumas das 

melodias de Chico Buarque permanecem. No entanto, quanto à narrativa, há cenas que 

são suprimidas, outras são criadas, de modo que a direção musical é reformulada. 

Enquanto nas músicas da peça, ouve-se predominantemente o violão, a percussão e o 

coro, no filme, há um envolvimento de mais instrumentos, arranjos mais complexos, 

andamento mais acelerado em algumas músicas, resultando em um efeito de maior 

integração entre letra e melodia. Os instrumentos e músicos envolvidos denotam 

também a intenção de aproximação da música regional nordestina: Geraldo Azevedo 

(viola e violão); Kátia de França (sanfona); Lourival Lemes (zabumba); Ronaldo 

Medeiros (flauta); Ivson Wanderley (viola); Normando Pinheiro (bateria); Sidney 

Moreira (percussão). Essa intenção é assumida no verso do LP que contém a trilha 

sonora do filme:  

 

Uma equipe basicamente nordestina tratando um tema nordestino a 

partir de uma obra literária nordestina confrontando a realidade 

nordestina sobre um fundo musical nordestino (...) A escolha do 

pernambucano Airton Barbosa para compor a trilha sonora também 

não é acidente e mantém perfeita coerência com o sentido de 

orientação de todo o projeto (...) conserva o sotaque indispensável  

para deitar no pentagrama as combinações que passeiam nos 

fotogramas e, longe do barroco, têm características modais e 

apresentam signos típicos do Nordeste (como fraseados de martelo 

agalopado) (...). 

 

Essa busca por uma aproximação de certa ambientação das culturas nordestinas 

se mostra na intenção que permeia o filme, criando um jogo de realidade e ficção no 

entrelaçamento de Morte e vida severina e O Rio, e as imagens e sons gravados, 

documentais ou encenados. Desse modo, há cenas, como a dos irmãos das almas e do 

canto de excelências, que não são encenadas no filme, mas aparecem de modo 

simbólico nas imagens documentais que representam penitências ou que exibem 

rezadeiras cantando excelências. E, portanto, não são musicadas. As cenas que 

permanecem musicadas são as da mulher na janela, a do funeral do lavrador e todas que 

se seguem ao nascimento da criança, ponto auge de musicalidade no filme, quando a 

gravidade do documentário dá lugar a encenação dos festejos do nascimento. 
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Em Zelito, os poemas guiam o documentário, e o documentário guia o filme. 

Há uma tentativa de investigação de questões sociais. Em entrevista à Veja, após o filme 

ter sido proibido de circular fora do Brasil, pela ditadura militar, "para não denegrir a 

imagem do país no exterior",
26

 o diretor afirma que sua versão de Morte e vida severina  

 

representa uma tomada de consciência na medida em que o filme tem 

um compromisso exclusivo com o povo. Mesmo sem apresentar nada 

de revolucionário, acho que pode contribuir efetivamente para tentar 

melhorar as condições de vida do povo brasileiro. Quer dizer: não faz 

uma revolução, mas atrapalha.
27

 

 

Assim, o diretor demonstra um posicionamento diante do momento político e 

uma intenção de gerar consciência acerca das condições do povo brasileiro. Além disso, 

é preciso considerar que o filme se inicia com a frase "a realidade é tão violenta que ao 

tentar apreendê-la toda imagem rebenta", escrita como uma legenda, que nos remete a 

outro poema de João Cabral de Melo Neto, Uma faca só lâmina.
28

 Nos depoimentos do 

documentário, parecem estar em foco temas como trabalho, salário, desemprego, ações 

governamentais. Já em Avancini, a intenção parece estar na dramaticidade da história, 

nas emoções do retirante, em seu corpo diante da terra, da condição e da opressão solar.  

Se as versões anteriores se relacionam entre si, os quadrinhos e a animação 

também guardam intercâmbios em suas produções. Deve-se considerar que ambas as 

obras são produzidas a partir do apoio de recursos do Ministério da Educação e da 

Fundação Joaquim Nabuco, os quadrinhos são publicados pela Editora Massangana, em 

2005, e a animação, sai pela TV Escola, em 2011. Distam, assim, entre vinte e trinta 

anos do teleteatro de Avancini e, entre si, quase dez anos de um período em que 

aconteceram expressivas mudanças tecnológicas, incluindo o desenvolvimento das 

redes de internet e ampliação do acesso. Ambas as versões possuem uma intenção de 

busca pela atenção do público jovem às obras clássicas, de modo que pudessem ser 

trabalhadas também pelas escolas, conforme vemos na declaração do diretor do desenho 

animado:  

                                                           
26

 Revista Veja, 29 de junho de 1977, p. 76. Acervo digital: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acesso em 01/2016. 
27

 Revista Veja, 29 de junho de 1977, p. 76. Acervo digital: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acesso em 01/2016. 
28

 Tal trecho em Um faca só lâmina se encontra na seguinte sequência de versos, que, inclusive, muito 

remete à ideia de paisagem que desenvolvemos nesse trabalho: "e daí à lembrança/ que vestiu tais 

imagens/ e é muito mais intensa/ do que pode a linguagem,/ e afinal à presença/ da realidade, prima,/ que 

gerou a lembrança/ e ainda a gera, ainda,/ por fim à realidade,/ prima e tão violenta/ que ao tentar 

apreendê-la/ toda imagem rebenta" (MELO NETO, 1994, p.191). 
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Quando estávamos produzindo "Morte e vida severina", mostrei uma 

sequência do desenho para um sobrinho de 11, 12 anos para saber sua 

opinião. Ele disse: "Tio, está parecendo"Resident evil 3 para 

PlayStation 2". Percebi que estávamos indo pelo caminho certo: 

despertar visualmente o interesse de uma geração conectada em games 

e internet para o poema de João Cabral, preservando o texto em 

primeiro lugar. 
29

 

 

Assim, há uma busca pela preservação do texto, e além do uso do texto na 

íntegra, é  notável que, mesmo com todo o projeto visual da animação, há, de fato, uma 

dicção que chama a atenção para a palavra falada, por fragmentar a acentuação das 

rimas, o que, do contrário, levaria o espectador a se acostumar com sonoridade cíclica 

dos versos. As fontes utilizadas e a disposição do texto nos quadrinhos também é 

expressiva, ganhando destaque no quadro. 

A versão em quadrinhos, desenhada pelo cartunista pernambucano Miguel 

Falcão (Leuguim), em estilo graphic novel, guarda grande proximidade com a animação 

3D de Afonso Serpa no que se refere ao traços dos desenhos. Desenhados em bico de 

pena, os quadros têm uma disposição de preto e branco contrastados que lembra o 

processo de xilogravuras, prática que se tornou muito popular no nordeste por meio da 

literatura de cordel ou pelas peças em azulejo ou papel de gravuristas conhecidos tais 

como J. Borges, Gilvan Samico e tantos outros.  As fontes guardam um estilo que se 

aproxima ao gótico, o que junto ao preto e branco dos quadros confere um humor 

sombrio para a obra, que seguirá na animação. Severino é representado pelo mesmo 

personagem, embora existam constante intercâmbios entre o personagem e os elementos 

da terra. Os quadros têm uma dinâmica de formas e perspectivas variadas, entre 

quadrados, retângulos e páginas inteiras sem divisão, e diferentes angulações. A 

disposição do texto também varia, alternando entre três modos: o uso de balões (em 

geral, nos diálogos); as falas espalhadas pela página com ordenação apenas pelo 

alinhamento das palavras; ou pela separação das letras em branco sobre o preto da 

página, mas sem figurar como balão (muito utilizado nos monólogos de Severino). 

