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RESUMO 

 

 

 

 

Esta dissertação, intitulada O Auto da Morte e da Vida: A escrita barroca de João Cabral de 

Melo Neto, tem como objetivo analisar, interpretar, dentro de uma perspectiva barroca, a 

escrita cabralina no poema/peça Morte e vida severina – Auto de Natal Pernambucano,  

tomando como base os suportes teóricos de Eugênio D´Ors, Severo Sarduy, Omar Calabrese, 

Lezama Lima, Afonso Ávila, Affonso Romano de Sant´Anna e outros teóricos nomeados no 

corpo do trabalho. No decurso da análise destacamos confluências, relações, similitudes, 

identificação entre o Barroco da contra-reforma e o Barroco moderno ou Neobarroco. 

Procuramos sublinhar o Barroco que chega ao século XX e a poética cabralina como um 

elemento da contemporaneidade, atualizando o conceito do Barroco do seiscentos, quando é 

detectado em sua característica mais pura na relação humana  (a vida do homem do Nordeste 

brasileiro) com uma realidade intangível (a morte). O Barroco como síntese cultural de uma 

época de instabilidade e de transformação, com a força de desmontar uma poética já 

estabelecida. A luta entre palavras e coisas, linguagem e realidade.    

 

 

Palavras-chave: João Cabral de Melo Neto . Morte e vida severina . Barroco . Neobarroco . 

relações.  

 

 

 

                

 

 

  

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation, entitled O Auto da Morte e da Vida: A escrita barroca de João Cabral de 

Melo Neto, has the aim of analising, interpreting, in a baroque perspective, Cabral’s writing in 

the poem/play Morte e vida severina – Auto de Natal Pernambucano, taking as basis the 

theories of Eugênio D´Ors, Severo Sarduy, Omar Calabrase, Lezama Lima, Afonso Ávila, 

Affonso Romano de Sant´Anna and others cited in the body of this work. During the analisys 

we feature confluences, relations, similarities, identification between the Baroque of the 

counter reformation and the modern Baroque or Neobaroque. We seek to comprehend the 

baroque which is new in the XX century and Cabral’s poetry as an element of the 

contemporaneity, by updating the concept of the Baroque in the 1600s, when it is detected in 

its purest characteristic in human relation (the life of the Northwestern brazilian) through an 

intangible reality (the death). The Baroque as a cultural summary of a period of instability and 

transformation, with the power of dismantling an already established poetry. The fight 

between words and things, language and reality.    

 

 

Keywords: João Cabral de Melo Neto . Morte e vida severina . Baroque . Neobaroque . 

relations.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

                Em 1942, quando publica seu primeiro livro Pedra do Sono, João Cabral de Melo 

Neto inaugura um estilo pessoal e único na poesia brasileira, o qual trilhou durante toda a 

sua vida. Nessa época, as características da Literatura Brasileira já estavam alicerçadas, 

resultantes da revolução causada pelo Modernismo de 22 e pelo Regionalismo de 30. Pedra 

do Sono instala na literatura um novo tempo, uma espécie de tradição moderna ou mesmo 

uma ruptura da tradição.     

                 Mesmo pertencendo cronologicamente a Geração de 45, que vinha contestando a 

revolução literária de 22 e da qual fora herdeira de todas as conquistas do Modernismo, João 

Cabral, desde seu primeiro livro, foi ligado a uma tradição modernista, utilizando o verso 

livre. Primordialmente pelo equilíbrio da composição, buscando um estilo próprio e um 

refinamento no fazer poético, coerente com uma trajetória que perseguiu sempre. Fugindo da 

métrica estabelecida, João Cabral descobre suas próprias regras e as consagra na sua escrita. 

Sua poesia surpreende, sendo considerada pela crítica literária o produto de um dos autores 

mais importantes da sua geração.      

                 João Cabral tem pouco dessa Geração em que se enquadra por ter nascido na 

década de 20. Opondo-se ao principal curso da poética nacional, que sempre fora 

sentimentalista, retórica, ornamental, João Cabral fez uma poesia não lírica, não 

confessional, presa à realidade e dirigida ao intelecto. Como já citado, mesmo pertencendo 

historicamente à Geração de 45, formada por nomes como Péricles da Silva Ramos, Geraldo 

Vidigal, Ciro Pimentel, Vinícius de Morais e outros, ele não se enquadrou esteticamente 

nessa geração, que propunha um retorno às formas tradicionais do verso, como o soneto, e 

negava o experimentalismo dos modernistas de 1922. 

No Brasil há diversos estudos, e não são poucos, que visam classificar a poética 

cabralina no contexto histórico-literário brasileiro.  A maioria deles resistem em enquadrar 

João Cabral no grupo dos poetas da Geração de 45, pois,  ao primeiro olhar, o poeta prima 

pela estética, despreza o “eu poético” e esmera no rigor formal do poema, de certa forma, 
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como faziam os poetas daquela Geração. Mas, esse parentesco apressado não leva em conta  

que a organização métrica cabralina percorre um caminho inverso daquele grupo, quando 

privilegia o fazer poético a partir da forma para o conteúdo. O “engenheiro” Cabral antes 

conhece o chão,  pisa o terreno para depois escolher a melhor forma de preenchê-lo.  

Também em relação à temática da poesia de 45, há um distanciamento de João 

Cabral dos seus pares poetas. A abstração, o racionalismo das palavras e a regularização da 

sua poesia, pouco tem a ver com o existencialismo dos poetas dessa Geração. Uma 

regularização que é trazer para a escrita a cor local de Pernambuco e da Espanha, sendo ao 

mesmo tempo nordestina e universal.  

Assim, nos estudos realizados por Benedito Nunes e outros teóricos, não há 

muitos subsídios para defender o parentesco de João Cabral com essa geração. 

 

Não se escolhe a geração em que se nasce. Escolhe-se a partir dela e, às 
vezes até contra ela. João Cabral fez uma escolha oposta à que levou os 
seus coetâneos a se fixarem numa poesia, que se tornou representativa da 
geração de 45, de refinamento formal e de aprofundamento interior.                       
(NUNES, 1974: p.29) 
 

E  sobre a Geração de 45 ainda acrescenta: 
 
 

Apesar de não terem nem formado um grupo coeso nem dado origem a 
um movimento de renovação, os poetas de 45, que apareceram juntos na 
cena literária, aqui apreciados quanto às tendências comuns que os 
animavam, participaram dessa experiência social comum que condiciona, 
como situação histórica preliminar, num período determinado, as escolhas 
dos indivíduos componentes de uma parcela da intelectualidade. Nesse  
sentido, a palavra geração, que lhes pode ser aplicada, designa tanto o 
grupo de idade por eles formado quanto a situação histórica de encontro à 
qual definiram suas expectativas no campo da poesia.  (NUNES. op.cit., p. 
29) 
 

Sendo assim, podemos dizer que João Cabral fundou seu grupo e escolheu sua 

geração, buscando as influências que queria para a sua poesia. Podíamos ainda, com base no 

artigo Una generación poética (1920-1936), escrito em 1948 por Dámaso Alonso, poeta 

espanhol, questionar se esse grupo de poetas brasileiros de 45 formou mesmo uma geração 

ou era apenas um grupo de poetas nascidos na mesma década. Pertencente à Geração de 27, 

ou mais propriamente, ao “grupo del 27”, Alonso faz um estudo sobre esse grupo de  poetas 

que era o núcleo de uma geração de artistas que surgia em Espanha. Entre os poetas, os mais 

importantes eram: Jorge Guillén, Pedro Salinas, Geraldo Diego, Frederico Garcia Lorca, 
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Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Miguel Hernández e o próprio Dámaso 

Alonso. Ele mesmo questiona o que seria uma geração poética: “se trata de una  generación? 

De un grupo? No intento definir” (p. 159), mas dá a sua opinião sobre o que seria uma 

geração (ALONSO, 1998: p. 168): 

 

Lo que quiero es,  simplemente afirmar que esos escritores no formaban 
un mero grupo, sino que en ellos se daban las condiciones mínimas de lo 
que entiendo por generación: coeteneidad,  compañerismo, intercambio, 
reacción similar ante excitantes externos.1   
 

E entre esses poetas existia essa característica. Mas, mesmo assim, Alonso não  

nomeia  taxativamente esse grupo de poetas de Geração “de 27”, mas destaca este ano 

“como o instante central  desta  Geração, pois 1927 representa o divisor de dois tempos de 

criação poética. No primeiro, a relativa homogeneização do conceito de poesia (1920 a 

1927) e o segundo (1927 a 1936) quando os vínculos se  relaxam  e o conceito mesmo da 

poética se abre [...] uma importante heresia”, a do surrealismo. No segundo tempo,  

reconhece Dámaso é um  período de dispersão,  quando os poetas alcançam “a plenitude das 

faculdades ”(DE LA CONCHA, 1998, p. 18 apud ALONSO, 1948, p.171). Em outras 

palavras: a plenitude enquanto poetas.     

 No ano de 1927, em meados de dezembro, acontece um evento que dá início à 

consolidação dessa “Geração de 27”, em Espanha. A convite do Ateneo, em Sevilha, esse 

grupo de poetas realizou conferências e leituras de versos, configurando-se assim, essa 

excursão, o seu primeiro ato público. Conforme De La Concha, 1998, p.19 apud ROZAS, 

1980, p.11) há três razões a favor da marca “de 27”, apontadas por Dámaso: a celebração 

neste ano do centenário de Gôngora;  o aparecimento em 27 das mais importantes revistas da 

Geração e também porque neste ano, e no seguinte, se publicam os títulos mais 

representativos  desses poetas como: Perfil de aire, de Cernuda; El Alba del alhelí, de 

Alberti; Canciones y Romancero gitano, de Lorca; Âmbito, de Aleixandre, e  Cântico, de 

Guillén.  

E havia uma particularidade nessa Geração de 27. Esses poetas não tinham 

vínculo político e entre eles não havia o interesse de saber que ideias políticas motivavam 

cada um deles. Não havia entre eles um projeto de protesto político, nem uma preocupação 

                                                 
1  O que quero é, simplesmente afirmar que esses escritores não formavam um mero grupo, mas, neles se 
davam as condições mínimas do que entendo por geração: contemporaneidade, companheirismo, 
intercâmbio, reação parecidas ante desejos externos. (Tradução nossa).       
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política norteava os seus interesses e isso era muito raro, em se tratando de um grupo de 

poetas.  

