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“Ifá nos ensina que a morte é o duplo da vida; a 

mesma, enquanto experiência de passagem pelos 

ciclos da grande roda, deve ser lembrada, cantada, 

dançada e alimentada para se emanar na 

ancestralidade. O contrário disso é o 

esquecimento, a escassez, a miséria e a injustiça. É 

aquilo que se expressa no sentimento gerado pelas 

políticas de mortandade e aniquilamento. (...) Ser 

moleque, vadio, inventivo, brincante é estar 

disponível para o mundo tomado pela força 

radical da existência: a vida.” 

  Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino, Flecha no 

tempo 



 

 

RESUMO  

 

O interesse nos processos de enterro no espaço cemiterial e nas representações 

sobre a morte foram os motivos pelos quais busquei realizar como o trabalho de 

conclusão de curso uma análise da narrativa literária, sob a forma de poesia, visando 

compreender como as personagens e os eventos – velórios e cemitérios fictícios – 

podem evocar representações sobre a morte, tomando como contexto social o sertão  

brasileiro. Tratarei do poema “Morte e Vida Severina (auto de Natal pernambucano)”, 

que foi publicado originalmente em 1955 e conta a história do protagonista retirante 

Severino, durante sua migração do árido interior do estado brasileiro de Pernambuco 

para a capital Recife, em busca de empregabilidade, moradia, alimentação e aumento de 

sua expectativa de vida. O controle de terras é um tema presente nesta poesia que me 

instigou a pesquisar as violências e presenças/ausências do Estado na “realidade social 

imaginada” do livro, em diálogo com os conflitos de terra camponeses no interior do 

Brasil. As leitoras e os leitores encontrarão uma biografia sobre o autor da obra no 

primeiro capítulo; no segundo, as definições apresentadas no livro das mortes Severinas 

e uma proposição das vidas severinas sob o conceito de dádiva de Marcel Mauss; no 

terceiro, a discussão sobre escolhas e orientações metodológicas que usei para 

aproximar a Literatura e a Antropologia; e, por fim, no quarto e último capítulo, 

encontrarão a discussão sobre a organização social (não) burocrática dos Severinos, 

definidos como grupo social camponês. 

Palavras-chave: Morte. Morte e Vida Severina. João Cabral de Melo Neto. 



 

 

ABSTRACT 

 

 My interest in cemeteries' burial processes and in death representations are the 

reasons I intended to do a research in my undergraduate thesis on a literary narrative as 

a poem, aiming to understand how the characters and the events – wakes and the 

fictional cemeteries – may evoke representations of death in the social context of the 

Brazilian countryside. I will approach the poem "The Life and Death of a Severino", 

originally published in 1955 and which tells the story of the pilgrim main-character 

Severino during his migration from the dry Brazilian estate of Pernambuco's 

countryside to the capital Recife, searching for job offers, habitation, food and an 

improvement in his life expectancy. The control of the land is a present theme in this 

poem which incited me to study the Estate's violence and its absence/presence in the 

book's "imagined social reality", in a dialogue with the rural land conflicts in Brazil's 

countryside. The readers will find a biography about the poem's author in the first 

chapter; in the second chapter, they will find the definitions presented in the book of the 

"Severino death" and a proposition for "Severino life" under the concept of "gift" by 

Mauss; in the third chapter, they will find the discussion about the choices and 

methodological orientations I used to make Literature and Anthropology come together; 

and, at last, in the fourth and final chapter, they will find the discussion about the (non) 

bureaucratic social organization of the Severinos, defined as a rural social group. 

 

Keywords: Death. The Death and Life of a Severino. João Cabral de Melo Neto. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Minha trajetória na graduação de Antropologia encaminhou-se para um interesse 

nas expressões religiosas católicas populares quando cursei a disciplina de Ritual e 

Simbolismo, com o Prof. Dr. Daniel Bitter, cuja literatura era voltada para etnografias 

de Folias de Reis e romarias, o que despertou minha curiosidade a respeito da relação 

das pessoas com a morte. Já o tema do Estado e da administração pública surgiu em 

minha trajetória acadêmica quando cursei a disciplina Etnografia da Burocracia, com a 

Prof.ª Dr.ª Ana Paula Mendes de Miranda, e me interessei pelo controle estatal em 

espaços cemiteriais. 

Treinando o olhar antropológico, comecei a reparar nos cemitérios pelos quais 

passava na cidade do Rio de Janeiro e isso me levou, no dia dois de novembro de 2017, 

feriado de dia dos Finados, a realizar uma visita ao Cemitério São João Batista. 

Influenciado metodologicamente pela antropóloga francesa Colette Pétonnet (2008), em 

seu trabalho no cemitério Père-Lachaiseusou, igualmente usei a observação flutuante, 

que: 

consiste em permanecer vago e disponível em toda a circunstância, em 

não mobilizar a atenção sobre um objeto preciso, mas em deixá-la 

“flutuar” de modo que as informações o penetrem sem filtro, sem a 

priori, até o momento em que pontos de referência, de convergências, 

apareçam e nós chegamos, então, a descobrir as regras subjacentes 

(PÉTONNET, 2008, p. 102) 

 

Tal experiência etnográfica resultou em um ensaio para a disciplina de Métodos 

em Antropologia, cursada com a Prof.ª Dr.ª Gisele Fonseca Chagas, cadeira obrigatória 

da graduação em Antropologia na Universidade Federal Fluminense. No primeiro 

semestre de 2018, a disciplina optativa de Etnografia da Burocracia exigiu como 

trabalho final um exercício etnográfico sobre alguma administração pública. Optei por 

seguir aprofundando o estudo sobre cemitérios e procurei a Administração do Cemitério 

São João Batista, onde observei os atendimentos aos clientes, tendo uma das 

funcionárias como interlocutora principal e produzi um paper que tratou do cotidiano 

do trabalho burocrático cemiterial. No segundo semestre de 2018, cursei a disciplina 

Corpo, Morte e Sociedade Ocidental: Etnografias da Dor e do Sofrimento com a Prof.ª 
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Dr.ª Ana Paula Mendes de Miranda e pude discutir a literatura antropológica sobre a 

construção social das emoções e da dor, durante a qual procurei explorar as pesquisas 

etnográficas com interlocutores que estivessem falando sobre a morte, particularmente.  

Interessado nas questões suscitadas pelo campo empírico a respeito dos 

processos de enterro no espaço do cemitério e das representações da morte, tive 

interesse em realizar no trabalho de conclusão de curso uma pesquisa que considerasse 

uma narrativa literária como capaz de utilizar personagens, velórios e cemitérios 

fictícios para provocar representações sobre a morte no contexto social sertanejo 

brasileiro. 

As duas últimas disciplinas que mencionei foram ministradas por minha 

orientadora, Prof.ª Dr.ª Ana Paula Mendes de Miranda, e através de nossos diálogos e 

propostas em sala de aula me aproximei de seu grupo de pesquisa. Com as sugestões 

expressas nas reuniões do grupo, decidi analisar o poema “Morte e Vida Severina (auto 

de Natal pernambucano)” (2010) porque este se aproxima das temáticas estudadas pelo 

grupo, considerando que trata da morte, dos conflitos e das desigualdades sociais, todos 

temas que posso estudar sob a ótica da Antropologia Política, tomando como referência 

o conceito de biopolítica de Michel Foucault, entendido como procedimentos 

institucionais de modelagem de indivíduos e de gestão das coletividades, que permitem 

compreender como o “biológico” está relacionado ao político: 

para designar o que faz com que a vida e seus mecanismos entrem no 

domínio dos cálculos explícitos, e faz do poder-saber um agente de 

transformação da vida humana (FOUCAULT, 1988, p. 124). 

 

Publicada originalmente em 1955, a narrativa em questão conta a história do 

protagonista retirante Severino durante sua migração do árido interior do estado 

brasileiro de Pernambuco para a capital Recife, em busca de empregabilidade, moradia, 

alimentação e aumento de sua expectativa de vida. Narrado em primeira pessoa, o livro 

começa pela apresentação de Severino e por sua explicação sobre o deslocamento que 

faz guiado pelo rio Capibaribe; João Cabral de Melo Neto descreve ao leitor e a leitora 

os enterros que Severino presencia em sua jornada e, durante esses momentos 

ritualísticos, propõe como é o morrer neste contexto social. Suscita também conversas 

entre Severino e outras personagens habitantes do sertão, expondo classificações sociais 

do campo e conflitos agrários antigos e constantes no país. 
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Como o texto analisado é do gênero poema, devo usar uma metodologia de 

citação diferente daquela que costuma estar presente em trabalhos das Ciências Sociais, 

afinal, na definição da teórica da literatura Norma Goldstein:  

Ao se ler um poema, o verso se destaca já a partir da disposição 

gráfica na página. Cada verso ocupa uma linha, marcada por um ritmo 

específico. Um conjunto de versos compõe a estrofe, dentro da qual 

pode surgir outro postulado métrico: a rima, ou seja, a semelhança 

sonora no final de diferentes versos. Uma vez que a prosa se imprime 

em linhas ininterruptas, a organização do poema em versos seria, de 

início, o traço distintivo do poema. (GOLDSTEIN, 1985, p. 5). 

 

Dessa forma, as citações que faço de “Morte e Vida Severina” precisam respeitar 

a forma na qual essa obra de arte foi escrita, ou seja, da mesma maneira como foi 

composta em versos pelo autor João Cabral de Melo Neto. Enumero também os versos 

conforme a ordem cronológica em que aparecem no texto com o intuito de organizá-los 

para facilitar o acesso de leitores e leitoras deste trabalho ao poema. As demais citações 

— refiro-me às dos textos acadêmicos — seguirão a norma ABNT, como esperado. 

A apresentação de Severino aos leitores começa com o seu nome, o de sua 

família e do lugar geográfico de onde vem. Todavia, essas não são características 

suficientemente capazes de distingui-lo como indivíduo. Por ser nomeado como o santo 

de romarias católicas populares pernambucanas (São Severino dos Ramos), o autor 

apresenta-o usando classificações de parentesco que deveriam defini-lo. Apresenta-o 

como “o Severino de Maria”, “o da Maria do finado Zacarias” e aquele que vem “lá da 

serra da Costela, limites da Paraíba”. Pela aparente ineficácia em torná-lo singular em 

relação a outros cinco personagens homônimos e iguais em todos os outros detalhes, 

decide por explicitar que Severino é um grupo social do qual todos eles fazem parte. 

Descreve seus membros como:  

31.     Somos muitos Severinos 

32.     iguais em tudo na vida: 

33.     na mesma cabeça grande 

34.     que a custo é que se equilibra, 

35.     no mesmo ventre crescido 

36.     sobre as mesmas pernas finas, 

37.     e iguais também porque o sangue 
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38.     que usamos tem pouca tinta. 

(MELO NETO, 2010, p. 74). 

 

Este trecho me impulsionou a analisar a personagem Severino como um sujeito 

coletivo1, considerando-o como uma categoria e propor uma análise antropológica 

dessa. Assim, tomei como hipótese que os Severinos podem ser entendidos como 

sujeitos equivalentes aos “camponeses” estudados pela antropóloga Margarida Maria 

Moura (1986), que os define como os trabalhadores que, em qualquer contexto social, 

estão sempre na condição de oprimidos; afinal de contas, para a autora, camponês é 

aquele que precisa estar subordinado aos donos da terra para poder exercer seu trabalho 

de plantio e colheita. Contudo, há que salientar que esses Severinos são sujeitos que 

pensam, conhecem, desejam e interferem na estrutura social de modo a conservá-la ou 

modificá-la, tal como propõe Pierre Bourdieu (1998) sobre a construção de habitus. 