Na animação, os desenhos de Miguel Falcão são retrabalhados em computação 

gráfica. Afonso Serpa aponta a tradição de pintura expressionista e artistas como Lasar 

Segall como referências. No entanto, é perceptível, no depoimento que citamos acima, 

como a mais recente versão de Morte e vida severina é impactada pela estética de 
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 http://oglobo.globo.com/cultura/pelo-segundo-ano-seguido-anima-mundi-nao-tera-longas-brasileiros-

2718543#ixzz3pAdZLsFI. Acesso em 01/2016. 
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tecnologias que se aprimoram nas últimas décadas, em sua intenção de se aproximar de 

um público conectado à internet e aos games, ao dinamismo e a interação, algo que é 

visível no ritmo dos seus planos, ângulos e traçado, carregado de informações.  

A construção de paisagens da experiência severina, retirante, é um processo de 

encontros, entre suas paisagens e de outros cruzamentos que se fazem pelos caminhos e 

também com os contextos dos criadores e tendências da produção cultural. Em seguida, 

veremos as matérias desse caminho, pensando o artesanato de talhar contornos minerais 

para compor paisagens e, como, com materiais e espátulas distintas, criam-se trilhas 

diferentes para a experiência. 
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4.2 Contornos da matéria 

 

Ainda que partilhem da "reserva de usos" do imaginário, que apontem para um 

"visado", as versões de Morte e vida severina, oferecem experiências distintas, uma vez 

que seus modos de visar são diferentes, construídos por criadores, materiais e direções 

distintas. Considerando a paisagem como um encontro entre o mundo, a percepção e a 

imagem, pensamos anteriormente tal ideia em relação aos processos perceptivos e como 

um espaço a percorrer, passeamos pelas paisagens que se estabelecem nas versões de 

Morte e vida severina e os cruzamentos que se dão em sua formação entre versões 

anteriores, contextos, obras, interações sociais. Com isso, é possível observar que, tanto 

na construção quanto quando caminhamos entre paisagens, os elementos não existem 

sozinhos, mas na sua relação infinita com todas as outros, como afirma Claudel, citado 

por Collot: 

 

A configuração dos elementos da paisagem aparece, assim, como o 

fundamento, de algum modo, metonímico da figura poética por 

excelência, mas também de uma nova Lógica, que Claudel opõe à 

lógica discursiva e analítica, e que é essencialmente sintética: por ela, 

nos é dado a "compreender que cada coisa não subsiste apenas em si 

mesma, mas na relação infinita com todo os outros". 

(COLLOT, 2013, p.36) 

 

Nessa relação infinita dos elementos, temos duas questões: o aspecto material 

desses elementos que compõem a paisagem; sua forma e como se relacionam entre si 

(sua disposição e combinação). O próprio material com que se trabalha para construir 

uma obra já determina possibilidades e limitações da criação, bem como gera diferentes 

experiências na recepção. É como a história que nos conta Paul Valéry acerca do 

diálogo entre Mallarmé e Degas, em que o pintor dizia ao poeta: "'Sua profissão é 

infernal. Não consigo fazer o que quero e, no entanto, estou cheio de ideias'.  E 

Mallarmé lhe respondeu: 'Absolutamente não é com ideias, meu caro Degas, que se 

fazem os versos. É com palavras'" (VALÉRY, 1991, p.208). Ou seja, para realizar uma 

obra em texto, é preciso pensar em palavras, saber de sua técnica: léxico, sintaxe, 

pontuação, estilo, ritmos, função, campos semânticos, e tantas outras palavras que 

utilizamos para pensar os vocábulos, suas infinitas relações e possibilidades.  Assim 

como para uma para uma obra em audiovisual, é preciso pensar em sons e planos para a 

imagem, o que se desdobra em enquadramentos, ângulos, luz, cenário, interpretação, 

montagem, continuidade.  
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Quando se manipula um material para a produção de uma expressão já se está 

pensando a partir dele, dado o processo tradutório de imagens mentais (ideias, sonhos, 

memórias), para imagens verbais (sons, texto, metáforas) ou gráficas (desenhos, 

fotografias).
30

 Sobre isso, J.W.T. Mitchell aponta: "We could just as easily replace what 

we call 'the physical manipulation of signs' (painting, writing, speaking) with locutions 

such as thinking on paper, out loud, in images, etc."(MITCHELL, 1986, p.19). E, não é 

difícil que existam fatores determinantes para a expressão que estão nos próprios 

materiais, uma palavra que se conecta a outra por uma sonoridade ou lembrança, ou afã 

de manipular um lápis que resulta em determinado traçado agradável, sem uma intenção 

consciente. 

Construir uma paisagem por meio de palavras, imagens desenhadas ou 

fotografadas, sons ou interpretação demanda pensar em modos de expressão distintos, 

em tecnologias distintas, que podem ser o alfabeto, o lápis e papel, os processos 

gráficos, a câmera, os instrumentos musicais ou mesmo o próprio corpo. Ainda que uma 

palavra ou um desenho a lápis, por exemplo, sejam dois processos compostos por linhas 

e contornos, que precisam organizar traços humanos e elementos para se compor. E que 

um desenho ou uma fotografia sejam, ambos "imagens gráficas" que trabalham com 

contorno, formas, luzes, sombras, perspectivas. Logo, independente da direção que se 

dá a cada um dos materiais, existe uma diferença na própria manipulação de seus 

materiais. Benjamin distingue a atitude do pintor e do cinegrafista como uma distinção 

entre o cirurgião e o mágico: 

 
O comportamento do mágico, que deposita as mãos sobre o doente 

para curá-lo, é distinto do comportamento do cirurgião, que realiza um 

intervenção em seu corpo. (...) O pintor observa em seu trabalho uma 

distância natural entre a realidade dada e ele próprio, ao passo que o 

cinegrafista penetra profundamente as vísceras dessa realidade. As 

imagens que cada um produz são, por isso, essencialmente diferentes. 

A imagem do pintor é total, a do operador é composta de inúmeros 

fragmentos, que se compõem segundo novas leis. 

(BENJAMIN, 1987, p.187) 

 

Por penetrar a realidade com aparelhos e oferecer, ao fim, um "aspecto de 

realidade livre" (BENJAMIN, 1987, p.187), sem a presença da máquina que a produziu, 

a imagem gerada pela câmera operada pelo cinegrafista se difere imediatamente de uma 

                                                           
30

 Me refiro, em livre tradução, às categorias estabelecidas por Mitchell para tratar para o termo "image": 

graphic (pictures, statues, design); optical (mirrors, projections); perceptual (sense data, species, 

appearances); mental (dreams, memories, ideas, fantasmata); verbal (metaphors, descriptions). Iconology: 

image, text, ideology, p.10. 
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pintura, que guarda certa distância da realidade pela maior evidência no traço das mãos 

de quem a produziu. É possível pensar isso ainda que uma fotografia se direcione em 

seus aspectos técnicos de cor, luz, sensibilidade, abertura, velocidade, composição de 

elementos, enquadramento, perspectiva, revelação ou tratamento para uma abstração, 

para uma tentativa de transfiguração, e para um desenho traçado com recursos digitais. 

Ou seja, com a mediação de uma máquina.  

Por outro lado, se nos direcionamento à reflexão entre escrita e "imagens 

gráficas", temos a dimensão do espaço como um fator importante de diferenciação. 