Outra característica dessa Geração ou “Grupo de 27” é que era um grupo de 

artistas, não só de poetas, que se integram ao grupo, a partir das comemorações do 

centenário da morte de Gôngora, na conferência do Ateneo, de Sevilha. Outros membros se 

dedicavam a outras formas de arte, como Salvador Dalí (pintor), Luis Buñuel (cineasta), 

Mejías (toureiro), bailarinas e músicos. 

Agora, o que podemos destacar como a mais importante característica dessa 

Geração, é a proximidade dos seus integrantes com as vanguardas, mas os clássicos 

despertavam a atenção de todos eles: o autor anônimo de “Cantar de Mio Cid”, Gonçalo de 

Berceo,  Romancero, Santillana,  Cervantes, Lope de Vega, Quevedo e Gôngora. Usavam os 

versos tradicionais do romance, estrofes e clássicos (soneto, terceto). Recorriam ao verso 

livre2 e buscavam o ritmo na repetição das palavras. A aproximação da poética de Valéry, 

consolidada,  entre outros, por Dámaso Alonso e Jorge Guillén, que era seu amigo próximo 

e traduziu textos como O Cemitério Marinho, segundo a ideia de simplificação proposta por 

Valéry, suprimindo do poema tudo que não é poesia: a poesia pura.3    

Diante do exposto sobre a “Geração de 27”, em Espanha, entendemos o 

distanciamento de Cabral da Geração de 45, no Brasil, a sua atração e parentesco com a 

cultura espanhola e a influência que ela exerce na sua poética. Ele estabelece uma ordem de 

aparição dessa influência na sua escrita. Primeiro, a pintura, quando no seu livro de estréia 

Pedra do Sono (1943) dedica um poema de seis versos a Picasso (Homenagem a Picasso). 

Outro poema (A André Masson ), também pintor e Juan Miró (O Sim contra o Sim). No 

ensaio “João Cabral y la Generación del 27”, Nicolas Tapia comenta essa influência 

espanhola na poesia cabralina e nada melhor que a citação da própria produção de Cabral 

para justificá-la.  Esse mirar a Espanha e a ordem de como essa cultura aflora em João 

Cabral são assim comentados por Tapia, 2008: p. 1: 

... Lo primeiro que menciona es la pintura;  la literatura viene después; 
luego, cuando visita Espanha, el paisage (Castilla y Cataluña); los toreros; 
el cante; el baile; después Andalucia y finalmente y para siempre  Sevilla.4  

                                                 
2 Verso livre: verso não metrificado, que não atende a outro critério senão as pausas espontâneas do 
movimento lírico. 
3 Poesia Pura – Para Valéry, segundo suas próprias palavras, a poesia pura é tudo aquilo que permanece 
no poema depois de haver eliminado tudo que não é poesia.   
4 ...O primeiro que menciona é a pintura; a literatura vem depois; logo quando visita a Espanha, a 
paisagem (Castilha e Catalunia); os toureiros; o cante ; o balé; depois Andaluzia e finalmente e para 
sempre Sevilha (Tradução nossa).  
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Sobre a citação dos pintores, no seu primeiro livro continua:  
 
 

No cabría esperar otra cosa de un poeta cujo primer verso anuncia “\Meus 
olhos têm telescópios” y en cujo primer poema (segundo del libro) 
significativamente intitulado, Os Olhos, reafirma que la capacidad de 
mirar en su atributo poético dominante.5  
 
 

Depois de sua primeira visita a Espanha, em 1947, e a partir de Paisagens com 

Figuras (1954-1955), a sua poesia mapeia o que ele pode captar dessa aventura em Espanha, 

falando da  gente, da história e da realidade do dia-a-dia, sendo um observador dessa nova 

paisagem, dessa nova pátria.  

A segunda referência à Espanha na poética cabralina é um verso de Jorge 

Guillén, “Riguroso horizonte”, que ele utiliza como epígrafe do livro Psicologia da 

Composição (1946-1947) e é o primeiro verso do poema El horizonte de Jorge Guillén 

(Cântico, 1928). Utilizando esse verso para abrir seu livro de poesia, Cabral insiste na poesia 

como um quadro para ser visto, no poder imagético da palavra: um ‘horizonte”. E acrescenta 

“riguroso” , querendo dizer que o fazer poético não é um trabalho de inspiração fácil.  

Jorge Guillén é um dos poetas mais importantes do “Grupo de 27” que atrai a 

atenção de João Cabral. Amigo e discípulo de Paul Valéry, empenha-se num fazer poético 

como uma “rigorosa” construção técnica. Curiosamente, foi um poeta tardio. Aos trinta 

anos, não havia publicado nenhum livro. Mas, suas primeiras obras, com certeza, foram 

consideradas uma heresia pelos seus antecessores, pois tinham a poesia como meditação, 

exclamação, a palavra no tempo (Unamuno, Juan Ramón Jimenez, Antonio Machado, entre 

outros). Essa geração chamou a poesia de Guillén e Salinas de “lírica artificialmente  

hermética e uma forma barroca da velha arte burguesa”. Mas, mesmo assim, sua obra foi o 

elo entre essa geração anterior, os modernistas, a Geração de 27 e a Geração de 1925.  

A escritura de João Cabral  é fortemente influenciada pela poesia de Guillén, que,  

como a sua, era minimalista e construtivista, traçada “com régua e com esquadro”, a isto se 

referindo, anos mais tarde no poema “Dois Castelhanos em Sevilha”:  

(...) 
Depois, veio Jorge Guillén; 
porém como falava baixo 

                                                 
5 Não cabia esperar outra coisa de um poeta cujo primeiro verso anuncia “Meus olhos têm telescópios” e 
em cujo primeiro poema (segundo do livro) significativamente intitulado, “Os Olhos”, reafirma que a 
capacidade de olhar é seu atributo poético dominante. (Tradução nossa)  
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e não o podiam escutar, 
foram-se os imatriculados.  
 
Imagino-o soprando as aulas, 
como soprou sempre a poesia 
que fez, com régua e com esquadro.  
Dura mais a voz menos viva? 
Como seja, se não chegava 
sequer às calçadas fronteiras, 
foi mais longe o fio dessa voz.  
Filtrava entre os guarda-fronteiras.  
(MELO NETO, 1994: p.672) 
 

Não só Jorge Guillén da Geração de 27 impressiona Cabral e influencia sua 

poética. Em toda sua obra ele cita, pelo nome, doze escritores espanhóis. Curiosamente, sete 

deles, mais da metade, fizeram parte do “Grupo de 27”. Senão vejamos: a Jorge Guillén em 

Psicologia da Educação (epígrafe) e no poema Dois Castelhanos em Sevilha; a Miguel 

Hernández, em Encontro com um poeta;  Rafael Alberti em Fábula de Rafael Alberti, 

Neruda em España en le Corazón; Joaquim Salinas Murube em O Segredo de Sevilha; 

Pedro Salinas em Dois Castelhanos em Sevilha e Garcia Lorca em Niña de los Peines.  Dos 

cinco  restantes, dois são medievais: Gonçalo de Berceo (epígrafe do livro de poemas O Rio 

(1953); o “autor anônimo” do Cantar de Mio Cid em Medinaceli e dois são catalães  

contemporâneos; Fábula de Joan Brossa e Eugênio D´Ors, citado em Duas Paisagens.  Só 

um poeta clássico, Quevedo,  não foi citado por João Cabral.  

Portanto, nota-se que o horizonte literário de João Cabral, mira a Geração de 27,  

não adeptos do sentimentalismo, com afinidades íntimas entre eles, uma forte influência de 

Paul Valéry, empenhando-se, como este, numa rigorosa técnica e uma construção poética 

límpida e não sentimental. A influência de Paul Valéry funciona como um laboratório 

técnico para o amadurecimento poético de cada um deles, seguindo vários caminhos com a 

consciência que o fenômeno poético tinha um caráter técnico, rigoroso e preciso.  

O Barroco também é a forte influência dessa Geração, na figura de Dom Luís de 

Gôngora. O culto a Gôngora foi a sua bandeira. Já em 1922, Guillén afirma; “hay que volver 

a Gôngora” – há que retornar a Gôngora (DE LA CONCHA, 1998, p. 34) e há um interesse 

crescente por Dom Luis, num retorno aos clássicos do Século de Ouro. Em 1926, antes da 

Conferência do Ateneo, em Sevilha, Frederico Garcia Lorca faz uma conferência intitulada  

A imagem poética de Gôngora, a qual preparou durante três meses.  

Em 1927, Dámaso Alonso escreveu Gôngora y la literatura contemporânea, 

publicada com retoques em 1932. A “Geração de 27” apresenta Gôngora como atual e 
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moderno, tendo sua poesia seduzido os jovens poetas dos anos vinte, em Espanha, visto que 

essa jovem literatura encontra nele outros motivos de sedução, como a límpida audácia da 

imagem. Encontram nele o maestro da palavra, da arquitetura estrófica, da originalidade do 

seu método de “casar” imagens, com uma mecânica imaginativa perfeita. 

É o que faz João Cabral, o “engenheiro” da palavra. Assim como Gôngora, trata 

com a mesma medida toda a sua escrita, manejando terras e rios, chão e pedra, pessoas e 

objetos. Sendo assim, entendemos que Cabral é quase um órfão poético (ou  desgarrado) da 

Geração de 45, no Brasil e, dificilmente podemos incluí-lo numa tradição poética definida. 

Se excluirmos Oswald de Andrade, Murilo Mendes ou Carlos Drummond, suas influências 

locais, inexistem outros pontos convergentes com o “horizonte” literário brasileiro. E em 

Portugal sua relação é ainda mais distante, podemos até dizer, de indiferença.  

O fazer poético de João Cabral tem uma relação estreita com a cultura espanhola, 

que não é circunstancial, acidental, postiça. É uma relação intensa, forte porque o que ele 

toma dessa cultura também é próprio do seu âmbito espiritual e humano. Em Cabral 

flagramos esse diálogo contínuo entre duas culturas: a local, a sua própria cultura, reduzida à 

ambiência  da sua infância e adolescência e a outra, alheia, distante, mas vivenciada, onde o 

poeta mergulha para compreender o estranhamento e os pontos em comum com o seu 

Nordeste, com a sua escrita. A presença da cultura espanhola não é gratuita. Nada é 

acidental na sua obra.  