Pensá-los dessa forma tem a ver com as situações de ação presentes na vida de alguns 

dos Severinos, antes de suas mortes. Um deles, Severino Lavrador, era um sujeito que 

cultivava e que, ao morrer, já não mais poderia exercer sua função. Afinal, ele se 

envolvera em disputas pelo pedaço da terra em que trabalhava; ações como essa podem 

explicar sua morte severina. 

Refiro-me a todos os personagens Severinos com letra maiúscula no início da 

palavra porque, como no nome próprio do protagonista, essa categoria explica quem 

esses personagens são. Muitos não possuem nomes apresentados no decorrer do poema 

ou mesmo são homônimos do protagonista, então pretendo fazer com que esse adjetivo 

“severino/severina” torne-se conceito neste trabalho. Dessa maneira, o termo explica e 

resume a identidade política das personagens na organização social rural do livro, ou 

seja, a de camponeses sem acesso às terras. 

A discussão sobre poder e controle de terras pode ser um caminho teórico para 

expor as violências e presenças/ausências do Estado na “realidade social imaginada”2 

nesse livro, em diálogo com a realidade social dos conflitos de terra camponeses no 

 
1 O conceito de sujeito coletivo está inspirado no trabalho de Judith Butler (2013), para quem a questão 

do “sujeito” é fundamental para se pensar a política, já que os sujeitos coletivos se constituem 

discursivamente a partir de práticas de exclusão, em contextos políticos específicos. 
2 A ideia de uma realidade social “concreta” foi um aspecto muito discutido na teoria sociológica clássica 

tendo como preocupação a necessidade de apreensão de “uma realidade que subsista "nela mesma", que 

seja válida para todos”. (ALVES, 2010, p. 22). 
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interior do Brasil. Interessado nestes temas, questiono o que é a morte Severina que 

João Cabral descreve no seguinte trecho:  

39.     E se somos Severinos 

40.     iguais em tudo na vida, 

41.     morremos de morte igual, 

42.     mesma morte severina: 

43.     que é a morte de que se morre 

44.     de velhice antes dos trinta, 

45.     de emboscada antes dos vinte, 

46.     de fome um pouco por dia 

47.     (de fraqueza e de doença 

48.     é que a morte severina 

49.     ataca em qualquer idade, 

50.     e até gente não nascida) 

(MELO NETO, 2010, p. 74). 

 

A morte Severina é uma questão que aparece em destaque na história, porque a 

desigualdade social a que os personagens estão submetidos é tão extrema que o morrer 

aparece em ênfase desde o título do livro. É também evidente em outras cenas, visto que 

são as mortes que o protagonista encontra em seu caminho as quais proporcionam 

diálogos e explicitam aquele cotidiano de falta de acessos básicos na vida das 

personagens, agindo como catalisadoras da narrativa. 

A produção intelectual das antropólogas Ana Paula Mendes de Miranda e Maria 

Pita (2011) sobre mortes em contextos urbanos, especificamente em Rio de Janeiro e 

em Buenos Aires, indica que para produzir dados sobre essas mortes e para decodificar 

as estatísticas oriundas do controle jurídico, policial e médico é preciso considerar os 

múltiplos registros produzidos por essas organizações consideradas legítimas para o 

Estado. Não basta apenas a existência de um cadáver para que esse seja contabilizado 

em estatísticas oficiais: é preciso um processo de burocratização desse corpo (com 

laudos e certidões) para que, em termos oficiais, esteja morto para o Estado. Em minha 

leitura, a morte Severina existe para além dos domínios das “linguagens do Estado” 
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(MIRANDA; PITA, 2011). Em outras palavras, as mortes desses Severinos em contexto 

camponês pobre não são definidas por terminologias e documentações oficiais 

burocráticas, jurídicas, médicas e/ou policiais. Minha suposição central é de que essas 

são formas de morte e de vida que passam à margem do controle Estatal e busco, 

através de tensionamentos teóricos a respeito da presença (no caso, ausência) de 

instituições públicas no contexto social campesino representado, encontrar a 

justificativa para tal. 

No trabalho a seguir, as leitoras e os leitores encontrarão uma biografia sobre o 

autor da obra no primeiro capítulo; no segundo, as definições apresentadas no livro das 

mortes Severinas e uma proposição das vidas severinas sob o conceito maussiano de 

dádiva; o terceiro capítulo trata das escolhas e orientações metodológicas que optei por 

usar, aproximando a Literatura e a Antropologia; por fim, no quarto e último capítulo, 

proponho discutir a organização social (não) burocrática dos Severinos, entendendo-os 

como grupo social camponês. 
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CAPÍTULO 1 – JOÃO CABRAL: o autor 

 

1.1 Trajetória  

 

Apresento uma biografia de João Cabral porque, como discutido pelo sociólogo 

e crítico literário Antonio Candido (2006), os autores podem ser descritos como atores 

sociais em trabalhos da Sociologia da Literatura. Suas origens enquanto sujeitos, os 

contextos econômicos e políticos em que viveram, todos são elementos relevantes para 

a construção de uma análise dos fatores externos de uma obra fictícia dentro das 

Ciências Sociais. Diferente dessas, a crítica literária tem vinculações com o estético e 

deve analisar os textos a partir de suas estruturas internas. Como Candido propõe, é 

relevante que os pesquisadores busquem equilibrar o conteúdo da obra e o contexto 

social, de modo a estimular uma relação dialética entre ambas. A fim de possibilitar 

uma metodologia adequada para meu trabalho, discuto neste capítulo a biografia do 

poeta e sua relação com o Modernismo e nos capítulos a seguir, as discussões suscitadas 

por sua escrita. 

O poeta João Cabral de Melo Neto nasceu em Recife, Pernambuco, em 1920, 

filho de Luiz Antônio Cabral de Melo e de Carmem Carneiro-Leão Cabral de Melo. Sua 

família era uma das tradicionais em Recife no ramo açucareiro, sendo seu pai um senhor 

de engenho de cana-de-açúcar. Cabral também era primo do autor Manuel Bandeira e 

do sociólogo Gilberto Freyre, ambos de famílias tradicionais pernambucanas. Passou 

parte da infância nos engenhos de seu pai; aos oito anos de idade, costumava ler cordéis 

para os funcionários do engenho, demonstrando desde cedo sua inclinação subjetiva 

para a Literatura. Morou em municípios da Zona da Mata, como nas cidades de São 

Lourenço da Mata e Moreno.  

Contudo, retornou ao Recife em 1930 e lá foi estudante do católico Colégio 

Marista. Nos anos seguintes da adolescência, destacou-se no time juvenil de futebol do 

Santa Cruz Futebol Clube, porém, abandonou a carreira de atleta. Iniciou sua carreira no 

funcionalismo público no Departamento de Estatística do Estado e depois atuou na 

Associação Comercial de Pernambuco. Frequentou encontros literários como os que 

ocorriam no Café Lafayette, criando uma sociabilidade com outros autores; foi em 1940 

que conheceu o poeta Carlos Drummond de Andrade. Mudou-se definitivamente para o 

estado do Rio de Janeiro com sua família e em 1942, quando tinha vinte e dois anos de 
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idade, publicou seu primeiro livro, “Pedra do Sono”. Seu segundo livro, “Os Três Mal-

Amados”, foi publicado no ano seguinte, em 1943. 

A partir de então, João Cabral passou a dedicar-se à carreira de escritor, 

dividindo sua atenção entre a arte e o exercício da diplomacia a serviço do Itamaraty, 

em que ingressou no ano de 1945, mesmo ano da publicação de “O Engenheiro”. Por 

conta do seu trabalho como diplomata, João Cabral passou a migrar constantemente 

para fora do país. Chegou a morar em Barcelona, Espanha, lugar que foi decisivo para 

sua carreira de escritor, porque após comprar uma tipografia manual, passou a publicar 

autores brasileiros e espanhóis pelo seu selo “O Livro Inconsútil”, entrando em contato 

com artistas como o poeta Joan Brossa e o pintor Antoni Tàpies. Ainda em Barcelona 

como vice-cônsul do Consulado Geral, em 1947, publicou a tríade “Psicologia da 

Composição”, “Fábula de Anfion” e “Antiode”. Em 1950, publicou “O Cão Sem 

Plumas” e seu ensaio “Joan Miró” foi publicado nas “Editions de l’Oc”. Mais tarde no 

mesmo ano foi transferido para Londres, Inglaterra. Dois anos após sua publicação em 

Barcelona, “Joan Miró” foi publicado pelos Cadernos de Cultura do MEC, no Brasil.  

Dado o contexto histórico de Guerra Fria, do governo Dutra (1946-1951) e do 

segundo governo Vargas (1951-1954) no Brasil, ocorria a proibição jurídica de 

associações políticas ao Partido Comunista Brasileiro, visto sua relegação à ilegalidade; 

em 1951, João Cabral foi acusado de “atividades subversivas ligadas ao Partido 

Comunista” pelo diplomata Mário Mussolini Calábria e precisou sair do cargo consular 

de segundo secretário da embaixada do Brasil em Londres a fim de responder processo 

administrativo e criminal no Brasil. O contexto da denúncia é que o delator interceptou 

uma carta de João Cabral a Paulo Cotrim Rodrigues Pereira, outro diplomata, que há 

época estava em Hamburgo, Alemanha. Na mensagem, João Cabral pedia que Cotrim, 

sob pseudônimo, escrevesse um artigo sobre a economia brasileira para uma revista 

ligada ao Partido Trabalhista inglês.  

A denúncia de que ambos seriam comunistas foi recebida pelo ministro das 

Relações Exteriores João Neves da Fontoura com pouca credibilidade e, dessa forma, 

foi engavetada. O delator insistiu na perseguição e enviou o caso para o jornalista e 

político da União Democrática Nacional Carlos Lacerda, forte opositor do governo 

Vargas. A “Tribuna da Imprensa” de Lacerda então publicou, em 27 de junho de 1952, 

que havia “Traidores no Itamaraty” e que João Cabral era dirigente de uma suposta 

célula comunista que desejava entregar segredos militares brasileiros aos soviéticos. O 
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jornal insistiu nessa acusação até que, em 18 de agosto do mesmo ano, “O Globo” 

também publicasse matéria semelhante. Pressionado pelos jornais, o Itamaraty abriu um 

processo administrativo contra os acusados, que apenas souberam do inquérito através 

de publicação no “Diário Oficial”.  

O presidente Vargas acionou o Conselho de Segurança Nacional, que prosseguiu 

enquadrando João Cabral de Melo Neto no artigo 2º, inciso 11, da Lei de Segurança 

Nacional vigente à época. Era acusado de arquitetar o desmembramento do território 

nacional através de movimento armado. Nesse momento em diante, João Cabral foi 

colocado em disponibilidade inativa, sem receber remuneração, o que levou a trabalhar 

no jornal “A Vanguarda” como secretário de redação durante a perseguição política que 

sofreu. 

Em 20 de julho de 1953, o advogado Guimarães Menegale enviou uma petição 

de mandado de segurança em favor do impetrante João Cabral de Melo Neto ao 

Supremo Tribunal Federal, afirmando que ele possuía direito líquido e certo de não ser 

aposentado. Argumentou que não poderia ser crime participar de partido político que 

não existia mais e de que o Estado não poderia punir o impetrante com um modelo 

repressivo inexistente, privando-o de sua remuneração; mencionou que o parecer da 

Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional, central na ação criminal, usava 

verbos no modo condicional para indiciá-lo (como por exemplo, dizia que o autor 

“revelaria” informações secretas brasileiras obtidas em razão de seu cargo), não 

provando a concretude das acusações. Portanto, ocorreria a prescrição legal indicativa 

da pena presente no inciso VII, do artigo 207, do Estatuto dos Funcionários Públicos 

que no momento histórico era vigente. No mesmo Estatuto, o artigo 248 defendia que 

independente de sua convicção política, os servidores deveriam ter seus direitos 

profissionais resguardados; o artigo 201 previa quais eram as penas disciplinares 

possíveis e dentre elas não estava a aplicada a João Cabral, a de disponibilidade inativa 

sem remuneração. Por fim, João Cabral ainda negou a acusação a nível de identidade 

política: afirmou que nunca fora comunista. 