Podemos partir de duas formas de manipulação dos materiais da escrita e da imagem e 

som, como um poema e um filme . Nesse caso,  de acordo com Jan Mukarovsky , o fato 

da poesia se construir por palavras  ̶  pelo menos a escrita e falada , visto que o conceito 

pode ser ampliado para fora da ideia de gênero textual  ̶  permite que ela possa 

prescindir do espaço e resumir imagens, enquanto para o cinema, que se compõem por 

imagem e som, o signo do espaço é o plano.
31

 Tal distinção básica dificulta um trabalho 

de transposição mecânica de um poema para um filme por esse ter a dimensão do 

espaço, de "pessoas concretas e coisas objetivamente reais" (MUKAROVSKY, 1981, 

p.205), mesmo que não seja "nem um espaço real nem um espaço ilusório mas sim um 

espaço-significação" (MUKAROVSKY, 1981, p.201), fato que o aproxima da poesia. 

Partimos desse exemplo sobre a poesia que se faz a partir das palavras (escrita 

ou falada), em relação a imagem cinematográfica. Podemos pensar a poesia como uma 

exploração da linguagem que se difere da linguagem objetiva, comunicativa, pois 

explora a formação de imagens, sonoridades, pensa na escrita o próprio material da 

escrita, suas relações e combinações. Assim, quando direcionada ao que chamados de 

forma poética, a atenção das palavras e frases não está nos seus significados 

correspondentes, dicionarizados, mas se estabelece na relação com o contexto 

circundante, evocando "maior abundância de ideias, sentimentos, etc., que quando 

fazem parte da linguagem comunicativa; na poesia, a palavra tem sempre uma 

significação mais rica" (MUKAROVSKY, 1981, p.185).  

Assim, a poesia condensa imagens, tornando a linguagem mais expressiva que a 

linguagem comunicativa, que tem uma ligação em geral direta com seu referente. A 

poesia pode gerar novas categorias de imagens, diferentes das que conhecemos na prosa 

cotidiana. 

                                                           
31

 "o signo do espaço poético é a palavra, enquanto que do espaço cinematográfico é o plano" 

(MUKAROVSKY, 1981, p.203) 
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Todos os materiais podem se aproximar mais de seu referente ou menos, e 

dentro disso também podemos pensar o conceito de poesia como algo que se aproxima 

da distinção que Paul Valéry faz sobre o andar e o dançar  quanto à escrita. Partindo da 

ideia de uma criança que após aprender a usar suas pernas descobre que além de andar, 

pode correr e dançar, Valéry estabelece a diferenciação entre prosa, como o andar, e a 

poesia, como o dançar. Isso porque o andar, como a prosa, visa a um objeto preciso, 

atende uma necessidade diante das circunstâncias, suas características são deduzidas 

dessas condições. Já o dançar tem seu fim em si mesmo, se tem um objetivo é ideal, um 

estado, um arrebatamento. Essa diferença se estabelece a partir dos mesmo materiais ou 

"sistemas de atos".  

 

Prosa e poesia servem-se das mesmas palavras, da mesma sintaxe, das 

mesmas formas e dos mesmos sons ou timbres, mas diferentemente 

coordenados e excitados. A prosa e a poesia distinguem-se, portanto, 

através da diferença de certas ligações e associações feitas e desfeitas 

em nosso organismo psíquico e nervoso, enquanto os elementos desse 

modo de funcionamento são idênticos.  

(VALÉRY, 1991, p.212) 

 

No entanto, a fotografia talvez se aproxime do referente mais que os demais 

materiais pela própria técnica que utiliza em sua produção. Nela, está essa espécie de 

correspondência na denominação, que encontramos na relação entre uma palavra e a 

ideia a que ela remete, mas também está a dimensão do espaço, diferente das palavras 

que fornecem imagens mentais difusas.  

 

Se a Fotografia não pode ser aprofundada, é por causa de sua força de 

evidência. Na imagem, o objeto se entrega em bloco e a vista está 

certa disso  ̶  ao contrário do texto ou de outras percepções que me 

dão o objeto de uma maneira vaga, discutível, e assim me incitam a 

desconfiar do que julgo ver.  
(BARTHES, 1984, p.157) 

Ou seja, dentro do espectro de usos do material da palavra e da imagem, há 

diferenças de grau quanto à dimensão do espaço. A imagem cinematográfica, por ter 

como instrumento a câmera, está ligada à dimensão do espaço desde seu processo de 

produção. Além disso, na forma como se apresentam ao receptor, a escrita se 

materializa por um código linear, e imagens, tais como fotografia, desenho, filmes, 

códigos bidimensionais (FLUSSER, 2007, p.139). Quando pensamos o material da 

escrita diante de um desenho, em que ambos podem se fazer apenas pela interação 

homem, lápis, papel, minimamente, é nítida a diferença que se apresenta quanto à 
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superfície, em uma a imagem salta aos olhos em seu detalhamento, na outra a imagem 

se concretiza mentalmente. Já o desenho, em relação à imagem fotográfica, guarda 

menor dimensão do espaço, pois embora necessite da dimensão espacial na formação da 

própria imagem, o pintor ou desenhista não precisa estar no espaço que será desenhado, 

diferente da fotografia, que em sua produção ou recepção "sempre traz consigo seu 

referente" (BARTHES, 1984, p.15). 

Assim, podemos pensar que quanto aos materiais das paisagens de Morte e 

vida severina e a experiência que oferecem temos algumas diferenciações no que se 

refere à dimensão espacial, a natureza da imagem e as gradações de aproximação ou 

afastamento de um referente. No texto de João Cabral de Melo Neto, há a formação de 

imagens e sons verbais que são transmitidos em imagens mentais e ritmos ao leitor que 

saiba decifrar o código das palavras. No filme e no teleteatro, a imagem gráfica, que é  

fruto da operação de câmeras, se estabelece a partir do espaço em que é filmada e se 

conjuga ao som. Na animação, a imagem é criada em computação gráfica a partir dos 

quadrinhos desenhados em bico de pena. 

Quando se trata de imagens em movimento, conjugadas ao som, temos novas 

possibilidades de significação. No cinema, esse caráter de "surrealização da linguagem" 

(MUKAROVSKY, 1981, p.203)  que há na poesia se dá muitas vezes pela relação entre 

as imagens na montagem, pelo tempo, ritmo, nas elipses, na frustração da obviedade de 

uma sequência, do que no próprio frame − embora também seja possível criar 

fotografias que fujam de uma estética mais óbvia pela composição dos elementos por 

meio de cenários, figurinos, montagens, jogos de cores e luzes. 

Quanto ao aspecto da dimensão espacial, tanto em Zelito Viana quanto em 

Avancini,  tem-se a câmera que capta as imagens do sets estabelecidos para a encenação 

de uma narrativa mais contínua, ou para desvelar territórios via documentário, em busca 

das "narrativas ainda não escritas, as ficções ainda não esgotadas" (COMOLLI, 2001), 

que se costuram a encenações e narrações, de modo mais fragmentado na montagem. 

Logo, em termos da direção que se dá ao material, Avancini mantém a linha da ação, da 

trama que se encadeia e há uma variação nos planos, de modo que ao fim, temos essa a 

imagem que é "aspecto de realidade livre", sem a presença da máquina. Apenas aspecto, 

visto que tal realidade é, na verdade, paisagem, resultado de uma série de processos, de 

equipes, de escolhas de cenários, atores, figurinos, trilha sonora, e do próprio processo 

de seleção da câmera.  
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Em Zelito Viana, essa ideia da trama é criada depois, a partir de uma série de 

imagens documentais que o diretor faz em Pernambuco e na Bahia. Pelo próprio jogo da 

realidade documentada, que por ser fragmento, se torna ficção, e da encenação, que por 

ser representação que nos aparece por uma imagem tão próxima do real, remete à 

realidade, o filme fragmenta a "natureza ilusionística" (BENJAMIN, 1987, p.186) do 

cinema. E ainda, quando em meio ao documentário, ouve-se a voz do diretor a fazer 

perguntas aos que aparecem na fotografia, ou ainda a mesma voz over que narra trechos 

do poema O Rio diante das imagens documentadas. Ou pela baixa variação nos planos, 

em geral com angulações retas, mesmo nas imagens documentais, os cenários fechados 

nos trechos encenados e a aproximação do teatro filmado onde "elementos fundamentais 

para a constituição da representação encontram-se todos contidos dentro do espaço 

visado pela câmera" (XAVIER, 2005, p.21), o cenário aparece como unidade fechada e 

há a tendência à imobilidade do ponto de vista da  câmera, em geral fornecendo planos 

conjuntos do ambiente.   