A primeira frase em espanhol que ele utiliza é “riguroso horizonte” (verso do 

poema El horizonte, de Guillén), que serve de epígrafes ao livro Psicologia da Composição, 

não pode passar desapercebido, se inserida na série de epígrafe com que Cabral vai 

nomeando seus livros de poemas: “Solitude, récif, étoile”, de Mallarmé, em Pedra do Sono; 

“João amava Teresa que amava Raimundo/que amava Maria/ que amava Joaquim que 

amava Lili...” de Carlos Drummond de Andrade, em Três Mal amados; “machine à 

émouvoir...”, de Le Corbusier, em O Engenheiro.   

De fato, quando desembarca em Barcelona, em 1947, Mallarmé, Drummond e Le 

Corbusier constituem fundamentalmente sua bagagem cultural. Ele mesmo afirma:  

 

A Espanha foi o primeiro país estrangeiro onde eu vivi. De forma que eu 
não tinha cultura clássica nenhuma, porque aqui no Brasil, naquele tempo, 
ninguém tinha cultura clássica. Camões era um cidadão que nos obrigava a 
fazer análise lógica com os textos  aquilo nos dava enjôo de Camões para o 
resto da vida. E quando cheguei à Espanha, comecei a estudar 
sistematicamente a literatura espanhola. Foi uma coisa que me libertou dessa 
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influência francesa que eu tinha através de Willy Lewin e ao mesmo tempo 
abriu horizontes para mim enormes. 6    
 

Então, para Cabral este novo horizonte, rigoroso e enorme é representado pelo 

velho mundo, pois como Cabral, o descobridor, ele faz uma descoberta, só que às avessas; 

descobre o velho mundo, o novo horizonte, que para ele, não é Portugal, mas a Espanha e 

isso também não pode passar desapercebido, pois para ele, são os espanhóis e não os 

portugueses que descobriram o Brasil, conforme o poema Vicente Yáñez Pinzón (MELO 

NETO, 1994: p. 441), do livro A Escola de Facas (1975-1980). 

                      

                     Vicente Yáñez Pizón  

Ele o primeiro a vê-lo, e a vir, 
(na barra do Suape) ao Brasil  
 
não deixou lá quandos nem ondes: 
só anos depois confessou-se.  
 
(...) 
 

Elegendo a Espanha como esse novo horizonte, João Cabral mantém um diálogo 

contínuo com as duas vertentes de cultura: a própria, local e desde sempre, fincada nos 

locais onde passou parte da vida: os engenhos da Zona da Mata e Recife, da qual precisou de 

um afastamento para redescobri-la e escrever sobre ela e a outra, a espanhola, não totalmente 

alheia e extremamente popular, onde busca a bagagem necessária para a sua poética: Talvez 

meu interesse pela cultura espanhola esteja no parentesco dela com a cultura luso-

brasileira. (Entrevista ao poeta José Paulo Moreira da Fonseca, Ventura, Rio de Janeiro 

Spala, 1987). 

Assim, João Cabral se volta para a literatura medieval espanhola, com a mesma 

intensidade e espírito da “Geração de 27”. Na sua obra, assim como na daquela Geração, se 

destaca o realismo, o objetivismo, o descritivo, a narrativa, o didatismo das literaturas 

popular e culta, mescladas na literatura tradicional. O romancero e os épicos, oferecem a  

Cabral a métrica necessária para que possa cumprir sua missão social como artista, assim 

como o teatro medieval. Os autos também proporcionam um modelo que ele mescla com a 

tradição popular, ao Nordeste do Brasil, ao pastoril e aos presépios.  

                                                 
6 ATHAYDE, Félix de: Ideias Fixas de João Cabral de Melo Neto. p. 31, 32. Entrevista a André Pestana, 
O que eles pensam, Rio de Janeiro, Tagore, 1990. 
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Não é demais insistir que toda literatura de João Cabral, notadamente os poemas 

descritivos que falam do Nordeste e Espanha, sua gente e seus costumes, é a mesma que a 

“Geração de 27” conseguiu ver e resgatar da literatura medieval espanhola.  Em Cabral, a 

presença da Espanha não é notada somente nos poemas onde a temática espanhola persiste, 

mas é notória em maior parte da sua produção literária. Ele usa uma grande quantidade de 

palavras, expressões e frases feitas que não carecem de maiores explicações. A sua obra é 

toda mesclada de palavras e expressões em espanhol, como: gracias, adiós, calle, aire, 

cazalla, señoritos, rejas, romances, casa de mala vida, niñas bien,  gente señorita...  

 O que também surpreende, para quem conhece o desinteresse de Cabral pela 

música, é a atração pela música de Andaluzia, pelo  flamenco, pelo cante hondo  e pelo baile 

a ele associado. Ele chega a detalhes de diferenciação que talvez o comum andaluz não 

diferencie. Poemas como Numa Sexta-Feira Santa, de Crime na Calle Relator, A Feira de 

Abril, de Andando Sevilha e Carmen Amaya, de Triana, em Andando Sevilha ele desce a 

detalhes do flamenco e  do cante com muita propriedade.   

Desde Pedra do Sono, seu primeiro livro, João Cabral se ajusta às exigências de 

uma poética que busca o autocontrole e um apego pela forma. A partir de Quaderna (1960) 

demonstra um severo domínio da técnica, como que querendo sufocar a inspiração e a 

espontaneidade e oferecer ao leitor poemas como objetos perfeitos. Assim surge na cena da 

tradição poética brasileira com uma poesia própria, única, tendente ao barroco e à 

eloqüência lírica, uma obra com um elaborado rigor e contenção. Em Psicologia da 

Composição, Fábula de Anfion e Antiode ele encontra a expressão máxima da sua poética, 

nos quais elabora uma crítica em relação a própria poesia, denunciando o excesso 

metafísico, a metáfora fácil, a incontinência verbal. Dessacralizador, João Cabral questiona, 

sobre o que pode ser,  nos tempos atuais, a atitude poética.  

 A nosso ver, isso é o que separa definitivamente João Cabral de Melo Neto da 

Geração de 45: a crítica implícita à ideia de uma essência da poesia. A leitura que ele faz do 

Modernismo não é de rejeitar o Regionalismo, mas procura a celebração das suas 

qualidades, de ordem universal. A sua opção pela forma não é de natureza conservadora de 

um impulso restaurador de uma ordem já estabelecida, mas de apreensão das unidades da 

palavra, do verso e da estrofe, como se estivesse construindo seu poema na forma de um 

conjunto visual. O mais importante na sua obra será a permanente “crítica da razão poética”, 

quase uma metapoética realizada à base de imagens e “ideias fixas”, que colocam em xeque, 

de modo radical,  os elementos constitutivos da poesia, como a metáfora e o eu lírico.  
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Mesmo assim, embora longe de influências literárias no Brasil é tido como o 

único poeta que influencia a forte geração posterior, formada pela vanguarda brasileira dos 

anos 50 e 60, sobretudo, a vanguarda concretista. E sobre a Geração de 45, vejamos o que 

ele próprio diz em entrevista concedida a André Pestana, O que eles pensam, Rio de Janeiro, 

Tagore, 1990 e incluída em Athayde (1998: p. 43):  

 

Sim, eu sou da Geração de 45 porque nasci em 1920. Você é de uma 
geração não porque você escolhe. Geração não é clube de futebol. Nesse 
sentido eu sou da Geração de 45. Acontece que quiseram fazer da Geração 
de 45 uma espécie de um grupo, de um clube. Essa Geração de 45 adotava 
pessoas, expulsava pessoas, era uma coisa de política literária no sentido 
mais provinciano, no sentido mais barato. Eu não sou da Geração de 45 no 
sentido de ter feito a política literária da Geração de 45, que era o que havia 
de mais ridículo e medíocre.          

 

Anti-lírico, avesso às emoções, dizia que “com emoção não se escreve uma obra 

de arte” (apud ATHAYDE: p. 28) e ainda “a obrigação do poeta é criar um objeto, um 

poema, que seja capaz de provocar emoção no leitor” (op. cit., p. 29). Mesmo considerado 

um poeta “construtivista”, sua maneira de compor desencadeou uma revolução formal no 

fazer poesia no Brasil, representando a maturidade das conquistas estéticas mais radicais do 

século XX. Achava que, para ser poeta, não precisava de inspiração, como disse em 

entrevista ao Jornal do Brasil – Caderno B, em 16 de agosto de 1968 (apud ATHAYDE, 

1998: p.48):  

 

Inspiração não tenho nunca. Aliás, como dizia Auden, a poesia procura a 
gente até os 25 anos; depois, é a gente que tem de procurá-la, inspirá-la. 
Confesso que desde o início construí a minha poesia.  

 
E acrescentava em entrevista concedida a Geneton Moraes Neto,  

para o Diário de Pernambuco, Recife, 08 de outubro de 1973 (op. cit.: p. 48):   

 

Há dois tipos de poetas: os esforçados e os inspirados. Eu, por questão de 
temperamento, me coloco entre os esforçados. Há quem diga que tudo que 
não é espontâneo não é autêntico, mas não concordo com a opinião. Com o 
esforço, pode-se aperfeiçoar sempre uma obra, independente da inspiração.  
 

                Não se inspirou nos poetas da tradição romântica do Brasil. Nunca quis ser um 

Cassimiro de Abreu nem um Castro Alves. Achava os poemas, que era obrigado a ler nas 

antologias escolares, uma coisa melosa e sentimental. Não queria ser poeta e, sim, crítico. 
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Somente quando leu três poetas que desconhecia totalmente: Mário de Andrade (Noturno de 

Belo Horizonte), do qual nada conseguiu apreender; Jorge de Lima (Essa nega fulô), de que 

gostou, talvez por tratar do Nordeste); e Manuel Bandeira (Não sei dançar), mudou de ideia. 

Ao término da leitura desse último poema, experimentou um sentimento totalmente novo em 

relação à poesia. Também, ao ler Drummond, compreendeu que podia haver uma poesia 

lógica, ou escrever podia ser um ato racional e mesmo assim uma coisa que contenha 

emoção para o leitor. Decidiu-se pela poesia quando descobriu os versos brancos7 e 

aprendeu que a poesia não precisava ser exclusivamente lírica. E defendia sua posição.  