O inquérito administrativo foi finalmente arquivado em 1953 e João Cabral foi 

absolvido da acusação criminal no Supremo Tribunal Federal no ano seguinte. Apenas 

em 1955 retornou às suas atividades no Ministério das Relações Exteriores, através de 

ato do presidente da República Juscelino Kubistchek (1956-1961), requerido pelo 
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advogado Guimarães Menegale em setembro do ano anterior; recebeu ainda a quantia 

salarial da qual foi privado durante a disponibilidade inativa.  

A exigência profissional em seguida fez com que realizasse uma pesquisa 

historiográfica sobre o Brasil no Arquivo Geral das Índias, em Sevilha, Espanha; “O 

Arquivo das Índias e o Brasil” foi o resultado dessa pesquisa, que em 1966 foi 

publicado pelo Ministério das Relações Exteriores. Ao longo de sua trajetória 

profissional, também viveu em diversos países como França, Suíça, Paraguai, Senegal, 

Equador, Honduras e Portugal. 

O poema “Morte e Vida Severina”, enfaticamente abordado no presente 

trabalho, é definido pela Enciclopédia do Itaú Cultural no verbete de João Cabral como 

sendo a sua obra mais popular. Foi a dramaturga, autora e fundadora do teatro O 

Tablado, Maria Clara Machado que encomendou a narrativa natalina para o autor. Com 

temática de cunho social, abordando a seca, a migração e as desigualdades do interior de 

Pernambuco, foi considerado pelo próprio como seu livro “menos trabalhado”, em 

termos de qualidade poética. Contudo, é o primeiro livro brasileiro vencedor do Prêmio 

Camões. Desde 1965, “Morte e Vida Severina” recebeu várias adaptações3, das quais 

destaco: foi musicalizado por Chico Buarque e teve sua exibição no Teatro da 

Universidade Católica de São Paulo. A peça foi encenada em diversas partes do Brasil, 

além de ter alcançado os palcos também em Portugal e na França. Recebeu adaptações 

para o cinema pelo diretor Zelito Viana em 1977 e para a televisão em 1981, produzido 

pela Rede Globo, com o ator Zé Dumont como o retirante Severino. O trabalho do 

quadrinista Miguel Falcão resultou em um uma HQ e em uma animação 3D de “Morte e 

Vida Severina”, em parceria com a TV Escola, desenvolvida em 2009. 

Em 1956, a Editora José Olympio publicou “Duas Águas”, antologia que além 

dos livros já publicados até então, trouxe “Paisagens com Figuras”, “Uma Faca Só 

Lâmina” e “Morte e Vida Severina” em sua edição; esta última obra constitui o tríptico 

do rio junto de “O Cão Sem Plumas” e “O Rio”, todos textos que se relacionam com o 

factual Rio Capibaribe que cruza a cidade de Recife e é central nessas obras. 

 
3 Menciono tais adaptações considerando a importância de apontar que o livro proporcionou outras 

expressões artísticas, tendo em vista que é uma obra relevante para a tradição literária brasileira. Todavia, 

não estudarei essas produções, pois demandariam análises diversas daquelas que estou fazendo ao estudar 

o poema original de João Cabral de Melo Neto e sugiro a necessidade de pensá-las à parte. 
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Quando morava no exterior, publicou “Quaderna” e “Dois Parlamentos”, que em 

1961 foram reunidos pela Editora do Autor e publicados como “Terceira feira”. No 

mesmo ano, publicou “A Educação pela Pedra”, que recebeu diversos prêmios, dentre 

eles o Prêmio Jabuti. Em 1966, teve a primeira edição da sua “Poesia completa” 

publicada pela Editora Sabiá. Em 1968, foi eleito unanimemente para ocupar a cadeira 

trinta e sete da Academia Brasileira de Letras, vaga deixada pelo jornalista Assis 

Chateaubriand. Em 1969, tomou posse na Academia. 

No período compreendido entre 1975 a 1985, publicou “Museu de Tudo”, “A 

Escola das Facas”, “Auto do Frade” e “Agrestes”. Em 1987, recebeu o Prêmio da União 

Brasileira de Escritores e publicou “Crime na Calle Relator”. Em 1988, publicou 

“Museu de Tudo e Depois”, e se aposentou em 1990, ano em que publicou “Sevilha 

Andando” e recebeu o Prêmio Luís de Camões. Em 1993, ganhou o previamente 

mencionado Prêmio Jabuti. No ano seguinte, a Editora Aguilar reuniu sua Obra 

Completa. Em 1996, o Instituto Moreira Salles inaugurou os “Cadernos de Literatura 

Brasileira” com um número sobre João Cabral. Em 1999, afetado pela cegueira e em 

quadro depressivo, o poeta morreu no Rio de Janeiro, aos setenta e nove anos de idade. 

1.2 A geração de 45 

 

O Modernismo foi um movimento literário que influenciou a poesia e a 

prosa, dividido em três fases: a primeira geração, de 1922, pretendia criar uma literatura 

nacional – “genuinamente brasileira” – usando temas folclóricos de origens indígenas e 

africanas. A produção literária de Mário de Andrade, Oswald de Andrade e de Manuel 

Bandeira compõe o cânone dessa fase. Havia um interesse em desmistificar a 

diferenciação entre “arte erudita” e “arte popular”. 

A segunda geração, de 1930, deteve-se em críticas sociais contundentes e em 

denúncias a respeito das desigualdades. As autoras e os autores Rachel de Queiroz, 

Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade e Graciliano Ramos são fundamentais 

nessa fase.  

A terceira geração do Modernismo brasileiro, de 1945, caracterizou-se por uma 

regionalização temática e por experimentações estéticas na poesia, produzindo novas 

métricas; perde, nesse momento, o aspecto combativo e militante: expunha os conflitos 

sociais muito mais do que os denunciava. Os exponentes artísticos dessa geração são 

Mario Quintana, Clarice Lispector, Ariano Suassuna, Guimarães Rosa e o próprio João 
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Cabral de Melo Neto. Os três últimos autores, particularmente, produziram algumas das 

obras mais relevantes para o cânone que se ambientam no sertão (tanto pernambucano 

quanto mineiro): Suassuna e os personagens sertanejos João Grilo e Chicó em “Auto da 

Compadecida”, Guimarães Rosa e os personagens jagunços Riobaldo e Diadorim em 

“Grande Sertão: Veredas” e João Cabral de Melo Neto e os personagens Severinos em 

“Morte e Vida Severina”. 

Contudo, o crítico literário Édison José da Costa (1998), em seu artigo sobre a 

terceira fase, menciona que o também crítico Domingos Carvalho da Silva 

identificava João Cabral com essa fase por mero enquadramento cronológico, afinal, 

suas publicações coincidiam com o momento histórico em que o movimento se 

desenvolvia; para o autor do artigo, “faltava-lhe evidentemente a visão distanciada que 

agora, passados cinquenta anos, permite distinguir a poesia cabralina daquela de seus 

contemporâneos” (COSTA, 1998, p. 55).  

  Reforçando tais estudos, a teórica da literatura Rita de Cássia Lemos Amoury 

(2011) em sua dissertação sobre o sertão no tríptico do rio cabralino descreve o autor 

como um poeta que não realiza as mesmas experimentações estéticas que os seus 

contemporâneos. Para a pesquisadora, João Cabral é singular em sua poética, porque 

tem como prática criar imagens vívidas utilizando a própria linguagem, sem recurso de 

neologismos ou idealizações românticas da realidade. Descreve o poema – em estrutura 

– como sendo:  

formado menos por qualquer tom de denúncia social do que pela 

iluminação estética e reflexiva do amálgama de aspereza e agrura, 

fome e morte, deslocando-se nesse espaço de terríveis imagens, novas 

intensidades, quase sempre inauditas fora do campo da linguagem 

poética (AMOURY, 2011, p. 8). 

 

 O Modernismo enquanto movimento literário já foi pesquisado em diálogo com 

a Antropologia por Ana Paula Massadar Morel (2013), que tomou as poesias de Oswald 

de Andrade, autor da primeira fase, como representações subjetivas de temas caros à 

tradição etnográfica, como os da antropofagia, da alteridade e do ritual. Identifica no 

Manifesto Antropofágico, material ideológico e estético que orientou os idealizadores 

do movimento em 1922, a proposta de “ir ao povo” como afim ao movimento 

etnográfico de “ir a campo” e afirma que ambos são processos de 

estranhamento/familiarização fundamentais no contato com o Outro. Sobre esta 
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proposta, Oswald a construiu de maneira ensaística, enquanto seu contemporâneo Mário 

de Andrade, o autor de “Macunaíma”, teve uma preocupação de utilizar registros 

empíricos dos folcloristas a respeito das tradições populares que buscou representar. Na 

conclusão, a pesquisadora reconhece que “as idas” são diversas entre si, principalmente 

dado o rigor científico da etnografia e explica que seu esforço teórico em as relacionar é 

para reconhecer o poder da literatura de ser capaz de produzir conhecimento, ainda que 

seja um fazer artístico.  

O artigo da antropóloga analisa a escrita do mineiro João Guimarães Rosa 

porque o próprio Oswald enxergava-o como o artista que mais radicalizou os objetivos 

modernistas. Sem copiar as formas de vida sertanejas, Guimarães Rosa utilizou o sertão 

como inspiração para sua poética. Viajou para o interior do país atento e interessado às 

manifestações culturais diferentes daquelas que estavam naturalizadas para ele em seu 

contexto urbano e, nesse movimento, que para Morel é quase etnográfico sem deixar de 

ser radicalmente artístico, tornou-se responsável pela criação de personagens e cenários 

sertanejos ambientados na experiência estética de sua escrita. Oswald de Andrade, 

Guimarães Rosa e João Cabral são autores que não romantizam a realidade nem 

engessam a “cultura nacional”, percebendo e integrando a alteridade enquanto processo 

dialógico na construção dessas. A historiadora Ana Luiza Martins Costa foi citada por 

Ana Paula Morel em sua reflexão sobre esses processos, ao escrever que o: 

   

pensamento analógico (via comparações, à maneira dos épicos  

homéricos) colocam Guimarães Rosa na contramão da via  

naturalista e documental, que supõe a transparência da linguagem 

e privilegia o unívoco da ciência, plenamente confiante no poder da  

observação direta e de seus instrumentos de medição para dar conta de 

uma realidade supostamente “objetiva” e domesticável. A viagem de 

Riobaldo pelos descaminhos do sertão não conduz nenhuma essência 

nacional, pura e atemporal. É o que nos alerta o seu comentário 

irônico logo nas primeiras páginas do romance: quem parte em busca 

do “legítimo leal” só vai encontrar “bizarrices”. Os leitores que 

desculpem seu “despoder” (COSTA apud MOREL, 2013, p. 106). 

 

 A escrita cabralina segue tal descrição: é subjetiva e comunica-se em forma de 

poesia e, simultaneamente, descreve a miséria e desigualdade social que desumaniza 

sujeitos identificados como Severinos, habitantes do sertão de Pernambuco. Ao 
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pesquisar em sua dissertação sobre o estilo de poesia que João Cabral desenvolveu, a 

teórica da literatura Elis Denise Lélis dos Santos (2008) traz trechos de quatro artigos 

que o poeta escreveu para o jornal “Diário carioca” a respeito da geração de 45, 

publicados em 1952 e posteriormente reunidos em sua “Obra Completa” (1994). Dentre 

eles, destaco o momento em que o próprio poeta se autoidentifica com a terceira fase do 

Modernismo:  

Aliás (já que aceitamos, para facilidade de raciocínio o critério 

de geração), pode-se dizer que uma geração é melhor definida 

pela sua situação histórica, pelas condições a partir das quais lhe 

é dado viver, ou realizar uma obra. Isto é: uma geração é melhor 

definida de fora para dentro do que de dentro para fora, a saber, 

pela consciência que possa ter de si própria, pela sua maneira de 

reagir diante deste ou daquele problema. (MELO NETO apud 

SANTOS, 2008, p. 33). 