Em ambos os filmes parece haver, por diferentes direções, uma tentativa de 

correspondência com um referente de elementos das culturas nordestinas, pelos 

figurinos caricatos, que se valem de elementos que se tornaram símbolos populares 

como o chapéu de couro, pela busca de cenários no nordeste, de atores nordestinos e, 

nas composições musicais, de uma aproximação da música popular nordestina, no caso 

de Zelito Viana até mesmo pelos músicos convidados. No entanto, é interessante 

perceber que enquanto em Avancini há uma busca por uma representação contínua, que 

envolve o espectador numa presença-ausência do retirante nordestino, por seu drama e 

closes de suas expressões e emoções, fragmentando a ilusão apenas pelo aspecto 

musical, Zelito Viana, que tem, via documentário, uma intenção de "mostrar o real" e 

fazê-lo corresponder com a encenação, fragmenta mais a narrativa, a ilusão, por via da 

montagem e pela baixa variação dos planos. Dessa forma, a imagem final parece ser 

mais o relato de uma experiência.  

Na animação, a imagem, de natureza distinta da fotografia, que se desenha pelo 

traço, se inclina a uma ideia de descompromisso com o real. Pelo desenhista, tal qual o 

pintor, em sua atividade guardar uma distância do objeto que traça, a animação tem uma 

inclinação a, não apenas na montagem, mas no próprio frame aproximar realidades 

estranhas, criar imagens inusitadas, de rica significação, os efeitos especiais e mágicos 

já estão nos próprios movimentos de suas linhas. Isso podemos perceber em Morte e 

vida severina na criação de padrões gráficos que aproximam homem, céu, ferramentas 
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de trabalho, chão. Ou ainda nas próprias formas dos desenhos cactos que têm rostos 

humanos; na grande faca que atravessa severino enquanto ouvimos "pela seca faca 

solar"; nos arames farpados que nascem do chão branco como plantas daninhas; nas 

sementes que são pequenas ossada; na bala de espingarda que tem asas de pássaro; na 

bola de cristal que tem patas de caranguejo.  

A palavra animação deriva do latin animare, que por sua vez significa "dar vida 

a", e para Paul Wells "dentro do contexto do filme de animação, isso geralmente 

significa a criação artificial da ilusão de movimento em linhas e formas inanimadas"
32

 

(WELLS, 1998, p.10). O processo de dar vida ao inanimado pelo movimento de 

imagem e som pode ocorrer tanto pela via da ação que movimenta objetos e seres que 

são considerados inanimados no pensamento racionalista, ou pela criação de formas 

híbridas, mutantes, na aproximação de elementos que são considerados distantes. 

Welles, inclusive, elenca como estratégias narrativas os processos de metamorfose, 

simbolismo e metáfora, condensação, relações de associação, comparação, além dos 

recursos sonoros  que se combinam com a imagem na formação desses processos.  

Em Morte e vida severina, de Afonso Serpa, há uma direção interessante quanto 

ao processo de formação das paisagens, que, embora siga uma linha narrativa, um 

"caminho", que exista um personagem em constante deslocamento, tanto na montagem 

como na disposição dos elementos de cada imagem, as coisas parecem estar em sua 

relação infinita, por meio de recursos como metáforas, personificações, metonímias, 

associações. 

Tal estratégia  parecem se aproximar de recursos usualmente utilizados em 

poesia, incluindo no texto de João Cabral, em que também percebemos o uso de figuras 

de linguagem pelas vias da palavra. Por meio de processos metafóricos, metonímicos, 

de personificação, comparação e substituição se formam paisagens que aproximam 

figuras do homem-lavrador de figuras da terra, do céu, e refletem sua condição diante 

dela. Realidades aparentemente distintas são aproximadas na formação das paisagens, 

que geram novas imagens na busca de tentar, pela multiplicidade de sentidos, alcançar a 

complexidade da existência, onde as coisas não funcionam isoladamente, mas em sua 

relação infinita com todas as outras. Podemos destacar algumas imagens: "roçado da 

cinza"; "roçados da morte"; "ave-bala"; "sol com suas línguas"; "semente de chumbo"; 

                                                           
32

 Tradução livre do inglês: "the latin verb animare, which means 'to give life to', and within the context 

of the animated film, this largely means the artificial creation of the illusion of movement in inanimate 

lines and forms". 
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"o melhor lençol dos mortos/ noite fechada" (MELO NETO, 2008, p.151); "seca faca 

solar"; os "cemitérios esperando"; as pás, enxadas, foices, ferros e estrovengas que "o 

meu braço esperariam", o menino nascido que mama "leite de lama",  que é "anfíbio" e 

que é "como o coqueiro que vence a areia marinha" (MELO NETO, 2008, p.176)  e, por 

causa dele, a " língua seca de esponja/ que tem o vento terral/ veio enxugar a umidade/ 

do encharcado lamaçal" (MELO NETO, 2008, p.172). 

No caso do recém-nascido, por exemplo, notamos não apenas metáforas e 

comparações explícitas como o processo de "desagregação da metáfora" (NUNES, 

2007, pp. 39-45), quando tanto a imagem do menino quanto as imagens às quais ele é 

comparado continuam sendo desenvolvidas, de modo a se tornarem claras, a se 

tornarem outras. As imagens geradas vão se somando e formando outras à medida que 

se compõem.  

Desse modo, não apenas fragmentos isolados aproximam essas imagens 

díspares,  como muitas das cenas são ditas inteiramente por essas relações de ideias que 

vão se desenvolvendo. É o caso das vilas que são as contas de um rosário no qual a 

estrada é a linha, Severino reza esse rosário em sua caminhada nos encontros com a 

morte, tal qual um penitente, "irmão das almas". Podemos pensar também na conversa 

entre Severino e o mestre Carpina, quando as imagens do rio e do mar passam a se 

desenrolar em um diálogo que gira em torno das ideias de fome e da miséria, 

considerando que durante o transcorrer do poema a ideia do rio representa sempre o 

trajeto e o guia do retirante até a cena dos coveiros. Nessa, que precede a cena do mestre 

carpina, o rio passa a ser "a mortalha/ e até um macio caixão de água;/ e também o 

acompanhamento/ que levaria com passo lento/ o defunto ao enterro final" (MELO 

NETO, 2008, p.167). Também as realidades distantes se aproximam e se desenvolvem 

durante o funeral do lavrador quando a cova finalmente representa ter os bens que a 

terra não lhe deu em vida,  imagem que vai se agregando o momento em que "Se abre o 

chão e te envolve,/ como mulher com quem se dorme." (MELO NETO, 2008, p.162).  