 

Um prejuízo dessa visão excessiva de subjetivismo é o fato de o poeta, a 
partir do momento em que se torna exclusivamente lírico, passar a falar só 
dele próprio. Onde está a poesia que fala das coisas? Não se vê mais! 
Agora, o poeta só fala das suas angústias! Só que eu não sei qual é a 
angústia de cada um. Falar de angústia e de saudade é muito vago, pode 
ter um significado para mim e outro muito diferente pra você...8   
 
 

                 Assim, João Cabral é um poeta que imprime tão fortemente um caráter regional e 

universal a sua obra, quando abandona as facilidades de uma poesia sentimental, ornamental 

e lírica, regida pela inspiração ou intuição para concebê-la como um trabalho intelectual,  

debilitando o conceito de poesia que até então se concebia. Para Cabral, importa mais a 

visualidade que a sonoridade da palavra. O confronto entre a subjetividade e a objetividade 

tão bem representado na citação de Le Corbusier, que serve de epígrafe do livro O 

Engenheiro “machine à emouvoir”. A máquina de emocionar quando o poeta parece optar 

por uma desconstrução da emotividade, já que essa não serve para o conhecimento pleno da 

linguagem. Seria uma proposta de poesia construída para gerar emoção estética. Ele idealiza 

um “mundo justo” quando o pensamento suplanta o sonho, explicado no poema O 

engenheiro quando escreve que:  A luz, o sol, o ar-livre/ Envolvem sonho do engenheiro./O 

engenheiro  sonha coisas claras:/ Superfícies, tênis, um copo d´água. Esse fazer poético o 

coloca a margem da poesia brasileira, como ele mesmo diz:      

 

A poesia brasileira é uma poesia essencialmente lírica e, por isso, eu me 
situo na linha dos poetas marginais, porque sou profundamente antilírico. 
Para mim, a poesia dirige-se à inteligência, através dos sentidos.9  
 

                                                 
7  Versos brancos são versos que possuem métrica, mas não utilizam rimas. 
8  ATHAYDE, Félix de: op.cit. p. 55. Entrevista a Alice Maria, Diário de Notícias, Lisboa, 20 jan. 1985.  
9  ATHAYDE, Félix de: op. cit. p. 55. idem, ibidem.   



23 

                E confirma o que abordamos anteriormente: a influência que recebe dos poetas da 

tradição ocidental como Jorge Guillén, Quevedo, Gôngora e Paul Valéry, que também 

concebiam o poema como um trabalho intelectual. Vejamos o que ele mesmo diz sobre isso:  

 
Na Espanha encontrei Jorge Guillén, Quevedo eu acho da minha família 
espiritual. Gôngora eu acho um homem da minha família espiritual. Não é 
que eles tivessem me influenciado. Apenas eles reforçaram o meu ponto 
de vista. Eu disse: isso não é uma coisa imbecil, porque outros sujeitos 
faziam. Não sou um imbecil completo.10  
 

Sabe-se que em Recife freqüentava a casa de Willy Lewin que tinha uma 

biblioteca com muitos títulos, inclusive tudo de poesia moderna francesa, juntamente com 

Lêdo Ivo, Antonio Rangel Bandeira, Benedito Coutinho e outros. Sobre isso, ele mesmo 

fala:  

O grupo de Lewin era fascinado pelo Surrealismo. Mas, nessa época eu 
descobri uma ou outra coisa cubista e percebi que a minha vocação não 
era o Surrealismo. Estava mais próximo do Cubismo, da noção de 
construção, do que da escrita automática, que é a base do surrealismo. Por 
isso, desloquei-me também para esse lado construtivista da escrita.11   
 

De Paul Valéry foi buscar a psicologia da composição racional, a poesia pura.   

Ele deu a coragem a um jovem poeta de recusar a inteira poética romântica, egocêntrica, tão 

comum e importante na literatura brasileira, especialmente no período de 1930-1934. A 

leitura de Valéry ofereceu a João Cabral outra opção, abriu “um rigoroso horizonte” para a 

realização da poética que tramava. Mas, como ele mesmo diz:  

 
De resto tenho profundas discordâncias com a poética de Valéry, com seu 
hermetismo. Ele é uma influência só no sentido de revelação de 
possibilidades. Outra influência decisiva foi Le Corbusier12, com sua 
concretização audaciosa de teorias arquitetônicas avançadas. Uma 
influência profunda não mencionada pelos críticos em geral foi o contato 
que tive com a literatura inglesa a partir do meu estágio em Londres. 
Primeiro a poesia dos imagistas – Elliot, Auden e cia. A importância que 
eles davam aos metafísicos, como Donne13, me levou à exploração das 

                                                 
10 ATHAÍDE, Félix: op.cit. p. 39. Entrevista a Mário César Carvalho, Folha de São Paulo, Folha 
Ilustrada, São Paulo, 24 maio 1988.   
11 Idem, ibdem. op.cit. p.39. Entrevista a Maria Leonor Nunes, JL – Jornal de Letras, Artes e Idéias, 
Lisboa, nº 448, 05/10 fev. 1991.     
12 Charles-Edouard Jeanncret-Gris, mais conhecido pelo pseudônimo de Le Corbusier (1887-1965) foi um 
arquiteto, urbanista e pintor francês de origem suíça. É considerado juntamente com Frank Lloyd Wright, 
Alvar Aalto, Mies van der Rohe e Oscar Niemeyer, um dos mais importantes arquitetos do século XX.   
13 John Donne – (1572-1631)  poeta inglês do século XVII, pregador e o maior representante dos poetas 
metafísicos da época.   
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possibilidades da expressão filosófica dentro de uma poética negativa em 
elaboração.14 
 
     

Mas, mesmo com essa discordância citada por ele próprio, José Castello 

transcreve outra citação de JCMN no livro biográfico que escreveu sobre o poeta, resultado 

de várias entrevistas/encontros entre março de 1991 e abril de 1992: Valéry foi o homem que 

mais marcou minha poesia, Cabral admite certa vez. (CASTELLO, p. 168). Ainda mais, 

escreve Castello que João Cabral sempre se entusiasma quando fala do autor de Variedades. 

Diz Cabral sobre Valéry: tudo que sei sobre poesia está dito por ele, garante. (op. cit. p. 

169). Paul Valéry o convenceu, definitivamente, que a inspiração é um blefe dos indolentes 

e o fazer poético é apenas um trabalho intelectual. A ele, João Cabral  dedica dois poemas: A 

Paul Valéry e Debruçado sobre os cadernos de Paul Valéry. Suas leituras da obra de Valéry 

o aproximam de Guillén também um leitor deste poeta francês. A admiração por sua 

rigorosa lucidez e seu virtuosismo técnico era comum a Guillén e a João Cabral. E Cabral 

vai mais além quando adota o ponto de vista do arquiteto-engenheiro e do pintor. Ele 

entende que a poesia é um ofício que mescla a arquitetura (tendo como modelo Le Corbusier 

e Lincoln Pizzie), a pintura (Picasso e outros sucessivos nomes contemporâneos) e pintura-

poesia (tendo como exemplo, entre outros, Joaquim Cardozo). Outra referência para Guillén 

e João Cabral é Quevedo, que foi o interlocutor literário de Guillén quando da sua defesa da 

tese de doutorado (1925) sobre Gôngora.   

Assim, João Cabral segue sua trajetória sempre fiel a seus princípios quanto à 

forma de compor, tecer sua escrita e, em 1950, editado por ele mesmo, lança em Barcelona 

seu quinto livro, O cão sem plumas, um longo texto de quatrocentos e vinte e seis versos. 

Segue-se O Rio em 1953, onde a palavra é do Rio Capibaribe, descrevendo seu próprio 

percurso, da nascente até o Recife. Em 1954/1955 escreve Morte e vida severina – O Auto 

de Natal pernambucano, publicado em Duas águas, volume que reúne seus livros anteriores 

e os inéditos: Morte e vida severina, Paisagens com figuras e Uma faca só lâmina.    

A obra que será o objeto do nosso estudo é o poema Morte e vida severina – O 

Auto de Natal pernambucano, quando procuramos identificar marcas, rastros, confluências 

do Barroco como expressão da modernidade, na obra cabralina. O Barroco em que todos os 

poetas de vanguarda se inspiraram, por ser um estilo de elaboração da linguagem como 

                                                 
14 ATHAYDE, Félix de. op.cit. p.48. Entrevista a Jon M. Tolman, Hispania, mar.1978)  
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expressão poética, tradição que chega aos poetas contemporâneos como Severo Sarduy, 

Eugênio D´Ors, Haroldo de Campos, Lezama Lima, críticos e teóricos do século XX. 

Assim, em Morte e vida severina, João Cabral trata temas clássicos do Barroco, 

como morte e vida, no mesmo plano da importância, construindo o seu poema entre esses 

dois paradoxos da existência humana, fazendo uma releitura desse Barroco que rompe as 

fronteiras do Século XVII.  Em Morte e vida severina, o personagem vive toda a via crucis 

da vida do sertanejo, sempre às voltas com as constantes estiagens e o êxodo rural 

permanente. Vê a morte de perto, carrega todas as dores da alma nordestina na busca pela 

sobrevivência: morte e vida, dor e alegria, seca e abundância, desilusão e esperança. O 

drama barroco no sertão do Nordeste pernambucano.  

A escrita de João Cabral de Melo Neto transporta para o século XX essa 

contemporaneidade do Barroco, atualizando a arte do Seiscentos, na forma, na maneira de 

compor, animar, desenhar, eleger o homem, a passagem/natureza, como matéria-prima do 

seu fazer poético, pois não é essa uma característica do Barroco? Essa forma da escrita 

cabralina, mesmo nela havendo um lirismo contido, que entra na sua obra sobre o domínio 

da tensão e não da facilitação, cria uma relação estreita com o Barroco moderno, ou 

Neobarroco – expressão criada por Severo Sarduy para designar esse devir.  