A autora descreve que é comum que os artistas dessa última geração buscassem 

influências em poetas do passado que definissem a poesia que estavam compondo e essa 

é uma característica que em nada se relaciona com João Cabral. Afinal, o pernambucano 

não estudava somente poesia para inspirar suas composições; ele se interessava 

profundamente por Arquitetura e Matemática e estes interesses concederam-no a 

alcunha de “arquiteto da poesia”. Seus versos são organizados a fim de construir uma 

estrutura una para o poema. Outra característica dos demais autores de 45 era a busca 

por uma poesia que se afastasse da prosa o máximo que fosse possível, porque 

entendiam a narrativa prosaica como “próxima da realidade” e havia uma urgência em 

negar a possibilidade de integrar-se com a realidade, mesmo que subjetiva. Nesse 

aspecto, Santos (2008, p. 32) vê que João Cabral de Melo Neto está completamente 

afastado de seus pares, porque “o eu pessoal do poeta dá lugar a uma visão objetiva, 

expressa principalmente nos versos que mostram a realidade nordestina numa crítica 

social dura”. 
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CAPÍTULO 2 – MORTES E VIDAS SEVERINAS 

 

Em sua poesia, João Cabral de Melo Neto se inspirou nos factuais movimentos 

migratórios de retirantes do Agreste nordestino durante a primeira metade do século XX 

para representar o que era esse modelo de vida e de morte que se desenrolava “à 

margem do Estado” (DAS; POOLE, 2004). Inclusive, em outro momento da narrativa, a 

morte Severina ainda é expandida em duas outras subcategorias: a morte morrida e a 

morte matada. Cito a descrição da primeira morte que Severino encontra porque contém 

nesta mesma cena a diferenciação entre as mortes Severinas:  

39.     E se somos Severinos 

40.     iguais em tudo na vida, 

41.     morremos de morte igual, 

42.     mesma morte severina: 

43.     que é a morte de que se morre 

44.     de velhice antes dos trinta, 

45.     de emboscada antes dos vinte, 

46.     de fome um pouco por dia 

47.     (de fraqueza e de doença 

48.     é que a morte severina 

49.     ataca em qualquer idade, 

50.     e até gente não nascida). 

(MELO NETO, 2010, p. 74). 

 

Essas categorias que o artista criou para representar subjetivamente a realidade 

podem ser aplicadas nos estudos antropológicos acerca das “formas violentas de 

resolução de conflitos” (MIRANDA; PITA, 2011); pois a “morte violenta”, acredito, é 

uma forma de morte matada. Para João Cabral de Melo Neto, a morte matada é aquela 

em que se morre de emboscada – ou atingido por armas de fogo ou esfaqueado – e se 
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opõe à morte morrida, que é a morte em vida, provocada pela condição social desumana 

a que são submetidos os Severinos – de velhice antes dos trinta anos de idade. Tenho 

interesse em pensar esses tipos de morte através da análise dos processos funerários 

(quem morreu? como morreu? e como foi enterrado?), utilizando as descrições poéticas 

de João Cabral de Melo Neto como representações da realidade social descrita pelo 

autor. 

As mortes narradas no livro, tema que despertou minha curiosidade etnográfica 

desde o início do processo de pesquisa, aparecem recorrentemente como parte 

fundamental da história. É o cenário de mortes que acompanha Severino durante sua 

migração do interior para o litoral.  

O autor explica que Severino é um grupo social do qual todos os moradores 

rurais pobres fazem parte e por isso descreve seus membros como “iguais em tudo na 

vida, morremos de morte igual, mesma morte severina (grifo meu)”. Entendo essa 

morte como sendo uma forma de morrer que é múltipla, visto que se incluem nesta 

classificação as mortes 1) por velhice precoce (“antes dos trinta”), 2) por meio de 

emboscada (“antes dos vinte”), 3) de extrema fome (“um pouco por dia”) e 4) “de 

fraqueza e doença” (“em qualquer idade, e até gente não nascida”). Um cenário de falta 

de acesso a saneamento básico, acompanhamento pré-natal, alimentação básica e 

segurança pública. 

Interessante mencionar que há outra morte que é sugerida sutilmente na 

narrativa, mas que não aparece elencada na fala de Severino nesse momento: o suicídio. 

O próprio personagem exprime um desejo de cometer suicídio, próximo ao momento 

climático da narrativa. É precisamente antes do nascimento do personagem messiânico 

que Severino pergunta ao Seu José, mestre carpina e pai da criança, “por que ao puxão 

das águas não é melhor se entregar?” e “que diferença faria se em vez de continuar 

tomasse a melhor saída: a de saltar, numa noite, fora da ponte e da vida?”. Proponho 

que o suicídio não foi elencado porque o narrador o considera como consequência dessa 

morte em vida Severina; em outras palavras, o suicídio seria uma ação consequente do 

longo sofrimento psíquico que as condições precárias e privações desumanizantes 

produzem sobre os sujeitos, condenando-os a experimentarem a sensação de estarem 

muito próximos da morte enquanto ainda vivem e como efeito, considerem adiantar 

suas mortes físicas a fim de cessar tais sofrimentos. Dessa forma, sugiro que o suicídio 
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tematizado em “Morte e Vida Severina” pode ser interpretado também como uma morte 

matada, usando a categoria nativa já apresentada. 

Contudo, o nascimento da criança aponta para um momento de esperança e 

renovação não apenas para Severino, mas para toda a comunidade onde nasceu. É o 

contraponto da narrativa à morte, sendo ambos os elementos presentes no título: a morte 

e a vida. A vida Severina também é apresentada aos leitores como uma “menos vivida 

que defendida e é ainda mais Severina para o homem que retira”. O sentido da palavra 

adjetivada continua a apontar para uma situação de faltas e precariedades, dado que essa 

vida é preservada a todo custo na medida do possível, mas não desfrutada plenamente 

por aquele que a vive. Quando em contexto de retirante, torna-se pior e posso elaborar 

que assim o é pela perda da sociabilidade que o indivíduo experimentava em seu 

contexto familiar e pela desconexão intensa com a terra onde está andando, sendo essa 

uma questão central para os camponeses que sempre estão em busca de se manterem a 

si mesmos e a seus descendentes em uma mesma porção íntegra de terra. Por conta de 

tal relevância na história, apresento tanto uma discussão sobre a vida a partir do 

conceito antropológico clássico da dádiva quanto sobre as mortes matadas e morridas. 

2.1 Mortes matadas e mortes morridas 

 

89.     E foi morrida essa morte, 

90.     irmãos das almas, 

91.     essa foi morte morrida 

92.     ou foi matada? 

93.     — Até que não foi morrida, 

94.     irmão das almas, 

95.     esta foi morte matada, 

96.     numa emboscada. 

97.     — E o que guardava a emboscada, 

98.     irmãos das almas, 

99.     e com que foi que o mataram, 

100.     com faca ou bala? 

101.     — Este foi morto de bala, 

102.     irmão das almas, 
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103.     mais garantido é de bala, 

104.     mais longe vara. 

105.     — E quem foi que o emboscou, 

106.     irmãos das almas, 

107.     quem contra ele soltou 

108.     essa ave-bala? 

109.     — Ali é difícil dizer, 

110.     irmão das almas, 

111.     sempre há uma bala voando 

112.     desocupada. 

113.     — E o que havia ele feito, 

114.     irmãos das almas, 

115.     e o que havia ele feito 

116.     contra a tal pássara? 

117.     — Ter uns hectares de terra, 

118.     irmão das almas, 

119.     de pedra e areia lavada 

120.     que cultivava. 

121.     — Mas que roças que ele tinha, 

122.     irmãos das almas, 

123.     que podia ele plantar 

124.     na pedra avara? 

125.     — Nos magros lábios de areia, 

126.     irmão das almas, 

127.     dos intervalos das pedras, 

128.     plantava palha. 

129.     — E era grande sua lavoura, 

130.     irmãos das almas, 

131.     lavoura de muitas covas, 

132.     tão cobiçada? 



27 

 

133.     — Tinha somente dez quadras, 

134.     irmão das almas, 

135.     todas nos ombros da serra, 

136.     nenhuma várzea. 

137.     — Mas então por que o mataram, 

138.     irmãos das almas, 

139.     mas então por que o mataram 

140.     com espingarda? 

141.     — Queria mais espalhar-se, 

142.     irmão das almas, 

143.     queria voar mais livre 

144.     essa ave-bala. 

145.     — E agora o que passará, 

146.     irmãos das almas, 

147.     o que é que acontecerá 

148.     contra a espingarda? 

149.     — Mais campo tem para soltar, 

150.     irmão das almas, 

151.     tem mais onde fazer voar 

152.     as filhas-bala.   

(MELO NETO, 2010, p.75). 

 

O trecho  apresentado vem da primeira cena de morte descrita no poema. Nela, 

Severino se depara com os personagens chamados de Irmãos das Almas e eles carregam 

um cadáver em uma rede, enquanto gritam que não foram eles que o mataram. Através 

do diálogo entre eles, surgem os questionamentos que explicam ao leitor quem era 

aquele morto; no caso, era Severino Lavrador, vinha da área mais seca da Caatinga e 

estava sendo levado para o enterro no cemitério de Torres, no município de Toritama. A 

identidade desse outro Severino é aprofundada pelas informações de que ele foi um 

trabalhador rural que plantava palha na areia, entre as pedras, nas dez quadras de terra 

que tinha, próximas da serra. Não era um fazendeiro, apenas um pequeno proprietário 
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de terras pouco propícias ao plantio; e é dessa forma que João Cabral descreve os 

conflitos de terras no Brasil rural, apresentando a narrativa de que Severino Lavrador foi 

morto por tiros de espingarda apenas por essa ser sua identidade social. A busca pela 

hegemonia da posse de terras é tamanha que pequenos proprietários sofrem com 

conflitos litigiosos e estes se resolvem ou em suas expulsões ou em seus assassinatos. 

Esse é um exemplo etnográfico do que foi indicado pelo narrador como morte matada, 

padrão nas situações de morte por emboscada e que poderia ter acontecido por meio de 

ataques com perfurações de facas ou, como no caso, com disparos por armas de fogo. 

Não é indicado quem foi o responsável pela emboscada, porque “há sempre uma bala 

voando desocupada”. O narrador segue um dos homens em direção ao cemitério e 

auxilia a carregar o corpo morto durante a noite toda, permitindo que um deles volte 

para a serra de onde vieram. 

Em outro dia, ao escutar pessoas cantando dentro de uma casa, o personagem 

protagonista se aproxima da mesma e percebe que um grupo estava cantando 

“excelências” para um morto. Apresento no parágrafo a seguir a citação:  

242.     — Finado Severino, 

243.     quando passares em Jordão 

244.     e os demônios te atalharem 

245.     perguntando o que é que levas... 

246.     — Dize que levas cera, 

247.     capuz e cordão 

248.     mais a Virgem da Conceição. 

249.     — Finado Severino, 

250.     etc... 

251.     — Dize que levas somente 

252.     coisas de não: 

253.     fome, sede, privação. 

254.     — Finado Severino, 

255.     etc... 

256.     — Dize que coisas de não, 

257.     ocas, leves: 
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258.     como o caixão, que ainda deves. 