No entanto, é importante perceber que, ainda que as versões se aproximem no 

processo formativos de suas imagens, as diferenças materiais são evidentes, tanto na 

construção quanto na recepção. Essa relação dos elementos que se recombinam a todo 

momento na animação e na poesia, por exemplo, é dada a partir das palavras em um e 

dos traços em outro. Logo, na poesia se faz na interação com imagens mentais, e, na 

animação, pela força de evidência da imagem, a própria configuração da imagem se 

transforma diante dos nossos olhos. 
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Se formos ainda pensar em termos teatrais, como é na montagem do TUCA, 

temos a dimensão espacial, que se faz no corpo presente, na presença ao vivo, mas a 

direção não vai no sentido de uma representação clássica, onde cada papel tem seu 

lugar, o cenário é carregado de informações e cada imagem é dada, mas fica entre a 

representação e o jogo com o imaginário do espectador, aproximando-se do que  

Jindrich Honzl chama da "transformabilidade do signo teatral".  

 
Esta curiosa contradição (o ator participando do espetáculo, mesmo 

num teatro sem atores; o texto como parte essencial do teatro, mesmo 

num teatro "sem palavras"; a função cenográfica presente, mesmo 

num teatro sem cenários), esta contradição é portanto legitimada pela 

natureza específica do signo e do material teatral. (...) Não existe, 

seguramente, música sem som, arte poética sem palavras, pintura sem 

cor e escultura sem matéria. Ou, para ser mais exato: a pintura não é 

pintura se se pintar com palavras no lugar das cores, a música não é 

música se a harmonia é de materiais e não de sons etc. Naturalmente, 

há casos em que o artista toma emprestado de outros setores seus 

meios de expressão, se seu próprio material não lhe permitir 

expressar-se com suficiente intensidade (...) enquanto que no teatro, 

como vimos a transformabilidade é a regra, é seu caráter específico. 

(HONZL, 1978, p. 140-141) 

 

Essa característica da transformabilidade foi bastante explorada na montagem do 

TUCA, inclusive como uma forma de que os custos da montagem não fossem muito 

altos. Optou-se pela versatilidade dos atores, que além de representar diversos papéis 

ainda tinham a função de compor o cenário; dos figurinos, que possuíam múltiplas 

funções; das ferramentas de trabalho do lavrador, tais como enxadas, que eram 

"protagonistas" da cena do funeral do trabalhador de eito. A ideia era de uma encenação 

que não trabalhasse com símbolos que imediatamente remetessem ao nordeste, como 

cabeças de boi, cactos ou figurinos caricatos, que não tivesse um cenário rebuscado, 

abrindo à significação e incitando o espectador a complementar o jogo. No TUCA, o 

cenário era de poucos elementos, os figurinos eram brancos, o trabalho com a 

iluminação que se acentuava conforme a cena , podendo remeter à luz solar . Os atores e 

objetos, juntos aos coros que davam um tom coletivo para a encenação  ̶  tudo 

compunha a cena e se interligava.  

Tais recursos cênicos estão atrelados ao conceito de encenador, a partir do qual a 

cena passa a ser pensada como a união de todos os elementos que a compõem  ator, 

cenário, figurino, iluminação, música, texto  ̶ e cada um pode ser utilizado para 

representar outras realidades ou um evento, pelo jogo teatral. Um som ou uma 
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iluminação podem representar o espaço cênico ou um objeto que seja movimentado 

pode se tornar uma personagem dramática, um pedaço de pano azul pode ser um rio.    

Assim, podemos perceber que as obras podem se aproximar por processos de 

composição além da trama, mas que a natureza de seus materiais e o processo de seus 

autores resultam em paisagens diferentes. Além disso, é preciso considerar que, em 

termos de criação, cada um desses modos de expressão pode ser resultado do processo 

criativo de um autor, como no caso do poema e dos quadrinhos , ou de toda uma equipe , 

no caso da peça , do teleteatro , no filme , na animação  ̶   sendo, portanto, fruto de 

paisagens diversas, de processos colaborativos de composição e de habilidades distintas 

no manejo dos materiais. 

As percepções acerca das características materiais na construção de cada 

paisagem são importantes quando analisamos casos que envolvem a discussão acerca da 

adaptação. Não para entender como as paisagens subsequentes podem representar 

melhor ou não as paisagens do texto, mas justamente para entender por que é preciso 

retrabalhar a ideia de que, quando uma obra literária gera novas versões, essas versões 

devem representar o que está no texto.  

Tal como é nas traduções entre diferentes línguas, quando a tradução se dá entre 

diferentes mídias, como a que ocorre entre a literatura e o cinema, ou para qualquer 

outro material, não se conseguirá representar o que está no texto do qual se parte,  

porque, além da diferença dos suportes, são muitas as possibilidades diante do 

imaginário do texto. Nesses casos, o texto é uma totalidade, em suas estruturas intra e 

extratextuais, a partir da qual selecionamos elementos, combinamos, somos 

atravessados pelos cruzamentos, formamos paisagens para que outros possam explorar. 

No entanto, para traduzir esse texto temos de lidar com a dimensão espacial da imagem, 

concretiza-se à vista, a imagem que se estabeleceria mentalmente, difusa, sem contornos 

precisos. Assim também acontece quando o texto é musicado, a dimensão sonora das 

palavras, rítmica, que ouvíamos silenciosa e individualmente, materializa-se, e nos 

lembramos dela, bem como nos lembramos das imagens de um filme, quando lemos de 

novo o texto. 

Diante dessa constatação, surgem com frequência os argumentos de que o filme 

ou a música reduzem o imaginário da obra literária. No entanto, acreditamos que as 

versões ampliam e atualizam o imaginário, visto que assim há mais paisagens, mais 

elementos que se entrelaçam e se combinam. O processo de imagens mentais que se 

passa quando lemos um texto não deixa de acontecer porque vimos o filme, ele é 
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reprocessado, agora, junto ao filme ou à música, à peça, à ilustração. Assim como 

também teremos processos semelhantes ao ver o filme ou ouvir a música que surgiu 

com base nessa obra literária. Nesse trabalho de analisar várias versões de Morte e vida 

severina, nenhuma versão se sobrepõe à outra, nem atrapalha a leitura. Às vezes, ao ler 

uma cena, ela vem embalada por uma das músicas, ou  lembra um aspecto de outras 

versões. Às vezes não. As paisagens colaboram umas com as outras e nos aprofundam 

quanto às leituras das outras.  

É frequente, quando se fala em adaptação, ou tradução, pensar sempre no 

caminho literatura-filme ou transposição de um idioma para outro. No entanto, estamos, 

a todo momento, realizando processos tradutórios e adaptadores, quando tentamos nos 

comunicar, todos geram perdas e ganhos. Fugindo da direção literatura-filme, há 

músicas a partir das quais surgiram textos e, que juntas, formaram canções; ou de filmes 

e peças que geraram composições musicais; peças que geraram filmes; filmes que 

instigaram peças; músicas que inspiraram pinturas, desenhos; desenhos que inspiraram 

filmes, peças, exposições. 

E, inclusive, essas interações que se dão por várias vias, entre vários materiais, 

acontecem nas versões de Morte e vida severina, conforme vimos em seus cruzamentos 

entre música, fotografia, gravura, desenho, escrita, corpo, o que nos levaria a considerar 

que a relação de construção de paisagens vai muito além dos binômios literatura-

cinema, literatura-animação, literatura-quadrinhos, literatura-teatro. Até porque, embora 

o texto seja utilizado em todas as versões, a ordem de sua narrativa nem sempre é a 

determinante, nem sempre ele é utilizado por completo, na sequência. Assim, entre o 

texto e a experiência que ele instaura, os cruzamentos que se fazem e as possibilidades 

materiais, existem "certas paragens brancas,/ de planta e bichos vazias,/ vazias até de 

donos,/ e onde o pé se descaminha"(MELO NETO, 2008, p.152).  