O seu fazer poético é um rigoroso trabalho de construção da linguagem, onde a 

métrica e as palavras são minuciosamente trabalhadas. Como ele mesmo costumava dizer, 

sua poesia era feita de “pedras”  porque inspirada na aridez geográfica e humana do sertão, 

tornando-se uma poesia seca e exterior. Nesses termos, encontramos uma relação Barroco 

versus Modernidade em Morte e vida severina,  no que afirma Irlemar Chiampi:  

 

A relação Barroco x Modernidade quer situar-se, pois, após o debate 
acadêmico gerado com a oposição entre um conceito do Barroco como 
estrutura histórica (um estilo, uma prática discursiva do Século XVII), 
fortemente ligado à Contra-Reforma, às monarquias e à classe aristocrática 
– logo, reacionário e antimoderno – e o conceito de barroco eterno, 
atemporal, uma forma que ressurge, não importa quando nem onde.                        
(CHIAMPI, 2000: p. XVII) 
  

Em Morte e vida severina identificamos um ressurgimento dessa arte atemporal, 

trabalhada por João Cabral, mostrando que o caminho percorrido pelos autores barrocos ao 

longo dos séculos, continua a influenciar todas as vanguardas subsequentes, dando-nos a 

verdadeira noção de sua amplitude e complexidade, mostrando diferentes manifestações da 

chamada – às vezes impropriamente – arte da Contra-Reforma, caracterização um tanto 
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imprecisa como limitadora para uma arte que ultrapassou todos os conceitos de tempo, 

devido a seu estilo sensorial e teatral, não preso a comedimentos, nem historicismos. Um 

diálogo do passado com um presente também fragmentado, em ruínas. Segundo Chiampi 

(op.cit. pg. XVII): “É o nosso devir permanente, o morto que continua falando, um passado 

que dialoga com o presente por seus fragmentos e ruínas, quem sabe para prevenir de tornar-

se teleológico e conclusivo. 

Além do Barroco  que permeia toda a obra Morte e vida severina é de importância  

destacar também os aspectos formais e estruturais da composição, além de toda temática 

voltada para as questões de ordem social que afligem o Nordeste e os nordestinos, tais quais: 

a constante estiagem e o domínio do latifúndio que exclui do setor produtivo grande parte da 

população nordestina. A poesia cabralina surge como uma voz que denuncia as situações, 

mas não anima as controvérsias, revela os desequilíbrios como estratégia, mas não aponta 

soluções, porque não é esse o papel da poesia. Apenas mostra, expõe a ferida.  

Nossa dissertação foi estruturada em três capítulos. Achamos oportuno, antes de 

adentrar no tema do Barroco, discorrer sobre a presença do Nordeste na obra de João Cabral, 

fazer um breve histórico da peça e pontuar as influências sofridas por João Cabral na escrita 

desse auto.  Portanto, no primeiro capítulo, nominado A paisagem nordestina na poesia de 

João Cabral de Melo Neto, destacamos a presença do Nordeste na obra cabralina, isso 

resultante da trajetória de vida percorrida por João Cabral, quando passa parte da sua 

infância entre a Zona da Mata, nos engenhos da família e Recife, dando elementos 

suficientes para o poeta desenvolver uma poesia com uma ambiência social concreta, de um 

Nordeste mítico e real.  

Terminada a sua fase em que investiga a poesia com instrumentos analíticos, o 

poeta volta-se para uma minuciosa descrição de paisagens e situações que termina por 

formar um ambiente social. Desde O cão sem plumas, João Cabral passa a inserir em sua 

poesia, permanentemente, o tema nordestino e, com maior recorrência, os assuntos de 

Pernambuco e da capital, o Recife. A partir daí, surgem as referências à história local e ao 

ciclo econômico baseado na cultura açucareira, que deu origem às grandes famílias daquela 

região. Define-se também pela prática do poema longo, uma composição poética que tenderá 

para a dramatização, cujo ponto alto será Morte e vida Severina, escrito em formato de peça, 

já com todas as marcas para encenação e não um poema adaptado para o teatro, como 

escreve alguns. Antes disso, se faz necessário observar que o poeta, de posse do seu 

“assunto social”, perfaz uma revisão da geografia e da história da sua terra natal, com a 
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mesma profundidade demonstrada na revisão que já fizera nos elementos constitutivos da 

poesia, na fase anterior.  

Nascido em Recife, viveu parte da infância e adolescência em engenhos de 

açúcar, precisamente em São Lourenço da Mata e Moreno. A convivência com a vida rural 

marcou profundamente o poeta, que posteriormente nunca se adaptou à cidade grande e à 

agitação da vida urbana.  

Morte e vida severina guarda muito dessa vivência entre o sertão e a cidade. De 

volta à metrópole para estudar no Colégio Marista do Recife, a visão dos retirantes da seca, 

dos miseráveis habitantes dos manguezais, o contraste entre os casarões e os mocambos 

construídos dentro da lama, também afetaram o poeta. Uma realidade que mais tarde se 

transformaria num outro elemento importante da sua seca poesia participante.  

No mesmo capítulo  um comentário sobre O Barroco na História e sua influência 

nas artes nos séculos subsequentes, onde fazemos um histórico dessa arte atemporal que 

ressurge na poética cabralina, na escrita  de Guimarães Rosa e Haroldo de Campos, na 

arquitetura de Niemeyer, entre outros e   A escrita/vertente barroca na poética cabralina, 

quando identificamos rastros, marcas, confluências em outros poemas de João Cabral.  

O segundo capítulo, intitulado Morte e vida severina – O Auto de Natal 

pernambucano quando fazemos um breve histórico do poema, sua estrutura e a caminhada 

do personagem Severino até o Recife que chamamos de  O Auto da morte – Trilhas de fuga 

e de morte, quando a morte é o único horizonte na fuga do personagem central, 

caracterizando também uma paródia da Paixão de Cristo, quando o personagem Severino 

vive toda a via crucis do sertanejo, no êxodo permanente para a cidade grande. Destacamos 

também a origem do auto tradicional e popular festejados no Nordeste do Brasil, tão 

fortemente caracterizados pelos pastoris e lapinhas; No Auto da vida – O presépio, pastoris 

e folclore pernambucanos, quando identificamos o diálogo que faz João Cabral com a 

tradição medieval e o livro Folk-lore Pernambucano, de Pereira da Costa (1908), onde o 

autor foi buscar algumas cenas do presépio para incluí-las no seu poema, culminando com o 

nascimento do menino, também uma paródia do nascimento de Cristo como um momento de 

glorificação presente na obra.         

No terceiro capítulo:  Morte e vida severina  – Confluências barrocas – O auto da 

Morte e da Vida assim estruturado: 3.1. O Barroco em Morte e vida severina,  quando 

identificamos elementos do Barroco, a partir do título da obra: morte e vida, fim e começo, a 

inversão do sintagma morte e vida, a linguagem labiríntica, a métrica conforme a tradição 
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dos romances medievais, a alegoria, o tempo, o herói, o erotismo, a carnavalização, o 

labirinto, a dobra barroca, focada no personagem principal, abordando o coletivo e a 

individualização do personagem Severino, citado em capítulo anterior, mas agora, à luz do 

Barroco.      

Por fim, para ilustrar este trabalho, visitamos os cemitérios pernambucanos 

citados na obra, como o cemitério de Toritama, no município do mesmo nome, o de Santo 

Amaro e de Casa Amarela, no Recife, o que possibilitou-nos enriquecer o nosso texto com 

essas imagens presentes no poema e que de certa forma, retrata ainda hoje, a mesma situação 

citada por João Cabral em 1954/1955, quando o poema foi escrito.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

A PAISAGEM NORDESTINA NA POESIA DE JOÃO CABRAL  

 

 

 

 

João Cabral de Melo Neto nasceu em Recife, em 09 de janeiro de 1920. Entretanto, 

passou parte da infância nos engenhos, precisamente em São Lourenço da Mata (Engenho 

Poço do Aleixo) e Moreno (Engenhos Pacoval e Dois Irmãos). Do Capibaribe, duas 

lembranças, dois momentos: o encontro na infância, na Zona da Mata, onde a água era 

límpida e a terra “branda e macia” e o reencontro em Recife. Vistos das janelas da casa dos 

avós maternos, mas já com outra paisagem: os mangues, os mocambos habitados por gente 

que não tinha onde morar. A Zona da Mata era o lugar de parada onde retirantes, vindos da 

aridez do sertão e da secura da caatinga,  abasteciam-se de água e enchiam os olhos da folha-

verde da cana. Dessa imagem real, Cabral vai juntando as peças para a sua poesia, onde o 

lugar interessa apenas como um elemento para compor o seu discurso poético. Em O Rio  

por exemplo, as imagens são de uma viagem individual do próprio rio, que impressiona a 

retina do poeta e o desperta concretamente  para a tragédia da miséria nordestina, enquanto o 

barco segue o Capibaribe e as cidades que desfilam à sua frente. Ele nomeia lugares, outros 

rios, cita cidades, como: Desterro, São Lourenço da Mata, Paudalho, Limoeiro, Recife, 

Santa Rita, as usinas, as várzeas. Mas, O Rio é também um rio mítico, o rio que banha a 

imaginação do poeta, um rio que traz a influência da poesia primitiva espanhola. O poema 

foi feito em versos de arte mayor15  com os versos ímpares fixos e os versos pares variáveis. 

Todos os versos pares terminam em rimas toantes. Cabral mesmo fala sobre esse poema:  

O Rio é um poema narrativo: o rio Capibaribe vai contando a paisagem por 
onde flui. Nesse sentido está dentro de uma forma tradicional. Mas, por 
outro lado, não foi escrito em versos de sete sílabas, como a poesia popular 
brasileira. Se o fizesse, o poema ficaria muito rápido. Lembrando-me do 

                                                 
15 . versos em arte mayor – verso que tem mais de oito sílabas (nove ou mais), em contraposição aos de 
arte menor  (oito ou menos sílabas).   
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verso espanhol  chamado de arte mayor, em que o primeiro hemistíquio é 
variável, escrevi com seis sílabas os versos “ímpares” de cada estrofe, 
deixando os versos “pares” de tamanho variável.16          
 

Menino precoce, João Cabral bem cedo apreendeu a ler e recitava, para os 

moradores dos engenhos, as últimas novidades da literatura de cordel, trazida das feiras. Daí 

resultou a influência desse tipo de literatura, de certa forma, em toda a sua poética e 

particularmente em Morte e vida severina. Deixemo-lo falar:   

 

Quando eu era menino, os trabalhadores do engenho do meu pai vinham 
me chamar: “Vamos à feira, diz que saiu um romance novo”. E à noite 
era eu que lia pra eles. Essas leituras devem ter influenciado o meu auto 
[Morte e vida Severina]; o conjunto da minha poesia é mais simples que 
a poesia popular, sem rimas; minhas estrofes são mais curtas, porque  
não quero “distrair” o leitor, mas em se tratando de uma obra que 
pretende contar o povo e se contar para o povo, eu devia utilizar a forma 
mais adequada que é o metro popular do romancero, sempre vivo. É a 
nossa sorte: nós, artistas de tradição ibérica, podemos recorrer a  essa 
mistura de popular e erudito, que vem das fontes. Os maiores poetas 
utilizaram indiferentemente os dois gêneros de metros (veja-se Gôngora 
ou Camões), e isto ainda é mais patente no teatro de Gil Vicente e Lope 
de Rueda a Lope de Vega e Calderón... Esta tradição que tem sempre 
extraordinária vitalidade deve certamente ajudar todos aqueles que 
querem criar um teatro ao mesmo tempo moderno e popular.17 
     