259.     — Uma excelência 

260.     dizendo que a hora é hora. 

261.     — Ajunta os carregadores, 

262.     que o corpo quer ir embora. 

263.     — Duas excelências... 

264.     — ... dizendo é a hora da plantação. 

265.     — Ajunta os carregadores... 

266.     — ... que a terra vai colher a mão.   

(MELO NETO, 2010, p.78). 

 

Trata-se de um momento ritual que poderia ser classificado como um velório 

porque contém ladainhas repetidas por um grupo perante uma pessoa morta dentro do 

ambiente doméstico, lugar onde tradicionalmente velavam-se os mortos. Foi 

mencionado posteriormente pelo narrador como um contexto festivo. Não é de se 

surpreender que, evidenciando novamente o caráter coletivo dessa identidade, o finado 

também se chamava Severino. Já o teor das mensagens é de orientação ao morto em seu 

percurso no pós-vida; demônios perguntá-lo-iam durante sua passagem pelo Jordão o 

que leva consigo e ele deve responder que leva “cera, capuz e cordão mais a Virgem da 

Conceição”. Há uma personagem anônima na porta dessa casa que debocha dessas falas, 

dizendo que o homem morto deveria é dizer que leva consigo fome, sede, privações e 

um caixão leve que nem foi pago ainda. O grupo termina cantando que a hora de partir 

era aquela, pois “o corpo quer ir embora”, explicando assim o deslocamento que 

deveriam fazer para o cemitério. A paródia dessa fala feita pelo homem que está à porta 

traz a ideia do corpo como sendo plantando na terra; é uma possível alusão ao ato de 

plantar, essencial em contextos campesinos por ser usualmente a única ou a maior fonte 

de alimentos das populações que ali moram. Essa é uma das situações descritas em que 

a personagem foi vitimada pela morte morrida. 

No contexto, a morte Severina é a única coisa a se plantar naquelas terras. As 

classes sociais e o catolicismo popular produzem esses processos de velórios e enterros 

dos cadáveres Severinos. Dessa forma, o autor desenvolve interações sociais entre os 
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personagens que expliquem as mortes matadas e as morridas, sem romantizar os 

conflitos e a pobreza tratados na narrativa. 

 

2.2 Vida como dádiva 
 

 As relações que Severino constrói com personagens habitantes dos lugares em 

que passa são norteadas por seu desejo de que consiga trabalhar para elas, com 

pagamento em forma de dinheiro, comida ou local em que possa morar. Todas essas 

tratam de interações comerciais, com a força de trabalho oferecida em troca de 

pagamentos materiais. Em oposição a esse modelo, aparece em outros pontos da 

narrativa o sistema de prestações totais. Esse sistema funciona sob outros mecanismos e 

por diferentes razões; cabe aqui a diferenciação entre os modelos de mercado e os 

modelo de prestações e contraprestações: “Em primeiro lugar, não são indivíduos, são 

coletividades que se obrigam mutuamente, trocam e contratam; as pessoas presentes ao 

contrato são pessoas morais - clãs, tribos, famílias (...)”. (MAUSS, 2017, p. 196). 

Presentes trocados em situações rituais diferenciam-se do comércio porque não são 

individualizados, não visam lucro e são necessariamente ambíguos e complementares 

em sua ordem: são doados de forma voluntária e obrigatória.  

As regras fundamentais dos sistemas de prestações totais tratam do assunto das 

obrigatoriedades e “a prestação total não implica somente a obrigação de retribuir os 

presentes recebidos, mas supõe duas outras igualmente importantes: obrigação de dar, 

de um lado, obrigação de receber, de outro” (MAUSS, 2017, p. 208). Ainda para o 

sociólogo francês Marcel Mauss (2017, p. 193), a troca de dádivas é um “fenômeno 

social total, que representa simultaneamente sistemas morais, estéticos, religiosos, 

mitológicos, jurídicos e econômicos, e precisa ser entendida em sua totalidade”; nesse 

sentido, várias regras sociais são explicitadas pelos grupos através das trocas rituais, 

permitindo descrições de tais sociedades a partir desse costume.  

A narrativa relata que na parte externa de sua residência (um mocambo), o 

personagem Seu José, cuja profissão é de mestre carpinteiro, encontra-se conversando 

com Severino a respeito do rio à frente de ambos e sobre suas situações financeiras 

igualmente críticas, momento em que Severino menciona seu desejo de cometer 

suicídio. O símbolo do rio aparece aqui como um primeiro elemento de utopia, afinal, o 
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mote da migração de Severino do interior para o litoral é a falta extrema de água – a 

seca. O protagonista demonstra sentimentos de desespero e desesperança ao perguntar 

“que interesse (...) há nessa vida a retalho que é cada dia adquirida?” e tem como 

resposta de Seu José que “o que compro a retalho é, de qualquer forma, vida”, 

demonstrando que Seu José tenta valorizar e encontrar sentido mesmo em sua vida 

Severina. O diálogo dos personagens é então interrompido por uma mulher vinda da 

residência de Seu José, que se refere a ele como compadre. A linguagem poética usada é 

justamente oposta à de Severino, “não sabeis que vosso filho saltou para dentro da 

vida?”, já que Severino fala sobre saltar para “fora da vida”, como sinônimo de suicídio. 

Durante a próxima cena, ocorre uma visita ritual à casa de Seu José, e os 

personagens listados são “vizinhos, amigos, duas ciganas etc.”; atores sociais que 

pertencem às categorias coletivas que caracteristicamente integram o fenômeno da 

dádiva: sujeitos vizinhos e aliados da parturiente. Entre eles, aparecem também as 

ciganas, que atuam como personagens profetas. Já Severino, no papel social do 

migrante, não participava do emaranhado de relações previamente construídas e não 

doou presente algum nesse contexto; contudo, pôde observar aquele momento pois 

dialogava com o pai do bebê na soleira da porta, um símbolo do limite do universo em 

que se relacionava com aquela pequena comunidade. Os personagens dos dois primeiros 

grupos falam e repetem que: “Todo o céu e a terra lhe cantam louvor” referindo-se a 

criança, porque afinal a maré naquela noite estava alta e o ambiente ao redor não estava 

malcheiroso. Por nascer, a criança estava fazendo circular dádivas com aquelas pessoas. 

A natureza e o menino, simultaneamente, doavam aos humanos o aroma da planta 

alfazema que desinfetou o ar local, os “mocambos modelares” nos quais cada casebre se 

tornou, o fim dos barulhos dos maruins e o reflexo das estrelas nas águas do rio que 

costumava ser embaçado. Essas características construíram a narrativa ficcional da 

criança recém-nascida em paralelo à narrativa mítica cristã do nascimento de Jesus 

Cristo, enfatizando a proposição do livro em contar um auto de Natal.  

Todas as pessoas da comunidade Severina, antes de entregarem seus presentes, 

dizem que “Minha pobreza é tal que não trago presente grande” e variações da mesma 

frase. Presentear não é banal, pelo contrário, é um procedimento ritual que segue regras 

rígidas e significativas. Algumas delas são referenciadas por Marcel Mauss (2017, p. 

224) quando escreve sobre o kula realizado nas Ilhas Trobriand, baseado na etnografia 

de Bronislaw Malinowski: “(...) quem recebe desdenha da coisa dada de forma ensaiada, 
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fingindo-se de desconfiado; já o doador performa modéstia, maldizendo a qualidade do 

objeto e colocando-o no chão, aos pés do presenteado.” Os personagens seguem a 

mesma lógica, menosprezando os presentes que trazem e afirmando que estão em eterna 

dívida naquela relação. 

Entre os presentes para a criança recém-nascida, há um papel de jornal que 

servirá de cobertor, um canário da terra e um boneco de barro. Todos os outros 

presentes são alimentos: caranguejo, leite materno da vizinha, água de Olinda, bolacha 

d’água, pitu, abacaxi, rolete de cana, ostras, peixe, carne de boi, siris, mangas, 

goiamuns, tamarindos, jacas, mangabas e cajus. Pela condição financeira da família da 

criança, penso que os bens não serão retirados de circulação e investidos para gerar 

lucro e sim consumidos em breve. Como Hyde (2010, p. 31) coloca: “Quando uma tribo 

negocia uma doação recebida, seu próprio tecido social se deteriora”. Outro aspecto 

sobre os presentes serem alimentos relaciona-se com a necessidade de nutrição imediata 

e emergencial dos personagens. O simbolismo do comer é frequentemente tratado com 

importância nos sistemas de prestações totais, como podemos observar na colocação de 

que “A dádiva é uma propriedade perecível” (HYDE, 2010, p. 36, grifo do autor); 

também na palavra potlatch, na tradução de Mauss (2017, p. 198), que enquanto verbo 

significa “alimentar” ou “consumir” e, enquanto substantivo, “lugar onde as pessoas se 

saciam”; menciono também que o hau deve ser alimentado pelo sacerdote. A explicação 

do uso da comida, para Hyde (2010, p. 51), está no fato de que “O que é dado a outros 

continua a nos alimentar, enquanto o que não compartilhamos só nos alimenta uma vez 

e nos deixa com fome”. As relações sociais que se fortalecem durante as trocas é o que 

nos alimenta, enquanto comunidade.   

Nesta narrativa literária, Severino presencia em seguida a doação de uma 

profecia é para Hyde (2010, p. 18) “(...) nos contos de fadas as coisas concedidas 

podem, em determinado nível, referir-se a bens materiais, mas em outro nível são 

imagens da psique, e as histórias passam a falar de transações espirituais ou 

psicológicas”. A profecia aqui se constitui como uma transição espiritual que as ciganas 

dão ao recém-nascido e é ela mesma um dom concedido pelas forças divinas. 

Estabelece-se o círculo da dádiva: as mulheres vindas do Oriente receberam a 

habilidade de prever o futuro do divino e, pela obrigatoriedade de aceitar e retribuir o 

presente, assim o fazem, doando as profecias que relatam a prosperidade guardada para 

o infante durante o seu crescimento.  
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O encerramento do livro menciona que a criança foi elogiada como bela porque 

“infecciona a miséria com vida nova e sadia”, dentre outras benesses que produz por 

estar viva dentro daquele contexto social. A pergunta de Severino é retomada por Seu 

José, que assume não saber dizer o porquê a vida valeria a pena. Os personagens, 

entretanto, são respondidos cosmicamente: presenciar o nascimento daquela criança 

messiânica seria ver o “espetáculo da vida” como uma dádiva divina/natural que 

justificaria, em si mesma, a existência humana. A dádiva, para Hyde: 

(...) move-se para suprir um espaço vazio. Ao mover-se em seu 

círculo, ela se dirige àquele que tem as mãos vazias há mais tempo, e 

se surgir alguém em outro lugar cujas necessidades sejam ainda 

maiores, a dádiva desloca-se de seu antigo canal e a ele se dirige 

(HYDE, 2010, p. 55). 

 

Nessa história, podemos traçar o caminho que as doações fizeram e encontrar o 

mesmo movimento. Inicialmente, a criança presenteia aos vizinhos, que por sua vez 

presenteiam a família, necessitada daqueles recursos alimentícios. Apesar dos alimentos 

não chegarem às "mãos vazias" de Severino, a vida (no caso, a da criança) torna-se mais 

uma doação dentro do círculo: impede-o de cometer suicídio e é capaz de tirá-lo da 

experiência da vida Severina, conferindo à sua vida sentimentos de esperança e 

dignidade. 
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CAPÍTULO 3 – ANTROPOLOGIA E LITERATURA  

 

“A poesia não é traição, mas a vontade de alcançar uma 

fidelidade mais precisa” (Roger Bastide, 1983 [1946]). 