 

4.3 Ambientes 

Como pontuamos no início desse trabalho, a paisagem é também um espaço a 

percorrer. E, percorrer diferentes caminhos, ainda que existam cruzamentos entre tais 

vias, é vivenciar diferentes experiências, dado que essas se dão na interação entre 

nossos corpos, nossa percepção, e os estímulos gerados, os materiais a partir dos quais 

as paisagens se compõem e como seus elementos se organizam. Ou seja, no ambiente 

que envolve o entorno da percepção sensorial. Michel Collot estabelece as noções de 

paisagem em relação ao ambiente: "Um ambiente não é suscetível a se tornar uma 
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paisagem, senão a partir do momento em que é percebido por um sujeito." (COLLOT, 

2013, p.19) 

A recepção de uma obra construída pelo artesanato das formas, pelas paisagens 

de outras pessoas, portanto, está ligada ao próprio fundamento da noção de paisagem 

quando pensamos em nosso caminhar pela terra em imersão − essa interação entre 

mundo, percepção e uma imagem. Se as versões de Morte e vida severina são erguidas a 

partir de diferentes materiais, "minerais", são produtos de diferentes percepções, as 

paisagens que daí derivam nos geram novos ambientes, que nos envolvem com ritmo,  

contornos, luzes e sombras, contrastes, cores, cheiros, sonoridades, vibrações. 

Esses ambientes, no entanto, envolvem de modos particulares quem caminha por 

entre as paisagens. Basta pensar que ondas sonoras podem atravessar o corpo do 

passante, independente de sua atenção estar voltada a elas ou não, fazendo-o vibrar. E 

que uma imagem gráfica atinge o espectador com sua "força de evidência", tomando 

emprestada a expressão de Barthes para pensar não apenas a noção de referente na 

fotografia, mas a própria  noção de superfície da imagem, chã, que varremos com o 

olhar por diversos sentidos. Por outro lado, uma obra composta por palavras, nós 

precisamos nos engajar mais a ela, ao menos inicialmente, para percorrê-la, aprender 

seus códigos para decifra-la, seguir suas linhas. Tal distinção é estabelecida por Vilém 

Flusser como uma distinção material entre linhas e superfícies, entre um olhar que se 

move de modo linear, contínuo, de um ponto a outro, encadeando elementos, e de um 

olhar que passa pelos elementos de modo reversível, entendendo tais relações em 

rearrumação: 

 

A tradução da superfície em linha implica uma mudança radical de 

significado. O olho que decifra uma imagem esquadrinha a superfície 

e estabelece relações reversíveis entre os elementos da imagem. Ele 

pode percorrer a imagem para trás e para frente enquanto decifra. (...). 

O olho que decifra um texto segue suas linhas e estabelece a relação 

unívoca de uma corrente entre os elementos que compõem o texto. 

(FLUSSER, 2007, p.140-141) 

 

Se o olhar percorre a escrita e as imagens de modo distinto, no caso de uma 

imagem em movimento, há uma mudança quanto a esse movimento: a imagem nos 

percorre, enquanto varremos sua superfície, tal como o som nos atravessa e invade. É, 

portanto, diferente de uma obra em quadrinhos, que ainda que tenha movimento e 

sequência pelo dinamismo de suas imagens, quadros e, às vezes, texto, nós precisamos 

segui-las para que o movimento se dê, para que tudo se interaja, ainda que as imagens já 
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se evidenciem, os quadros não transcorrem sozinhos, precisamos passar por eles e, 

eventualmente, passar as páginas.  

A leitura de um texto ou de uma obra em quadrinhos exige, independente de sua 

direção, em seu material, mais movimentação e jogo do leitor. Esse dado é válido para 

considerar diferenças fundamentais entre o leitor e o espectador, quanto ao ato que o seu 

contato com a paisagem demanda. Afinal, quanto à direção, cada paisagem pode exigir 

mais ou menos participação, provocar mais ou menos a percepção, de diferentes modos.  

Há ainda, quanto ao ambiente, diferenciações que podemos estabelecer nos 

modos mediados de experimentar as paisagens diante presenças em si. Paul Zumthor 

aproxima os meios auditivos, audíveis e audiovisuais das performances ao vivo à 

medida que representam uma espécie de ressurgência das "energias vocais da 

humanidade" (ZUMTHOR, 2007, p.15) diante do curso hegemônico que tem a escrita 

nas culturas ocidentais. Por outro lado, esses meios possuem aspectos que dialogam 

com a escrita, como abolir a presença de quem traz a voz, sair do presente cronológico, 

ser reiterável e permitirem manipulações do que foi gravado.  

Essa característica de serem reiteráveis, de sua produção não coincidir com o 

presente da recepção, por um lado, desloca a obra no tempo, permite uma acessibilidade 

em diferentes momentos e lugares e, por outro, perde o que Zumthor chama de 

tactilidade e corporeidade: "o peso, o calor, o volume real do corpo, do qual a voz é 

apenas expansão." (ZUMTHOR, 2007, p.16).  Tais meios, e incluindo a escrita, dessa 

maneira, "desencarnam" o som e a imagem e permitem sua circulação no tempo e no 

espaço. Perde-se também a transformação da obra no tempo, como uma peça de teatro, 

em que cada apresentação é única.   

Sendo assim, a forma como uma paisagem afeta a percepção do passante pode 

ainda estar em fatores externos a própria obra, que se relacionem a assistir a um filme 

no cinema ou em casa, uma peça se dar em um palco italiano, de arena, ou na rua, 

deixando o público parado ou itinerante, em um livro lido em uma biblioteca, em um 

transporte público, em casa, sentado, deitado, em ambiente iluminado ou de baixa 

luminosidade. Em um som gravado ou ao vivo, em diferentes qualidades de caixas de 

som.   

A possibilidade de reiteração das obras, diferente de um apresentação ao vivo,  

se desdobra nas múltiplas combinações da recepção, em como ela se dá, na diferença 

entre o contexto de produção e de recepção. E, a partir daí, podemos pensar nessa 

multiplicação das perspectivas, das interações. 
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Embora as versões de Morte e vida severina partilhem de recursos em comum, 

das reservas de usos de um imaginário, podemos dizer que pelas vias dos materiais e 

das percepções, fornecerão paisagens diferentes a novos receptores. As múltiplas 

paisagens de Morte e vida severina serão distintas aos receptores, que podem imergir 

em uma delas, em todas elas, em um momento, ou em contextos distintos.  

E, assim, são experiências que se aproximam, coexistem e, por se cruzarem, se 

influenciam. Instauram novas possibilidades de recepção para Morte e vida severina, 

ampliando e alterando seu espectro.  
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5. LINHAS DOS HORIZONTES E ALÉM-MAR 

 

 

Em nosso deslocamento, percorremos Morte e vida severina, observando as 

paisagens construídas em sua retirada por outros campos, para entender, por entre as 

vias que pela obra se multiplicam, que tipo de experiência é a severina. Ao longo do 

trajeto, o próprio tom da pesquisa se modificou em léxico, direcionando-se a terras, 

paisagens, caminhos, fluxos, percursos, porque a experiência severina se mostrou, para 

nós, o próprio seguir  ̶  por entre terras, onde pouco da condição se altera, em que o 

lavrador busca lavrar, mas é lavrado pela terra, ou por entre a lama, onde a vida 

teimosamente se fabrica em explosões. Aquela vida que é "menos vivida que 

defendida", mas que o que se compra "a retalho é, de qualquer forma, vida", em que "o 

bom viver e o mau viver, tudo é viver". 