   

Até os 10 anos, João Cabral viveu nesses engenhos e o ritmo daquelas histórias, 

que eram lidas em voz alta, ficou marcado para sempre na memória do poeta. Essa 

experiência de leitor para os empregados do engenho é retratada claramente no poema 

“Descoberta da literatura”, do livro A Escola das Facas (1975-1980):  

 

No dia-a-dia do engenho, 
toda a semana, durante, 
cochichavam-me em segredo: 
saiu um novo romance. 
E da feira do domingo 
me traziam conspirantes 
para que os lesse e explicasse 
 
um romance de barbante. 
Sentados na roda morta 
de um carro de boi, sem jante,  
ouviam o folheto guenzo, 

                                                 
16 . ATHAYDE, Félix de. op.cit. p.105. Entrevista a Revista Manchete, Rio de Janeiro, mar. 1954.  
17 . ATAHYDE, Félix de. op.cit. p. 23. Entrevista a José Carlos Vasconcelos, Diário de Lisboa, Lisboa , 
16 jun.1966.    
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A seu leitor semelhante, 
com as peripécias de espanto 
preditas pelos feirantes. 
Embora as coisas contadas 
e todo mirabolante,  
em nada ou pouco variassem 
nos crimes, no amor, nos lances,  
e soassem como sabidas 
de outros folhetos migrantes,  
a tensão era tão densa, 
subia tão alarmante, 
que o leitor que lia aquilo 
como puro alto-falante,  
e, sem querer, imantara 
todos ali, circunstantes, 
receava que confundissem 
o de perto com o distante, 
o ali com o espaço mágico,  
seu franzino com o gigante, 
e que o acabassem tomando 
pelo autor imaginante 
ou tivesse que afrontar 
as brabezas do brigante. 
(E acabaria, não fossem 
contar tudo à Casa-grande: 
na moita morta do engenho, 
um filho-engenho, perante 
cassacos do eito e de tudo, 
se estava dando ao desplante 
de ler letra analfabeta 
de corumba, no caçanje 
próprio dos cegos de feira, 
muitas vezes meliantes).  
(MELO NETO. 1994: p. 447)      

 

Com a mudança da família para o Recife, o poeta vai estudar no Colégio Marista, 

onde permanece até os quinze anos, idade em que conclui o secundário. Essa experiência 

junto aos maristas marcou sobremaneira a sua vida e a sua fé:  

 

Passei minha infância em colégios católicos, os padres martelavam você 
com esse negócio de inferno. Eu perdi a fé, não acredito em céu nem em 
purgatório, mas acredito no inferno. É um troço que não entendo, é até 
ridículo. Tenho pavor da morte, não por deixar de viver, mas por não 
saber o que vou encontrar depois. 18    
 

                                                 
18  ATHAYDE, Félix de. op.cit. p. 147-148. Entrevista a Arnaldo Saraiva, JL – Jornal das Letras, Artes e 
Ideais, Lisboa, nº 270, 07/13 ser.1987.  
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A paisagem pernambucana influencia parte da obra poética de João Cabral. 

Contudo, esse olhar sobre Pernambuco, sobre o Nordeste, só foi possível quando ele, por 

força das atribuições de diplomata ficou fora do Brasil, principalmente na Espanha, grande 

parte da sua vida. Lá o contato com a poesia espanhola, os poetas da Geração de 27, os 

pintores, os toureiros, a poesia de Gôngora, o Barroco espanhol, foi tudo decisivo para esse 

perceber as “cores locais” de Pernambuco, para começar a escrever sobre sua terra, 

parecendo que o distanciamento fora providencial para o desenvolvimento da sua poesia 

social.  

A Espanha deu-me um afastamento suficiente, não excessivo, para 
poder escrever sobre o Nordeste e a carreira (diplomática) libertou-me 
do provincianismo de muitos dos meus contemporâneos. 19  
  

Entretanto, a cor local da paisagem nordestina em João Cabral é uma cor pintada e 

criada por ele mesmo, impregnada de aridez, mas transformada em matéria prima do seu 

universo poético e da sua técnica de escrita. Sendo filho de senhores de engenho, vivendo 

em um ambiente de fartura, de famílias tradicionais de Pernambuco e Paraíba, ele abandona 

a sua estirpe, onde a bonança encobria o Nordeste real e lança um olhar para um Nordeste da  

vida minguada, daqueles que, de joelhos, só aos céus podem clamar em seus trajes 

maltrapilhos e com a barriga vazia, sempre espreitados pela desgraça, pela morte pobre e 

pelos urubus. 

O olhar cabralino busca, como em um caleidoscópio, com um olhar do homem 

barroco,  um Nordeste do homem do campo, da gente humilde que lhe contava histórias e a 

quem ele retribuía lendo-as e guardando-as em sua memória de infância, onde tudo é morte, 

destruição, desgraças, ruínas, mortandade, fugas. A poética cabralina absorve 

criticamente/poeticamente/barrocamente o olhar de brasilidade (sensualidade trágica – 

sinuosidade dramática – curvatura dos prazeres da carne) de Gilberto Freyre, que representa 

também a nossa expressão de brasilidade. Em Cabral, esse Nordeste da casa-grande, da 

alvenaria caiada de branco, dos sobrados e mocambos, remete-nos ao nosso distanciamento 

dos problemas reais da região. O fazer poético de João Cabral vem concretizar, vem 

materializar outro Nordeste, estabelecendo um diálogo crítico com a visão sociológica de 

Gilberto Freyre, de um Nordeste tradicional que este construiu.  

João Cabral, em Morte e vida severina,  pinta o sertão do Nordeste com toda a sua 

realidade de miséria, de fome, de latifúndio, da vida pouca, “conquistada a retalho”, 
                                                 
19  ATHAYDE, Félix de. op. cit. p. 31. Entrevista ao Diário Popular,Lisboa, 07 jun. 1968.  
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adquirida a cada dia, de bocados. O Nordeste da tradição é uma região em ruínas, cada dia 

esfacelada, cujo único vestígio de resistência é a persistência do homem: o sertanejo. Ele 

utiliza imagens opostas da aridez do sertão (seco) e do rio (líquido) para demarcar as 

diferenças entre a realidade do Nordeste tradicionalista – que é fantasioso, fruto do engodo e 

da retórica – e o seu Nordeste, que pretende ser um espelho da realidade. Ele mesmo fala 

sobre isso:  

 

Há dois Nordestes: o do litoral onde havia mata e hoje há cana, e o do 
Sertão. Fui criado em engenho de açúcar. A grande maioria dos meus 
poemas trata de temas da Zona da Mata. Há poucos poemas sobre o 
Sertão. Entretanto, a minha forma é mais sertaneja. Não sei por que 
escrevo árido, se é influência da aridez do Nordeste. Mas, veja que 
Castro Alves, José Lins do Rego e Gilberto Freyre são do Nordeste e 
não são áridos. Ao contrário de Graciliano Ramos, que é árido também. 
Agora é claro que recebi influências culturais. Não posso falar sobre 
temas dos pampas, que não vivi. Seria falso. Mas eu não sei por que é 
assim. 20 
 

Essa declaração de João Cabral valida a sua poesia, quando elege a forma da  aridez 

poética que é presente em sua obra. O seu Nordeste não é o Nordeste da cidade grande. Ele 

usa o mangue como um símbolo de um espaço que afunda junto com essa tradição. Um 

Nordeste do deslize, da viscosidade, da podridão, onde se atolam os moradores dos 

mocambos sem resistência alguma e sem a consciência do seu papel como agente 

transformador dessa realidade. Sua escrita quer aterrar esse espaço escorregadio, fazer brotar 

dessa lama, o verdadeiro Nordeste, o que arde, e não esfria, o que fere a ferro e fogo para 

despertar, e não o que acolhe mansamente para poder afogar. É um retrato de um Nordeste 

dos comendadores que preferem que tudo fique como está a perder as benesses que 

conquistaram. Um Nordeste dominado pelo passado que teima em ser presente.      

João Cabral busca inverter a história gasta da aristocracia e da sociologia, com um 

contra-discurso que mostra um Nordeste pelo avesso, como uma “severa” forma do vazio. 

Uma região em que não cabe uma poesia fácil e melosa, mas, requer palavras impossíveis, e 

não rimas fáceis. É assim em Morte e vida severina. Ele utiliza a inversão, tomando a forma 

do Auto de Natal tradicional para afirmar a esperança já na vida terrena, mesmo que seja 

uma esperança minguada, franzina, “severina” e não uma esperança na vida eterna,  somente 

após a morte. Apesar de só morte e reveses perseguirem o personagem durante toda a sua 

caminhada, o Nordeste de Cabral é contra a tradição dos discursos focados na morte. O 
                                                 
20  ATHAYDE, Félix de. op.cit. p. 64. Pau Brasil, nº 15, Nov/dez. 1986 
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discurso do universo cabralino é centrado na afirmação da vida, longe de ser um discurso 

regional e político. É um discurso do tempo presente, da contemporaneidade, afirma ele:   

 

 Acho que todo mundo é de seu tempo. Você pode ser de sua época ou 
contra a sua época. No sentido de poesia, eu sou da minha época, minha 
poesia é contemporânea. Mas, quando se fala em ser da época, dá-se a isto 
sempre um significado político. Neste sentido, sou contra. Não escrevo 
poesia política e contestatória; não participo de luta política. (...) 
Considero-me contemporâneo, pois minha poesia reflete certas 
preocupações da época e, quando falo da miséria de Pernambuco, estou 
sendo contemporâneo; essa miséria existe ainda (...). O poeta, por grande 
que fosse, não modificaria o comportamento político dos homens... 21  
  

A linguagem utilizada por João Cabral é fincada na terra, é seca, é de pedra. Uma 

linguagem que brota da terra, sem ser uma fuga da realidade, mas a sua tradução. O 

Nordeste não só como objeto da linguagem, mas uma maneira de falar, dizer, desdizer, de 

ver e organizar as ideias; o espaço da não-metáfora, da imagem em preto e branco, da 

secura, do não fruto, da escassez, feita de pedras, de chão batido.   