 

Relacionar a Antropologia e a Literatura é uma abordagem teórico-metodológica 

que abre possibilidades de pensar como a “literatura histórica ou descritiva mira o 

passado e o presente da cultura e da experiência como seu campo de interesse” 

(SUTTANA, 2014), tanto como compreender de que forma a literatura utópica, voltada 

para a ficção científica, desenvolve alternativas de reconhecer a realidade social e 

“antecipar o futuro”. Constitui ainda uma tendência das Ciências Sociais, que após as 

décadas de 1970 e 1980, tornaram-se multidisciplinares, sem que deixassem de lado 

suas disciplinaridades. Justamente como aponta Paulo César Alves (2010), alianças 

intelectuais entre os cientistas sociais e as diversas Ciências da Natureza e Ciências 

Humanas se estabeleceram em suas produções. A antropóloga Morel (2013, p. 95), em 

sua análise sobre a poesia de Oswald de Andrade, instrui aos pesquisadores que 

busquem tal abordagem que “Não devemos, entretanto, buscar teorias sistemáticas e 

referências empíricas precisas, o que poderia atribuir à obra uma falta, em relação às 

Ciências Sociais”. Tanto a antropóloga Marine Lila Corde (2013) quanto o antropólogo 

Roger Bastide (1983 [1946]) se interessam pela chamada “expressão poética” subjetiva 

dos sujeitos sociais e, por isso, ambos contribuem para minha análise antropológica da 

poesia. 

No caso em questão, não há a mesma relação empírica entre pesquisador e 

interlocutores construída como “o fazer etnográfico” na clássica tradição antropológica 

boasiana e malinowskiana, porém traz a possibilidade de pensar a representação artística 

e subjetiva de um ator social – no caso, o autor João Cabral – sobre um tema relevante 

para a produção de conhecimento no contexto brasileiro, ou seja, a respeito das mortes 

violentas que resultam de políticas desiguais. O teórico da literatura Renato Suttana, 

interessado em construir análises sociológicas a partir da Literatura, propõe 

metodologicamente:  

considerar a obra literária como um testemunho e como uma 

linguagem da vida social, mas também como objeto artístico, de 

caráter estético e imaginativo, carregado de significados próprios e 
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cujo valor não reside apenas em sua capacidade de dar respostas 

concretas a questões pontuais do viver humano (SUTTANA, 2014, p. 

213). 

  

Trago essa citação para o texto por considerar que ela explicita o tratamento que 

procuro dar à narrativa literária de “Morte e Vida Severina”. Considero que João Cabral 

foi capaz de perceber que a desigualdade social latente no interior de seu estado de 

origem tornava algumas pessoas invisíveis para o Estado brasileiro e que, ao mesmo 

tempo, foi capaz de produzir uma obra de arte subjetiva e criativa a respeito disso. No 

livro, pequenos proprietários são atacados e mortos por armas de fogo unicamente por 

possuírem acesso à terra, configurando um caso verossímil sobre os conflitos armados 

entre latifundiários e agricultores; em outra parte da narrativa, uma criança messiânica 

nasce e transforma a pobreza e a tristeza enfrentadas por sua comunidade Severina em 

alegria e prosperidade, através do simples ato de seu nascimento, situação similar ao 

mito cristão do nascimento de Jesus. Aponto essa como uma intenção do autor porque o 

subtítulo da obra é “(auto de Natal pernambucano)”, indicando que a poesia, em sua 

própria linguagem, representará a narrativa natalina que trata do nascimento de Jesus 

Cristo. Tanto o imaginário quanto o real possuem espaço no poema, de maneira alguma 

se invalidando; aqui encontro um intercâmbio entre as estruturas sociais e as estruturas 

artísticas presentes na obra.  

Ao discutir sobre a tradição sociológica e colocá-la em oposição à 

contemporânea, Alves (2010) afirma que para as Ciências Sociais se constituírem como 

produtoras de conhecimento científico – e, portanto, objetivo – precisaram apreender 

uma realidade que existisse em si mesma, comprovando sua validade para todos. As 

pesquisas sociológicas e antropológicas clássicas identificam e conceitualizam o que há 

de regular na realidade social, incluindo os sistemas e as estruturas das relações, 

“independentemente das vontades ou consciências individuais”. Entretanto, as estruturas 

conceituais e a realidade objetiva não se adequam perfeitamente porque: 

um elemento fundamental da ideia de ciência está na convicção da 

existência de uma “ordem das coisas” ou “senso de ordem” 

(Whitehead, 2006:16), como se o mundo fosse dotado de um “enredo” 

próprio. Todas as coisas são exemplificações de princípios gerais que 

reinam em toda a ordem natural. Apreendemos cientificamente algo 

quando o colocamos em uma “ordem das coisas” ou “senso de ordem” 

(ALVES, 2010, p. 24). 
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Ao buscar as regularidades objetivas, a reflexão científica pode desviar-se da 

pluralidade humana, tão relevante para a constituição dos seres no meio social, e acabar 

produzindo superdeterminações pelas teorias. Para o autor, é justamente essa a questão 

que instiga as produções contemporâneas nas Ciências Sociais, que buscam a 

identificação da historicidade como elemento relevante para compreender a realidade 

concreta. Por historicidade, Alves define a capacidade humana de construir a História; 

afinal, todas as pessoas são regidas pela temporalidade, visto que são seres históricos, e 

ela é uma das maneiras que os seres humanos têm de “assumir seu próprio futuro”. A 

historicidade considera as influências de construções passadas sobre o presente, além de 

reconhecer que os atores sociais as atualizam em suas interações e práticas cotidianas; o 

mais significativo, contudo, é a abertura de possibilidades no futuro. É com esse 

conceito que os cientistas sociais contemporâneos buscam apreender a objetividade da 

realidade social e compreender como as subjetividades e interiorizações igualmente 

constroem-na.  

Todavia, reconheço que o real é descrito em termos estéticos no texto cabralino, 

e isso se deve ao produto que analiso não ser uma entrevista, uma matéria jornalística ou 

mesmo um documento jurídico. Como citado integralmente no Capítulo 2, há um trecho 

em o poeta constrói a analogia entre o disparo da bala de uma espingarda com o voar de 

um pássaro, inventando a palavra “ave-bala” e descrevendo-a como um ser que está 

constantemente “voando desocupada”; esta situação é nativa do gênero literário em 

questão, porque a poesia costuma apresentar metáforas em sua composição, em 

oposição aos tipos textuais acima elencados. Percebo que, para além de uma metáfora 

de valor estético, a “ave-bala” possui um sentido social simbólico4; ou seja, quando 

pergunto sobre qual o seu sentido, identifico como resposta que ela explicita que os 

conflitos armados se configuram em constantes disparos de armas de fogo contra 

pequenos proprietários de terra. A habilidade do poeta de descrever a realidade, 

utilizando-se de linguagem subjetiva advinda de sua sensibilidade, é efeito da referida 

historicidade. 

 
4 Conceito definido por Candido (1985) quando discutiu sobre o que significa a compra de um marido em 

“Senhora”, de José de Alencar; em sua leitura crítica, a narrativa explicitava as raízes das relações 

costumeiras da época do livro, mais significantemente a do o casamento por dinheiro. Essa obra de arte é 

uma das que produz um reflexo espelhado: ao lê-la, entenderemos o contexto social da burguesia do Rio 

de Janeiro durante o século XIX e, igualmente, ao acessarmos fontes historiográficas sobre esse mesmo 

contexto, ali estarão os princípios estruturais que compõem “Senhora”. 
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No artigo de Suttana, o autor apresenta o ensaio do sociólogo Norbert Elias 

“Como podem as utopias científicas e literárias influir sobre o futuro?”, em que o 

questionamento sobre como a literatura se relaciona com a realidade social e se teria 

poder de influenciá-la se delimita ao tema das literaturas utópicas, a exemplo das 

ficções científicas. Elias argumenta que essas não apenas espelham as características da 

realidade, como o pensamento de Candido aponta, mas seriam também capazes de atuar 

nela, em termos de ação e pensamento, aproximando escritores de pesquisadores das 

Ciências Sociais. Importante ressaltar que essas ficções seriam capazes de influir sobre 

a realidade quando, nos conscientizando sobre ela, auxiliassem-nos a alterá-la, no tempo 

futuro; e essas são diferenças latentes quando comparadas com os estudos que apontam 

que as obras literárias refletem somente o presente ou o passado. 

As mortes Severinas apresentam-se como reflexos do real, usando esses 

conceitos para classificá-las. Já as vidas Severinas, pensadas no que chamei de “Vida 

como dádiva”, são as utopias. Assim as classifico por estar orientado pelo conceito 

descrito por Elias de que as utopias são “uma representação fantasiosa de uma 

sociedade” e apresentam “algumas propostas de solução de uma série de problemas 

sociais ainda não resolvida” (ELIAS apud SUTTANA, 2014, p. 218), precisamente o 

que encontro na parte final do poema de João Cabral. No momento em que o infante 

messiânico nasce, efeitos mágicos se tornam possíveis no tecido social dos Severinos: 

comidas surgem em um local de extrema fome, fenômenos naturais ocorrem e o ápice 

desse processo sobrenatural é o momento em que duas ciganas realizam uma profecia. 

O conteúdo dessa mensagem diz que a criança um dia irá trabalhar pescando 

caranguejos no mangue e andará toda suja de lama; em algum momento de sua vida, a 

sujeira escura que cobre seu corpo será de graxa, óleo da máquina da fábrica onde 

trabalhará. As videntes versam que a criança, diferente de todos os Severinos ali, será 

capaz de se mudar para a capital e de trabalhar no segundo setor; seus esforços serão 

grandes, porém um dia poderá se mudar para uma vila melhor do que aquela em que 

nasceu no Capibaribe.  

Para Elias, essa é a função das utopias: inventar futuros impossíveis ou mesmo 

improváveis que expressem os sonhos, desejos e anseios de um grupo social específico 

em um determinado período histórico. A historicidade é elemento fundamental desse 

processo de imaginação e possibilidade de concretização do futuro. Esta ficção 

cabralina descreve anseios de uma realidade social sertaneja durante a primeira metade 
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do século XX, momento em que o autor se informou sobre as desigualdades sociais 

presentes no estado de Pernambuco (dividido simbolicamente entre sertão e litoral) e 

compôs a obra poética “Morte e Vida Severina”. O imaginário social que deseja 

melhores condições de vida concretiza-se neste produto literário de João Cabral, que 

delimita um futuro possível para os Severinos, sintetizado na profecia. Na narrativa, a 

imagem do futuro que se desenha como possível para os retirantes é o de trabalharem 

nas fábricas das regiões urbanas do estado, saindo da pobreza extrema para uma classe 

baixa, com acesso a algum consumo e com menos mortes morridas de velhice precoce. 

Por interrogar o mundo a sua volta, o autor acabou por identificar a realidade 

social de sua época e produziu um retrato forte sobre a falta de interesse público que 

resulta na exclusão de pessoas habitantes do sertão. Descreveu a fome, a seca, o 

percurso dos retirantes e, especialmente, as mortes Severinas que são efeitos de políticas 

plutocráticas e excludentes com os segmentos mais pobres do Brasil. Conhecendo tal 

cenário e sendo parte integrante da realidade social de seu tempo, João Cabral, em 

algum sentido, antecipou o futuro. Para Elias, essa influência daquilo que é imaginado 

sobre a realidade, sobretudo em um momento futuro, é definida como síntese 

figuracional. De fato, os processos de migração dos retirantes ocorreram do interior dos 

estados nordestinos para as cidades industriais, tanto para as capitais de estados do 

Nordeste quanto para cidades de estados do Sudeste. A imaginação do poeta trabalhou a 

fim de expressar o mundo ao seu redor; primeiro, descrevendo-o e, depois, intuindo 

uma predição para o futuro, que nada mais é do que alguma forma de solução para os 

problemas sociais apresentados no contexto.  