E seguir é o que faz também Morte e vida severina. As obras que instauram 

essa experiência e que a fazem reviver a cada novo modo de dizer, a cada contexto, cada 

material, cada receptor que é também criador, a tudo que atravessa suas paisagens. Ao 

gerar novos ambientes para que se possa experimentar o imaginário de Morte e vida 

severina, a expressão se agrega a esse imaginário, amplia suas perspectivas. Assim, 

recriar uma obra em um material igual ou distinto ao dela, parece ser, também, mais que 

transpor um conteúdo para um novo suporte, uma tarefa de dizer a experiência que uma 

obra instaura quando por ela caminhamos, ainda que, nesse ato de expressar se 

relacionem elementos aparentemente distantes, como fazemos na paisagem.    

Essa dissertação traz as percepções de nosso caminho. Percebemos paisagens e 

as possibilidades dos materiais expressivos. Pensamos nas posturas dos criadores, 

cruzamentos com outras obras e contextos. Notamos como alguns recursos são comuns 

a elas, e como eles nos desvelam intenções de mostrar a terra, o homem, a coletividade, 

os contrastes. Além disso, mostramos como alguns materiais determinam certas 

características de produção e recepção, mas que a partir do mesmo material e de uma 

experiência que surge de uma obra, ainda que cruzada a outras referências, podemos ter 

enfoques diferentes. Em Zelito Viana, temos uma busca por questões sociais, de 

trabalho e condição de vida, e Walter Avancini em uma narrativa de maior 

dramaticidade, que se direciona aos aspectos mais emocionais do homem diante do 

caminho. Em Afonso Serpa, tal como ocorre no texto de João Cabral, temos formações 

de imagens por meio de processos metafóricos, metonímicos e de personificação; mas 
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são imagens diferentes pela combinação dos elementos e também pelo material de que 

se valem para a construção. Nesse ponto acerca das diferentes composições de Morte e 

vida severina, pensamos a ação de um imaginário dessas obras dentro do processo de 

formação das paisagens.  

Ao chegar ao fim da trajetória, paramos aqui, tal qual Severino, porque temos 

pela frente o mar. Enquanto paramos, Morte e vida severina segue sua itinerância. As 

obras, assim como a experiência severina pela terra, continuam sua movência, sujeitas a 

movimentos geológicos que, por conseguinte, alteram as linhas de nossos horizontes. 

Ao se expandirem em diferentes modos de expressão, as obras oferecem mais 

possibilidades de serem saboreadas e, talvez por isso, possam se expandir também em 

diferentes gostos.  

Cruzando essas linhas, há ainda territórios além-mar. As ondas seguem "em 

sua adição infinita" (MELO NETO, 2008, p.177). 
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ANEXO I: 

Tabela comparativa entre Morte e vida severina (pp. 171-177), de João Cabral de Melo 

Neto e Folk-lore Pernambucano (pp.471-490), de Pereira da Costa. 

 

Cena (MVS/FkP) Morte e vida severina Folk-lore Pernambucano Comentário 

"Uma mulher, da 

porta de onde saiu o 

homem, anuncia-lhe o 

que se verá"/ 

 

"Loa do anjo 

anunciando às 

pastoras o nascimento 

do messias" 

—Compadre José, compadre,   

que na relva estais deitado:   

conversais e não sabeis   

que vosso filho é chegado?   

Estais aí conversando   

em vossa prosa entretida:   

não sabeis que vosso filho   

saltou para dentro da vida?   

Saltou para dentro o da vida   

ao dar o primeiro grito   

e estais aí conversando   

pois sabeis que ele é nascido.  
 

Pastoras, belas pastoras, 

Que na relva estais deitadas 

Descansais, e não sabeis, 

Que a luz do céu é 

chegada? 

 

Estais unidas a Morfeu 

No gozo da natureza? 

Acordai, se estais dormindo 

Vinde ver nossa grandeza. 

 

O desejado das gentes 

O Messias prometido, 

A nossos pais, tantos 

séculos, 

Pois sabeis, que ele é 

nascido 

(...)   
 

Em MVS a criança é 

anunciada por ter saltado 

para dentro da ponte da 

vida, na sequência em que 

Severino pergunta se não 

valeria mais "saltar fora da 

ponte e da vida", cena que 

se liga à cena dos coveiros. 

Na loa do anjo, primeira 

cena do pastoril, o messias 

é anunciado como a 

chegada do "Deus 

humanado" para remir o 

pecado e trazer a salvação. 

Então, o nascimento do 

messias recomeça a 

história. O nascimento da 

criança em MVS inverte a 

lógica de Severino, a 

negatividade. 

"Aparecem e se 

aproximam da casa do 

homem vizinhos, 

amigos, duas ciganas 

etc."/  

 

"Jornadas" 

− Todo céu e a terra 

lhe cantam louvor. 

Foi por ele que a maré 

esta noite não baixou. 

−  Foi por ele que a maré 

fez parar o seu motor 

a lama ficou coberta 

e o mau-cheiro não voou. 

− E a alfazema do sargaço, 

ácida, desinfetante, 

veio varrer nossas ruas 

enviada do mar distante. 

− E a língua seca de esponja 

Que tem o vento terral 

Veio enxugar a umidade 

Do encharcado lamaçal. 

 

− Todo céu e a terra  

lhe cantam louvor 

e cada casa se torna 

num mocambo sedutor. 

− Cada casebre se torna 

no mocambo modelar 

Todo o céu e terra 

Vos cantam louvor 

O Menino Deus, 

Nosso redentor. 

 

Desses céus descei, 

Descei Criador; 

De remir o mundo 

É tempo, Senhor. 

 

Há tantos mil anos 

Geme o pecador;  

De o livrar da culpa 

É tempo, Senhor.  

 

Vinde, Deus, clemente, 

Vinde, Deus de amor; 

De habitar conosco 

É tempo, Senhor. 

 

Desterrai a culpa,  

Pio redentor, 

De trazer a graça 

Em ambos os textos, o 

menino que nasce é o 

redentor. No entanto, 

enquanto o menino Jesus é 

ligado ao livramento do 

pecador da culpa e à 

presença de Deus, o 

menino em MVS é 

associado a imagens mais 

específicas, ligadas a 

paisagem do local em que 

vivem os personagens. 

Associando palavras que 

se relacionam às regiões 

de mangue  – lama, 

lamaçal, maré, mau-cheiro, 

maruins – a outras que as 

revertem –  desinfetante, 

esponja, mocambo sedutor 

– em combinações típicas 

da poética de Cabral, como 

por exemplo a "maré fez 

parar o seu motor" e "o 
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que tanto celebram os  

sociólogos do lugar 

−  E a banda de maruins 

que toda noite se ouvia 

por causa dele, esta noite, 

creio que não irradia. 

(...) 

 

É tempo, Senhor. 

 

De Deus das vinganças 

Sede Deus de amor;  

De amardes ao homem  

É tempo, Senhor. 

 

 

mau-cheiro não voou".  

Nota-se em MVS a 

repetição do verso "Todo 

céu e a terra/ lhe cantam 

louvor" enquanto em FKP 

o verso repetido é "É 

tempo, Senhor". 

"Falam os vizinhos, 

amigos, pessoas que 

vieram com presentes 

etc."/ 

 

"Jornadas" 

− De sua formosura 

já venho dizer: 

é um menino magro, 

de muito peso não é, 

mas tem o peso de homem, 

de obra de ventre de mulher. 

− De sua formosura 

deixai-me que diga: 

é uma criança pálida, 

é uma criança franzina, 

mas tem a marca de homem, 

marca de humana oficina. 

− Sua formosura 

 deixai-me que cante: 

é um menino guenzo 

como todos os desses 

mangues, 

mas a máquina de homem  

já bate nele, incessante. 