Em João Cabral não há lugar para o lirismo derramado ou para a métrica formal. 

Tudo é substituído por uma construção rigorosa, medida pelo esquadro do poeta “engenheiro 

das palavras”. É uma poesia das superfícies e não das profundidades d´alma, conforme 

Albuquerque Junior (2006: p.254). A poesia do avesso não vem de uma simples inspiração, 

mas de um rigoroso trabalho de construção. As palavras são trabalhadas como se trabalha a 

pedra bruta. São moldadas, lapidadas. A paisagem, as imagens são visualizadas pelo poeta e 

reduzidas em sua essência. Uma poética impessoal, concreta, feita de fora para dentro, para 

ferir, machucar, fazer chorar e refletir. Conforme A. Junior (2006: p.254):  

 

Uma poesia que destila do nada a água e o vinagre, que carrega facas e 
balas para perfurar o véu dos discursos oficiais. Poesia nascida da 
contenção e não da explosão, discursos sem floreios, cão sem plumas.  
Poesia aberta para as flores pobres e pretas, para flores sujas e mendigas. 
Poesia que quer dar as costas para a prosa nascida de ovos gordos “das 
grandes famílias espirituais do Recife”.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sua poesia quer ser como um rio que incomoda a vida, como o silêncio e o 
sono, no seu Nordeste, não tem espessura de sonho, mas de sangue. 
                           
 

                                                 
21 ATHAYDE, Félix de. op.cit. p.79/80 – Perspectiva Universitária , RJ, nº 200, fev. 1986.  
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A modernidade da poesia de João Cabral passa pelo seu próprio objeto: o 

Nordeste. Um objeto que faz brotar não uma poesia clássica, mas uma poesia anti-lírica, 

anti-musical, uma faca só lâmina, falando das vidas de sua gente, vítimas da seca, dos 

patrões, dos urubus, das rapinas. Uma poesia falando dos homens que vivem uma “vida 

“severina” em condição de caatinga. Um Nordeste longe daquele sentimental, derramado, 

adocicado pelo açúcar dos engenhos, virado pelo avesso com o duro trabalho da poesia que 

doma as palavras, os sentimentos, os pensamentos. João Cabral desconstrói o mito das 

tradições inventadas para o Nordeste e cria uma outra tradição através das suas próprias 

imagens e textos que constituem o seu espaço, a sua referência de vida da infância, das suas 

lembranças. Uma nova cultura nordestina, um novo regionalismo:  

 

Quando me bato pelo regionalismo é para mostrar, numa anedota, o local, 
os sentimentos comuns a todos os homens. O homem só é amplamente 
homem quando é regional. Se me tirar a estrutura ideológica de 
Pernambuco, eu nada sou. O regionalismo não é uma linguagem regional, 
que o inutilizaria, mas falar dos problemas que estão mais próximos da 
pessoa que fala: a dor do homem, a alegria, as suas lutas e as suas belezas 
etc. O que limita o regionalismo não é o tema de interesse circunscrito, 
mas a linguagem com seus perigos de fixação que lhe poderá inutilizar a 
universalidade (...). O que interessa é o problema do homem. 22   
 

O regionalismo de João Cabral caminha junto de uma nova linguagem, falando de 

outra realidade. Uma poesia só lâmina, que corta, que muda a rotina, o hábito, a lembrança, 

dando adeus a todas as ilusões, trazendo de volta para a realidade e para a vida o que ficou 

encoberto pelo pó dos discursos: 

 

Sua poesia quer ser o canto novo que é surpresa, que é alegria, que 
corrompe o velho. É oásis no deserto; é vento na calmaria. Um 
contracanto, um discurso a contrapelo, a contravento da poética 
regionalista e tradicionalista e do Nordeste nostálgico e idílico que ele 
construiu. 23  
 

A poética de João Cabral faz pensar um novo Nordeste construído através de uma 

lente cinematográfica que vai captando, cena a cena, as imagens significativas de uma outra 

realidade. Um Nordeste que não aceita a memória dos tradicionalistas que era subjetiva, 

sentimental, abstrata. A memória cabralina é objetiva, racional, concreta e antirretórica; o 

                                                 
22 ATAHYDE, Félix de. op. cit. p. 85/86 – Entrevista a Marques Gastão, Diário de Lisboa, 03 de maio  
1958. 
23 ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Diniz. op.cit. p. 255.  
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avesso da história oficial. Aponta a miséria, mas não cobra soluções. No final, a grande 

mensagem da sua poética é que a morte não é uma saída. A vida vale a pena, mesmo que 

“severina”.    

 

1.1 O Barroco no Séc. XVII e sua influência nos séculos subsequentes  

 

Para melhor contextualizar a vertente barroca na escrita de João Cabral de Melo 

Neto, faz-se necessário conceituar, percorrer o caminho trilhado pelo Barroco, que deixa o 

suporte histórico do Século XVII, para ecoar em diferentes épocas, influenciando não só a 

arquitetura, mas ampliando seu conceito também as outras manifestações da arte, chegando 

aos dias atuais com uma nova roupagem, impregnando esse “mundo novo”, que também é 

fragmentado, que se dilui em estilhaços, conflitos, sendo um campo fértil para a 

manifestação de uma arte que ultrapassa todos os limites imposto pelas Escolas, para se 

tornar uma arte atemporal, surgindo sempre quando o caos se instala, tendo ainda a dizer e 

dizer como uma coisa nova, sem querer ser uma novidade.  

O Barroco surge na Europa quando o Classicismo já havia dominado por um 

século o palco das artes ocidentais e esgotado as renovações herdadas do Renascimento e, 

pouco a pouco, foi deixando de ser o centro dos acontecimentos culturais. O Seiscentismo, 

ou Barroco, irrompe como um vendaval e marca, na arte, um momento de crise espiritual da 

sociedade européia do Século XVII. Duas modalidades, dois modos de ver o mundo, dividia 

o homem do Seiscentos. A pureza formal, o rigor, o equilíbrio advindos do Renascimento e 

a retomada do espírito religioso da Idade Média, com o ressurgimento da visão teocêntrica 

do mundo. Daí, o homem do Século XVII ter herdado essa contradição e utilizado a arte 

para expressar essa dualidade.  

Assumindo diversas características ao longo da história, o surgimento do Barroco 

está intimamente ligado à Contra-Reforma. A arte barroca foi um instrumento da Igreja 

Católica para cativar e comover os fiéis, pois nesse momento do Século XVII, a Igreja tinha 

perdido boa parte da Europa para a Reforma Protestante e precisava reagir. Nesse sentido, a 

Igreja é transformada numa espécie de espaço cênico, uma espécie de “teatro sacro”, onde 

são encenados os dramas, impressionando pelo impacto, pela magnificência, pelo êxtase.  

Aqui, a história também não foi diferente. O Brasil foi colonizado no clima da 

Contra-Reforma jesuítica. As batalhas contra os escandinavos franceses e os protestantes 

holandeses, no Rio de Janeiro ou no Recife, se foram guerras econômicas, foram também 
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uma cruzada para impor a fé católica. Se na Europa o Barroco é um estilo da Contra-

Reforma, esboçado na Igreja de Gesu,24 em Roma; na América será também retorcido, 

vigoroso, caótico, sensual, que encontrará nos cipós e troncos da floresta, na exuberância das 

belezas naturais, na fome e na fartura, nos casarões, nos engenhos de cana do Nordeste 

açucareiro e nos mocambos de palafita, seu prolongamento natural.  

Mas de onde surgiu a palavra “barroco”? Pesquisadores de várias culturas 

dedicaram-se a explicar sua etimologia. As explicações são muitas e diversificadas como 

passamos a enumerar.  

As origens e as primeiras conceituações são atribuídas ao nome de Frederico 

Barocci ou Baroccio (1526-1612 – Urbino-Itália), pintor italiano, cujo estilo elegante e 

expressivo fez dele um dos pintores principais do Manifesto Italiano Central.  

Alguns historiadores dão conta de que, assim como o Brasil, o Barroco entra na 

história pelas mãos de Portugal. No início do século XVI, os desbravadores portugueses 

descobrem na Índia um tipo exótico de pérola, com saliência e deformações, vindas da 

cidade de Broaki, que eles chamavam de “baroquia”. A palavra vai se metamorfoseando até 

chegar a “barroca”, que, de nome próprio, passa a designar esse tipo de pérola e, em seguida, 

qualquer manifestação artística bizarra e irregular.  

O termo “barroco” como é sabido, até bem pouco tempo, tinha uma conotação de 

arte menor, decadente, degenerada. A própria etimologia da palavra vinha justificar esse 

conceito pejorativo, quando o barroco significava essa pérola irregular. Os escolásticos 

também utilizavam o nome para nomear um silogismo defeituoso. Se falarmos da 

arquitetura, o estilo barroco também designava a pompa, a afetação, o exagero, tudo oposto 

a simplicidade que era essencial ao estilo dos escritores neo-clássicos. Passam os anos e 

somente na segunda metade do século XIX é que o Barroco foi olhado como uma forma 

própria e não como uma arte anti-artística ou aberração na arte.  

O primeiro estudioso a observar que a arte barroca obedecia a leis formais,  

distintas daquelas,  até então relevantes,  na arte renascentista, foi o suíço Heinrich Wölfflin. 

Ele observou que a arte barroca era pictórica, diluindo os contornos e os limites, 

transmitindo uma ilusão de movimento, em oposição à renascentista que era linear, estática; 

a barroca explorava a profundidade, contrapondo-se à renascentista que era plana; se na 

barroca, as partes eram subordinadas a um conjunto, na renascentista as partes eram 

                                                 
24 A Igreja de Gesu (1568), em Roma, é considerada o primeiro templo barroco que se conhece.  
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coordenadas e tinham igual valor; a barroca se abria ao observador, enquanto a renascentista 

era fechada, vetando a entrada do observador; a barroca era monumental, visual, querendo 

provocar uma sensação de impacto, de deslumbramento, de êxtase ao espectador, enquanto a 

renascentista era equilibrada, elegante, querendo transmitir uma certa serenidade, calma.  