Proponho, dessa maneira, que “Morte e Vida Severina” não antagoniza as duas 

definições de literatura (histórica e utópica) apresentadas no artigo de Suttana. Não 

apenas os romances históricos expressam o contexto social presente/passado e as 

ficções científicas antecipam e instigam o futuro, pois encontro a presença de ambas as 

potências na poesia modernista de João Cabral. Há a presença de um esforço de 

descrição antropológica de um grupo social, através da delimitação desse mesmo como 

Severinos e há o exercício de imaginação de uma Sociologia da Literatura quando, 

através da utopia e da historicidade, um futuro é proposto pela profecia das personagens 

videntes. 

No artigo “A articulação entre objetividade e subjetividade nos textos 

antropológicos: contribuições da escrita literária para a construção de saberes 
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antropológicos” a antropóloga Marine Lila Corde (2013) pretende apontar suas 

considerações sobre uma possível aproximação dialógica entre as disciplinas 

Antropologia e Literatura. Sobre o processo de escrita do que vivenciou em trabalho de 

campo, a autora diz que muitos antropólogos podem deixar de escrever sobre as 

relações que tiveram com os interlocutores, a fim de priorizar a objetividade científica; 

contudo, de maneira alguma está defendendo um reducionismo da etnografia a uma 

“autoanálise”. O antropólogo Howard Becker já havia perguntado de que forma os 

cientistas sociais poderiam falar da sociedade e explicou que, na concepção da 

Sociologia clássica, o correto era unificar o mundo em uma estrutura estável, de sentido 

prático e técnico. Nessa ótica, Becker (2010) explica que, num primeiro momento, para 

a sociologia clássica, falar da sociedade representava um trabalho de ordenação de 

dados: se tratava de construir “uma unidade estável, um mundo” ao qual se atribuía um 

“sentido técnico”, tentando constantemente excluir os traços subjetivos do pesquisador. 

O próprio Becker contesta essa visão, afirmando que a vida social não se desenvolve 

dessa maneira e que a Sociologia não pode colocar seus relatos assim.  

Em determinado momento de seu artigo, Corde (2013) passa a dialogar com 

Roger Bastide (1983 [1946]), especificamente com seu texto “A propósito da poesia 

como método sociológico”, afinal, para o autor, se as Ciências Sociais escrevem de 

maneira lógica fixa, à lá Ciências da Natureza, produzirá conhecimento distanciado da 

realidade social que buscava entender. As relações sociais são profundamente mutáveis 

e negociáveis entre os sujeitos em convívio, mantendo-as em constante construção. Em 

sua obra, Bastide (1983 [1946]) defende que a estética é uma característica universal da 

humanidade e, por conta dessa estar intrínseca na vida humana, também se manifesta 

enquanto atividade estética na estrutura social (para exemplificar, o autor traz as festas 

como rituais que jamais deixam de lado seus elementos estéticos). O antropólogo ainda 

propõe que a poesia que está na realidade social não é necessariamente aquela 

versificada, como a de João Cabral que apresento aqui, mas sim é uma expressão da 

poesia na vida social. Tanto Bastide como Corde, que é leitora de sua teoria, concordam 

que há a necessidade de que – para tentar alcançar uma fidelidade científica mais 

completa – seja considerada em nossas análises a expressão da poesia sociológica. Não 

se trata de uma romantização das realidades sociais, mas de uma tentativa de 

compreender minuciosamente os sujeitos em suas vidas sociais. 
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CAPÍTULO 4 – ESTADO EM CONTEXTO CAMPESINO 
 

Em um momento próximo da chegada à capital Recife, no trecho da Mata, 

Severino explica aos leitores que não é um homem que migrou em busca de uma vida 

luxuosa, mas que apenas se tornou um retirante para evitar a morte morrida de velhice 

antes dos trinta anos. Todavia, em todos esses lugares que vêm passando “a vida arde 

sempre com a mesma chama mortiça”, uma descrição poética que retrata a continuidade 

do modelo de vida Severina que ele já conhecia, dando ao leitor uma ideia da extensão 

da desigualdade social por todo o estado do Pernambuco. 

O protagonista eventualmente chega em seu destino e, enquanto descansava 

embaixo de um alto muro, ouviu dois coveiros conversando sobre as diferenças entre 

enterros. É o primeiro momento em que a narrativa sugere que há outras formas de 

morrer que não somente as violentas e injustas mortes Severinas, justamente porque 

esses indivíduos não viveram as mesmas vidas Severinas. Discutem sobre as vantagens 

de se trabalhar no ramo cemiterial no centro do estado em relação a trabalhar no 

interior; os que trabalham em regiões urbanas recebem mais gorjetas e precisam estar 

uniformizados com quepe e fardas engomadas. Atribuem ainda aos rituais de enterro 

dos ricos maior tempo de duração, que se opõem aos breves e numerosos enterros de 

pessoas pobres que outros coveiros precisam fazer. A constatação de que os coveiros 

das regiões mais pobres trabalham mais e recebem menos leva ambos a refletirem que 

nenhum deles, ambos Severinos, jamais conseguiriam trabalhos em áreas mais ricas. 

Estas classificadas por esses personagens como “bairro de gente fina” que são, no 

contexto, lugar onde moram pessoas que pertencem a classe dos banqueiros, dos 

usineiros, dos políticos, dos industriais, dos membros de associações patronais e dos 

bem-sucedidos em negócios liberais. Inclusive mencionam que nos tempos antigos, 

certamente caberiam nessas classificações os banguêzeiros, antigos donos de terra que 

possuíam os engenhos de açúcar.  

Dado que os coveiros nem conhecem essas pessoas nem seus cotidianos, seria 

no momento do enterro que conheceriam familiares dos mortos de tais classes sociais 

que identificam como ricos, deveras distante dos Severinos como eles. Justamente por 

essa noção da desigualdade, um dos homens admite que, pela impossibilidade de 

trabalhar em um bairro urbano e desenvolvido, desejava ir para um bairro dos 

funcionários, uma espécie de classe média entre os ricos e os Severinos. Nesses lugares, 
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os empregos que definem os sujeitos são os dos jornalistas, artistas, bancários, 

escritores, lojistas, boticários e dos comerciantes que, caso parem de ir trabalhar, não 

recebem lucros que os sustentem (“os de profissões liberais que não se liberaram 

jamais”). Há ainda uma classe mais baixa, antes da Severina, que é a dos industriários, 

ferroviários, rodoviários e de comerciários ainda menos abastados.  

O subúrbio dos indigentes é o local Severino de “gente sem instituto”, pessoas 

que morrem frequentemente porque precisam viver em condições de extrema pobreza, 

sem possuírem lar ou emprego, forçados por essas condições a se tornarem retirantes 

como Severino o é. Os coveiros tornam a discutir entre si os processos funerários, 

apontando em linguagem poética ficcional que os Severinos sertanejos tradicionalmente 

se alimentam de siris e habitam lamaçais. Essa imagem é exposta em contraste com seus 

enterros, normalmente realizados “em terra seca” dos cemitérios. Pelo descaso estatal 

que os membros dessa classe social sofrem, os coveiros sugerem que seus corpos 

deveriam ser jogados dentro do rio. Pouparia o esforço físico de enterrar “gente que 

nem vivia” (pois vivia apenas a morte em vida Severina), economizaria também 

dinheiro das famílias e conservaria a única instituição que é mencionada na obra, mas 

também não aparece abertamente, a Igreja, de fazer orações e inscrições a respeito 

desses mortos.  

Um tema em elipse no poema é o do conflito de terra, usualmente atribuído às 

concentrações fundiárias vindas do período de colonização portuguesa no país. Entendo 

como importante ressaltar os momentos onde essas descrições aparecem sob a escrita 

ficcional cabralina. 

É seguro afirmar que o movimento de Severino em direção ao Recife marca-se 

pela necessidade de buscar um trabalho para garantir sua sobrevivência já que sua 

migração é motivada por extrema necessidade de adquirir recursos. Vê uma mulher 

parada na janela de uma casa e identifica-a como “se não é rica, parece remediada ou 

dona de sua vida” e esses são sinais que o impulsionam a ir perguntar se ela poderia 

ajudá-lo a encontrar um trabalho. Sobre a identidade dessa mulher na janela, proponho 

analisar o papel das mulheres camponesas, descrito na etnografia de Moura (1978): o 

trabalho feminino é restrito ao ambiente da casa e o masculino concentra-se na roça e no 

comércio. Uma mulher não é reconhecida como proprietária de uma terra se não for sob 

a condição de casada com um homem e, socialmente, só será associada a ele a posse. 

Essa lógica leva inclusive aos processos longamente descritos na obra a respeito das 
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terras herdadas pelas mulheres que serão vendidas para seus próprios irmãos; também 

ocorrem as compras de terra que homens fazem com os irmãos de suas esposas. O 

objetivo de ambos é aumentar as terras sob posse masculina em uma mesma área ou 

próxima dessas e mantê-las camponesas porque é dever do pai dividir sempre suas 

terras com seus filhos e filhas, dando prosseguimento aos tradicionais padrões de 

herança e de habitação de parentes consanguíneos nas terras. As mulheres são 

fundamentais na manutenção desses modos de vida no campo porque sem seus 

trabalhos domésticos não há equilíbrio com o trabalho masculino de agricultura e 

pecuária; dessa maneira, a presença de mulheres adultas nas casas é regulamentada 

através dos casamentos.  

Uma das situações destoantes desse modelo idealizado é quando a mulher 

permanece solteira. Nesses casos, a venda de sua propriedade herdada normalmente só 

será realizada para seu irmão homem casado ou em vias de casar e isso implica que ela 

deverá ir morar com a família de uma de suas irmãs casadas. Mesmo enquanto 

moravam com seus pais, as filhas mulheres recebem “sustento” advindo do trabalho 

masculino no campo e é uma das explicações para, ao atingirem maturidade, não 

receberem uma casa separada dentro do terreno com espaço para plantio e darem início 

a suas produções de renda, como é no caso dos filhos homens. Só um caso excepcional 

de um homem muito pobre ou cronicamente doente levaria uma mulher a seguir 

trabalhos agrícolas externos. Retomando ao tema das que permanecem solteiras, 

tornam-se deveres delas, em lar sororal, o cuidar da limpeza da casa, da alimentação e 

da educação dos seus sobrinhos. As mulheres viúvas também perdem suas terras para os 

herdeiros homens e pode ou ficar com sua casa com seus filhos solteiros ou mesmo ir 

morar com algum de seus filhos ou filhas já casadas, e dessa maneira passam a receber 

todo o sustento de seus filhos. No trabalho de campo realizado pela antropóloga 

Margarida Maria Moura, uma viúva trabalhava vendendo docinho; não foi mencionado 

nenhum outro trabalho, nem mesmo um religioso. Expostos esses lugares de gênero, 

sugiro que a mulher da janela deve ou ser viúva ou ser solteira, sendo uma adulta que 

nunca se casou. 

A mulher da janela não é nomeada nem colocada em uma teia de relações 

familiares explícitas por parte do autor do livro. É, entretanto, sua profissão é 

mencionada no fim da discussão com Severino, sendo ela descrita como rezadora titular 

da região. Apresenta a Severino outras profissões bem-sucedidas na vizinhança, como a 
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cantoria de excelências em velórios, os pedidos de salvação para as almas dos mortos, o 

recitar ladainhas e o enterrar dos corpos. São todos saberes que constituem o que João 

Cabral de Melo Neto acaba por definir como uma agricultora de mortos, único trabalho 

fértil naquelas terras. É uma explicação poética da situação social dos Severinos, que 

intenciona dizer que todos são corpos matáveis e seguindo tal lógica, apenas os ofícios 

associados à morte atendem às necessidades locais. Mencionam farmacêuticos e 

doutores que também migram, mas de suas capitais litorâneas para o sertão, porque a 

morte ali é indubitavelmente um negócio lucrativo. Essa personagem diz que até 

convidaria Severino a trabalhar em uma parceria com ela, mas somente se ele soubesse 

como rezar perante os cadáveres, objetivando um encaminhamento espiritual de suas 

almas.  