− Sua formosura 

eis aqui descrita: 

é uma criança pequena, 

enclenque e setemesinha, 

mas as mãos que criam coisas 

nas suas já se advinha. 

(...) 

 

Da sua formosura  

Eu já vou dizer, 

Algumas cousinhas 

Do meu entender. 

 

Os seus cabelinhos 

São felpas de ouro, 

Que bem mostram ser 

De um rico tesouro. 

 

A clara testinha 

No seu natural, 

De um canto a outro 

Toda por igual. 

 

Os belos olhinhos, 

Tão vivos e azuis, 

Bem mostram que são 

Do menino Jesus. 

 

O seu narizinho 

Mui bem afilado 

Da ponta vermelha  

Todo encarnado, 

 

(...) 

 

Enquanto no trecho de 

FkP, a beleza do menino 

Jesus é exaltada e seus 

traços físicos descritos, em 

MVS o trecho "De sua 

formosura" é seguido de 

adjetivos que 

desqualificam o recém-

nascido: menino magro, 

criança pálida, franzina, 

menino guenzo "como 

todos os desses mangues". 

No entanto, o mesmo 

menino "é tão belo como 

um sim/ numa sala 

negativa", "ondas em sua 

adição infinita", 

"infecciona a miséria/ com 

vida nova e sadia". Em 

FkP, a formosura do 

menino Jesus está na 

descrição dos traços 

físicos. Em MVS, a 

formosura é a resistência, 

descrita pela combinação 

de elementos da paisagem. 

"Começam a chegar 

pessoas trazendo 

presentes para o 

recém-nascido"/ 

 

"Ofertas das pastoras" 

 

− Minha pobreza tal é 

que não trago presente grande: 

trago para a mãe caranguejos 

pescados por esses mangues; 

mamando leite de lama 

conservará nosso sangue. 

− Minha pobreza tal é  

que coisa não posso ofertar: 

somente o leite que tenho 

para o meu filho amamentar; 

aqui são todos irmãos,  

de leite, de lama, de ar. 

− Minha pobreza tal é  

que não tenho presente 

melhor: 

Minha pobreza tal é 

Que uma oferta não achei! 

Na aldeia não encontrei 

Cousa que fizesse fé; 

Eu ofereço a São José 

Estes dois inocentinhos, 

São precisos, coitadinhos, 

No dia d’Apresentação, 

Aceitais meu coração, 

Aceitai: são dois 

pombinhos. 

 

Tenho vergonha de dar 

Ao meu Deus tão vil oferta, 

Assim, vacilante, incerta, 

Em FkP, "Minha pobreza 

tal é/ Que uma oferta não 

achei!" não se repete a 

cada estrofe, mas a frase 

segue-se das ofertas de 

presentes: pombinhos, 

ovos, travesseiro, jasmins, 

uvas. MVS repete a 

estrutura "Minha pobreza 

tal é", variando a frase 

seguinte, no momento em 

que os personagens trazem 

presentes de diversos 

bairros e cidades de 

Pernambuco. Isso vai 
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trago papel de jornal 

para lhe servir de cobertor;  

cobrindo-se assim de letras 

vai um dia ser doutor. 

− Minha pobreza tal é  

que não tenho presente caro: 

como não posso trazer um 

olho d'água de Lagoa do 

Carro, 

trago aqui água de Olinda, 

água da bica do Rosário. 

Eu não sei o que hei de dar; 

Ó Maria singular, 

Ouvi terna as preces 

minhas 

Recebei estas coisinhas 

Qu’eu trouxe: valor não 

tem; 

São ovos, e servem  bem 

Para temperar as papinhas. 

 

Quem é pobre não tem brio: 

Uma coifinha vos trago 

Para livrar-vos do estrago 

Que pode causar o frio:  

Eu fui quem teceu o fio 

Desta obrinha singular; 

Muito me fez dormitar 

Pois trabalhei de contínuo, 

Espero pois, meu menino, 

Que logo me haveis casar. 

 

(...) 

compondo a descrição do 

panorama e um jogo de 

palavras com o nome dos 

lugares. Caranguejos, a 

repetição da palavra lama, 

"leite de lama", papel de 

jornal para servir-lhe de 

cobertor" e "um dia ser 

doutor", "água de bica do 

Rosário", "abacaxi de 

Goiana e de todo o Estado 

rolete de cana", 

"tamarindos da Jaqueira e 

jaca da Tamarineira", 

"peixe pescado no 

Passarinho, carne de boi 

dos Peixinhos. Nota-se 

também a diferença na 

estrutura das estrofes. 

"Falam as duas 

ciganas que tinham 

aparecido com os 

vizinhos"/ 

 

"Fragmentos da 

jornada das ciganas" e  

"Buenadicha das 

ciganas" 

 

 

− Atenção, peço, senhores, 

para esta breve leitura: 

somos ciganas do Egito, 

lemos a sorte futura. 

Vou dizer todas as coisas  

que desde já posso ver 

na vida desse menino 

acabado de nascer: 

aprenderá a engatinhar 

por aí, com aratus, 

aprenderá a caminhar 

na lama, com goiamuns, 

e a correr o ensinarão 

os anfíbios caranguejos, 

pelo que será anfíbio 

como a gente daqui mesmo.  

(...) 

− Atenção pelo, senhores 

também para minha leitura: 

também venho dos Egitos,  

vou completar a figura. 

Outras coisas que estou vendo 

é necessário que eu diga: 

não ficará a pescar 

de jereré toda a vida. 

Minha amiga se esqueceu 

de dizer todas as linhas; 

não pensem que a vida dele 

Somos ciganas do Egito 

Que viemos a Belém, 

Adorar a um Deus Menino 

Nascido p’ra nosso bem 

         

Atenção, peço, Senhores, 

Para esta breve leitura, 

E uma atenção piedosa 

A toda e qualquer criatura. 

 

Deste menino formoso 

Vindo de origem divina, 

Em suas mãos pequeninas 

Eu vou ler a sua sina. 

 

Dai-me licença, Senhora, 

Guiai o meu pensamento, 

Para dizer o que sinto 

Para falar com acento. 

 

Eterno rei desses céus, 

Que dando ao mundo 

alegria, 

Por prodígios só nasceu 

Da Santa Virgem Maria. 

(...) 

Redentor da humanidade 

Nascido p’ra nosso guia, 

Em Pereira da Costa as 

ciganas se anunciam e 

dizem as previsões em 

falas entremeadas. Narram 

a vida do menino Jesus, do 

começo ao fim, incluindo 

as perseguições, traições, a 

cruz e a vida eterna.  Em 

João Cabral, cada cigana 

falará de uma vez a sua 

previsão: uma diz a 

reprodução da condição 

social numa descrição que 

o mistura aos animais, a 

outra "canta" uma irônica 

ascensão social, como um 

trabalhador de fábrica, 

substituindo, assim, o 

negro da lama pela graxa 

da fábrica. É interessante 

notar também que 

enquanto a previsão da 

vida de cristo se encerra na 

cruz e vida eterna, a do 

recém-nascido se encerra 

na "coisa que o trabalho 

talvez até lhe conquiste", 

mudar dos mangues do  
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há de ser sempre daninha. 

Enxergo daqui a planura 

que é a vida do homem de 

ofício, 

bem mais sadia que os 

mangues, 

embora tenha precipícios. 

Mudou o céu presepe 

Transformou a noite em 

dia. 

(...) 

Enquanto andardes no 

mundo 

Sereis sempre perseguido, 

Mas, pelo prodígios 

divinos, 

Jamais vós sereis vencido 

(...) 

 

 

Capibaribe para um 

mocambo nos mangues do 

Beberibe. 

  

 

 

 

 