Previamente na narrativa, o protagonista havia discorrido sobre suas habilidades 

profissionais para que a mulher da janela, tentando fazer com que ela considerasse-o 

próprio para realizar algum afazer naquelas terras; antes ela tinha dito que o trabalho ali 

era abundante para aqueles que soubessem trabalhar (estava referindo-se à tal 

agricultura da morte, evidentemente). Severino diz que é lavrador capaz de cultivar em 

qualquer terra e é rebatido com a realidade de que ali não havia nada para lavrar, visto a 

infertilidade do solo. Prontamente o personagem protagonista responde que é capaz de 

amassar pedras se houvesse alguma, porque adquiriu a prática em sua terra natal. 

Negado pela mulher da janela, Severino tenta novamente ao mencionar que conhece o 

processo de plantio do algodão, da mamona, do milho e do caroá; é informado que o 

banco não financia mais esses roçados. Sugere ainda tirar as plantas de rapina que 

crescem no chão, pastorear o gado entre as urtigas e até cuidar de diversos processos de 

preparo da cana de açúcar. Sobre este último conhecimento, a mulher da janela diz que 

está obsoleto o trabalho humano nos engenhos de cana, pois foi substituído pelas usinas. 

As habilidades de Severino foram todas descartadas, seja pela infertilidade da terra, seja 

pela escassez de recursos e até mesmo pela modernização do campo. 

Há ainda que considerar que usualmente é dever dos membros de uma família 

trabalhar naquela propriedade, seja dentro de casa ou no campo, variações que 

dependem de gênero e idade. Logo podemos pensar que, havendo trabalho, não seria 

Severino escolhido para realizá-lo. Um não parente não fará o trabalho que deve ser 

realizado pela prole, seja dentro ou fora de casa, sejam meninas ou meninos, 

respectivamente, e fica evidente que a tendência das famílias serem formadas por 
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muitos filhos garante a elas mesmas mais mão de obra. Se a mulher da janela está “bem 

de vida” e sua família masculina possui um pedaço de terra, isso não significa que eles 

possam pagar por uma força trabalhadora externa; pelo contrário, muitas famílias, após 

o fim institucional da escravização de pessoas em 1888, jamais contaram novamente 

com outra mão de obra não-familiar. É por conta dessas características econômicas que 

Severino também passa pelo drama de não ser contratado pela mulher da janela. Não 

apenas pelas justificativas que ela apresenta, mas porque ela e outros moradores não 

poderiam mesmo contratá-lo. Moura (1978) apresenta que para Marx e Chayanov esses 

são verdadeiramente os camponeses, que são tanto proprietários de terras quanto a sua 

principal força de trabalho, em oposição a fazendeiros que contam com o trabalho de 

meeiros em suas terras e são donos de grandes partes de terra. 

Caso houvesse trabalho naquele lugar, Severino entraria em uma categoria que, 

no contexto descrito em São João da Cristina pela antropóloga Maria Margarida Moura, 

é conhecida como dos “camaradas”. Esses são trabalhadores não contratados 

formalmente pelas famílias donas de terras, mas sim pagos diariamente por ser 

convencionado que prestam uma “ajuda” nos processos de aração, plantio e/ou colheita 

dos campos desses pequenos donos de terra. Os camaradas normalmente ou não 

possuem terra alguma ou somente minúsculos espaços. Entretanto, essas diferenças 

entre eles não constituem relações frequentes que permitam com que os donos se 

beneficiem do recolhimento de mais-valia sobre o excesso de trabalho dos camaradas. 

Dessa forma, não são membros de classes sociais diferentes.  

Severino continua sua caminhada até chegar à Zona da Mata, lugar que 

considera mais brando e pensa que seus habitantes nem sofrem com a “morte em vida” 

nem com a “vida em morte”; é o lugar em que encontra um cemitério e escuta a 

conversa entre dois homens que levaram até ali o cadáver de seu amigo. Eles tratam do 

tamanho da cova em que o morto foi enterrado e a descrição poética do autor sobre 

desigualdade social aparece na fala de uma das personagens que diz “é de tamanho 

bom, nem largo, nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio”. A cena retrata a 

falta de acesso de Severinos às roças, e ironiza dizendo que este só terá como 

propriedade a pequena parte de terra de sua cova fúnebre. Menciona ainda que ali não 

será meeiro em terra alheia e finalmente trabalhará somente para si; de novo a imagem 

da agricultura da morte ressurge: seu corpo é descrito como a própria semente, adubo e 

colheita. Dizem que possuirá roupas e sapatos, esses pela primeira vez em sua vida, 
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ambos feitos da terra que o cobrirá. Com essas imagens evocadas na poesia cabralina, 

entendemos que aquele morto também foi um Severino. Trabalhou para outrem, teve 

filhos e esposa, não teve nem sequer o mínimo de vestuário, mas foi um agricultor e foi 

enterrado com uma semente em sua mão direita. Este símbolo foi comparado com o 

rosário, misturando uma religiosidade católica popular com o lugar social desse morto, 

que trabalhava diretamente com a terra - duas identidades marcantes sobre um sujeito. 
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CONCLUSÃO 

 

“A poesia não é ortodoxa; é sempre dissidente. (...) É uma 

conduta pessoal e irregular que não pretende nada mais 

que dar-nos o testemunho terreno de uma experiência 

terrena” (Octavio Paz, 2017). 

 

O presente trabalho final do curso buscou apresentar o poema “Morte e Vida 

Severina (auto de Natal pernambucano)” do escritor João Cabral de Melo Neto, por ser 

sua obra mais popular, na definição da Enciclopédia do Itaú Cultural no verbete do 

poeta. Essa obra literária aborda conflitos e desigualdades sociais, que me mobilizaram 

a usar o material teórico de Michel Foucault (1988) a respeito de biopolítica, porque 

entendo o extremo descaso com a falta de acessos básicos a um modo de vida saudável 

e seguro como procedimentos institucionais de controle político sobre os Severinos. A 

não intervenção estatal naquela realidade apresentada pela escrita subjetiva configura 

um controle sobre o biológico dos sujeitos, condenando-os a uma morte Severina.  

A noção de sujeito coletivo de Judith Butler (2013) foi igualmente relevante para 

conceituar que os Severinos só podem ser entendidos como grupo social por serem 

atingidos por constantes práticas de exclusão em seu contexto político (imaginado por 

João Cabral). No mesmo sentido, a classificação de “camponeses” encaixou-se na 

descrição de quem são os Severinos, afinal, como definidos por Margarida Maria Moura 

(1986) são os trabalhadores continuamente oprimidos em todos os contextos sociais, 

bastante próximos da percepção que tive durante a leitura crítica do poema. 

Temáticas como o poder e o controle desigual de terras foi uma decisão teórica 

que busquei para expor as violências e presenças/ausências do Estado na “realidade 

social imaginada” neste livro, em diálogo com a realidade social dos conflitos de terra 

camponeses no interior do Brasil, utilizando as descrições etnográficas de Moura 

(1988). O artigo de Ana Paula Mendes de Miranda e Maria Pita (2011) sobre a 

construção de estatísticas oficiais sobre mortos em contextos urbanos foi utilizado para 

minha proposição de que a morte Severina em contexto campesino não era definida por 

documentos oficiais burocráticas, jurídicas, médicas e/ou policiais. Auxiliou-me a 

pensar que tanto as mortes quanto as vidas, nesse poema, se desenrolavam “à margem 

do Estado” (DAS; POOLE, 2004), completamente desprovidas de instituições legítimas 

que os tornassem cidadãos do ponto de vista burocrático. 
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Por ser um texto literário, apresentei o movimento modernista e foquei-me em 

sua terceira fase, porque é o momento histórico de 1945 em que João Cabral estava 

iniciando sua carreira autoral. Sua tendência foi de expor conflitos sociais, similar aos 

de seus contemporâneos, apesar de se diferenciar dos mesmos em outras características 

estilísticas. O autor foi identificado como modernista da “geração de 45” por críticos 

literários, como Domingos Carvalho da Silva, e se autoidentificou com a mesma. A 

poesia do modernista Oswald de Andrade estudada por Ana Paula Massadar Morel 

(2013) é capaz de produzir conhecimento e provocar discussões entre Antropologia e 

Literatura e, para a autora, essa é uma capacidade das obras literárias em geral – um 

pensamento teórico que se relaciona com a proposta do presente trabalho. 

A proposta de utilizar categorias que o artista criou para representar 

subjetivamente a realidade como material analítico para os estudos antropológicos 

levou-me a focar nas “formas violentas de resolução de conflitos” (MIRANDA; PITA, 

2011) descritas no poema: uma das duas subcategorias da morte Severina, a morte 

matada. Essa é aquela em que se morre de emboscada, vitimado por armas de fogo ou 

esfaqueado. A outra das subcategorias é a morte morrida, que é a “morte em vida” nas 

palavras de João Cabral. Essa é provocada pela condição social desumana a que são 

submetidos os Severinos, todos atingem a velhice ao atingirem a faixa dos trinta anos de 

idade. O autor desenvolveu uma narrativa em que as interações sociais entre os 

personagens não fossem repletas de conflitos romantizados; muito pelo contrário, 

descreveu em versos uma história de sofrimento e violência. 

Por conta da ênfase que o título da obra dá tanto à palavra “morte” quanto à 

palavra “vida”, quis pensar o que ambas poderiam significar dentro da perspectiva das 

Ciências Sociais. Dessa forma, entender a vida Severina como a dádiva maussiana 

provocou a reflexão sobre as interações entre os personagens; algumas tinham intenções 

comerciais, como quando Severino buscou emprego com a mulher na janela, porém, na 

situação final do nascimento da criança messiânica, tais interações replicaram os 

sistemas prestações totais. O próprio suicídio que o protagonista pensou em cometer é 

impedido pela dádiva do nascimento da criança, que lhe inspirou sentimentos de 

esperança e dignidade. 

A respeito da relação entre a Antropologia e a Literatura, como metodologia, 

recorri a autores e autoras que pensassem sobre literatura histórica e utópica como 

Renato Suttana (2014) o fez em sua pesquisa sobre Norbert Elias; sobre historicidade, 



48 

 

como fez Paulo César Alves (2010); sobre as técnicas necessárias para pesquisar 

antropologicamente o conteúdo de poesias modernistas, como fez Ana Paula Morel 

(2013); sobre a expressão poética enquanto elemento presente na sociedade, como 

discutiu Roger Bastide (1983 [1946]); e, por fim, sobre as articulações entre 

objetividade científica e subjetividade poética de Marine Lila Corde (2013). 

Como encerramento do presente trabalho, o Estado, as relações sociais 

camponesas e os conflitos agrários foram pensados como temas que, apesar de ocultos 

nos versos do poema, estão presentes no sentido da obra. Os trabalhos de campos 

realizados pela antropóloga Margarida Maria Moura, em suas publicações de 1978 e 

1988, auxiliaram profundamente a compreensão dos papéis de gênero, das organizações 

de terra entre os familiares e dos sistemas de trabalho nesses contextos rurais. Identifico 

que a identidade social dos Severinos está atrelada às suas mortes através da descrição 

do protagonista sobre como as classes sociais, no campo, são diferenciadas por seus 

enterros. Tal cena pode ser resumida, nas palavras do autor João Cabral de Melo Neto, 

pelo verso “é a parte que te cabe deste latifúndio”.  
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