Com o passar do tempo, o uso da palavra “barroco” foi se propagando, se 

ampliando, passando por toda a forma de arte, da arquitetura à música. Chega à literatura 

através de análises alçadas à perfeição por teóricos como Dámaso Alonso, Severo Sarduy, 

Lezama Lima e outros, mas podemos mencionar Wölfflin como o precursor, com 

publicações das obras Renascença & Barroco e Conceitos Fundamentais da História. Ele 

veio a dar uma maior dimensão ao termo quando passa a entender a totalidade da época em 

que o Barroco floresceu – o Século XVII – procurando entender esse fenômeno que  

abrangeu não somente a arte, mas a ciência, a filosofia, a política. Sendo assim, Galileu e 

sua astronomia era barroca, quando o homem era deslocado da posição de centro do 

universo, fazendo uma oposição ao Antropocentrismo da Renascença. Os estudos de 

Deleuze, quando vê a filosofia de Leibniz como barroca, ao passo que tinha como centro o 

conceito da “dobra”. A dobra característica onipresente, no vestuário, nos cortinados, 

acabamentos, nos quadros e estátuas barrocas, sendo uma peça que não tem limites, em que 

não há lado de fora, nem de dentro, mas somente uma sucessão de dobras, que se desdobram 

e redobram ao infinito.  

Assim, também era barroca a filosofia de Spinoza, que destrona o homem da 

posição de ser soberano (panteísmo) que ocupava na Renascença, fazendo uma fusão com a 

natureza. Desse ponto de vista, o Absolutismo também era barroco, não só porque o 

soberano, no exercício do poder, pressupunha a ostentação, típica do Barroco, mas porque a 

tirania era vista com bons olhos numa época assolada pelas guerras de religião. A tirania 

funcionava como uma vacina contra a desordem e a guerra, como bem destacou Walter 

Benjamin, por isso usava como cenário as duas figuras da desolação barroca: a caveira e a 

ruína.  

Podemos ver o Barroco como uma síntese de elementos modernos, como a 

ciência, o capitalismo e o estado racional, e de elementos da tradição, vindo da religiosidade 

da Idade Média. Foi uma reação conservadora contra a ascensão burguesa que se verificava 

na Renascença. Nos países católicos, o Concílio de Trento foi o grande propulsor de uma 

reação, procurando restaurar a pureza do Cristianismo medieval. Nos países protestantes, 

sob a égide da Religião Reformada, na sua forma mais centralizadora, a calvinista.  Contra 
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os monarcas absolutos, a reação teve como protagonistas principais a nobreza feudal e a alta 

burguesia que almejava ao enobrecimento, que, de certa forma, se sentiram ameaçadas em 

seus privilégios pela ascensão de novos redutos urbanos.  

Sendo assim, o Barroco foi um produto dessa reação conservadora, à medida que 

repudiava os valores e ideais da Renascença – sua sensualidade, seu antropocentrismo, seu 

quase paganismo. Mas, essa atitude, mesclou-se com uma paradoxal abertura com relação a  

esses mesmos valores, o que ocasionou, por razões estratégias ou pela lógica dos 

sincretismos históricos, a absorção, mesmo que parcial, daquela mesma cultura renascentista 

que tanto se combatia. Como resultado foi a assimilação de elementos antitéticos, 

combinando o humanismo renascentista com a religiosidade  mais exacerbada: o espírito e a 

carne, o hedonismo com a santidade, o céu com a terra. Os extremos no Barroco não 

significam disfunções. Não há escolha entre o céu e a terra, mas co-presença. Um exemplo é 

a Santa Teresa, de Bernini, quando há uma fusão na mesma obra de orgasmo e êxtase.  

O Barroco foi acima de tudo, enquanto instrumento de uma reação conservadora, 

uma cultura de propaganda. O objetivo era aliciar os espíritos, impressionar os hereges e 

ateus, conquistar corações, apelar para os sentimentos. Surge como a grande novidade do 

Cristianismo, cujo protótipo era a ação da Companhia de Jesus, a grande milícia  da Igreja 

contra-reformista. Grosso modo, dirigia-se aos sentidos, e não à razão. Lançava mão de 

todos os recursos da retórica, todas as formas de artifícios que pudessem agir sobre as 

mentes. Podemos dizer que o Barroco antecipou a Indústria Cultural, pela produção de 

artigos reprodutíveis de massa, de quadros kitsch, de livros e peças de teatro destinados ao 

consumo popular. Até escritores, como Lope e Calderón, escreveram dramas que usavam e 

abusavam de efeitos especiais, com cenários de luzes e nuvens que desciam e subiam no 

palco, carruagens voadoras que circulavam com Apolo. Daí o destaque dado à imagem, ao 

código visual, inclusive na literatura, uma literatura pictórica. Visuais eram os espetáculos, 

as festas, as procissões barrocas, trazendo os penitentes, os andores ornamentados, os 

crucifixos.  Tudo era manipulado, conscientemente, para impressionar. A lei básica do 

Barroco era a ostentação, que também estava presente na literatura. Certas variedades do 

Barroco tinha o estilo empolado, como o cultismo, o conceitismo – o gongorismo – , que 

aparentemente contrariava a natureza do Barroco como veículo para influenciar as massas.  

Assim, o Barroco usava a agudeza como uma estratégia para captar o interesse do 

público. Mas, tudo era uma forma de impedir as inovações realmente perigosas que viessem 

a afetar as relações políticas e sociais. Retratava o mundo onde tudo era enganoso, a vida 
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uma rede de fúteis aparências e nada era o que parecia ser. Era o mundo do simulacro, do 

labirinto, em que nos perderemos sempre, se não contarmos com o auxílio divino, através da 

Igreja. É o mundo da alegoria, no sentido que lhe dá Walter Benjamin, que aponta para a 

morte, e não para a redenção, como símbolo.  

Cronologicamente, o Barroco histórico ficou no Século XVIII, com o advento do 

Século das Luzes, com as suas diferentes variantes estéticas – o Neo-classicismo e o 

Arcadismo. Faria sentido, com a taxação da sua periodização, insistirmos na sobrevivência 

do barroco nos Séculos XX e XXI? Para estudiosos como Eugênio D´Ors, para quem o 

Barroco é um eon, uma constante histórica que ressurge em diferentes momentos da 

História, sim. Também para Severo Sarduy, para quem o Barroco percorre os vastos e 

intangíveis caminhos que se iniciam no Big Bang e no Steady State para culminar no círculo; 

Galileu/Rafael na alegoria: Galileu/Tasso; na cosmologia barroca de Kepler. Ainda para 

Lezama Lima, Wölfflin, Haroldo de Campos e tantos outros que se debruçaram sobre essa 

arte atemporal que se renova e se atualiza sempre.   

Vitor Manuel de Aguiar e Silva retoma o conceito da pérola do Barroco, como 

que definitivo e afirma:  

 

Com efeito, atualmente os estudiosos consideram a origem hispânica do 
vocábulo como uma conclusão bem fundada: essa origem deve ser 
procurada no termo “barroco”, usado na língua portuguesa do séc XVI 
para designar uma pérola de forma irregular. A etimologia desta palavra 
portuguesa não está suficientemente dilucidada, embora se adianta que 
derive do latim “uerruca” termo que significa uma pequena elevação de 
terreno e que já em Plínio25  aparece relacionado com pedras preciosas. 
(AGUIAR E SILVA, 1976: p. 364) 
 

E acrescenta mais adiante:  

 

A palavra “barroco”, já existente na língua portuguesa, teria adquirido 
uma nova vida nas plagas do Oriente, passando a designar as pérolas não 
redondas e imperfeitas. (op. cit.: p. 365).   
 

O Barroco inaugura nas artes um estilo marcante, com manifestações de 

características constituídas pela intensa dramaticidade, o claro/escuro, o ornamento, a 

diagonal, a exuberância, o luxo e o contraste, a ânsia de ascensão, o espetáculo e o arrojado, 

o ímpeto e as variações de formas e estruturas, de cor e luz. Por todos esses caminhos e 

                                                 
25 Plínio – autor romano (. 23-79 d.C) conhecido pela História Natural, vasto compêndio das ciências 
antigas, que foi muito popular durante a Idade Média, apesar do seu reduzido mérito científico.     
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motivos circulavam poetas, músicos, pintores, escultores e arquitetos. Estes, envolvidos 

pelos ditames da Contra-Reforma, a qual dizia que a arte devia ter como motivo a fé 

católica, pelo prazer da criação, numa constante dualidade alma versus corpo, sagrado 

versus profano, sendo essa ambivalência comum ao homem barroco.  

Essa tendência de conciliar visões tão opostas, notadamente entre o Teocentrismo e 

Antropocentrismo, torna o Barroco um estilo dualista, caracterizado principalmente, pelas 

oposições, vindo daí a sua permanente atualidade. Por conta disso, toda a literatura barroca é 

marcada por tensões e contradições, eternamente geradas pelo espírito cristão (anti-terreno, 

teocêntrico) e pelo espírito renascentista (racionalista, mundano). Assim, a produção literária 

desse movimento é num só momento, mística e sensual, religiosa e erótica, espiritual e 

carnal. É de se notar que, em toda a produção barroca, há sempre esse eixo de dualidade, 

direcionando, governando a vida, daí o uso exagerado de uma linguagem sempre figurada, 

abusando das antíteses, metáforas, sinestesias, hipérboles e a alegoria como nas estrofes de 

Gregório de Matos (p. 67,85): 

 

“Anjo no nome, Angélica na cara! 
Isso é ser flor, e anjo juntamente: 
Ser Angélica flor, e anjo florente,  
Em quem, sendo em vós, se uniformara” 
 
“Ardor em firme coração nascido: 
Pranto por belos olhos derramado: 
Incêndio em mares de água disfarçado: 
Rio de neve em fogo convertido:” 
               

Os conflitos e descontentamentos também refletiam essa instabilidade na arte 

barroca, por conta da indefinição entre o divino e o profano tão bem traduzido na literatura, 

onde o pessimismo, a certeza da brevidade da vida, o realce na dor e na vergonha são temas 

tão comumente abordados. A crença na vida celestial, eterna, abranda o pessimismo acerca 

da vida terrena, minorado,  por meio da penitência e do martírio da dor.  

A confrontação de temas opostos como: o amor e a dor, a vida e a morte, a 

juventude e a velhice, a obscenidade e o requinte são violentamente tratados na literatura 

barroca. Na pintura e na escultura esse confronto é notório, traduzido no choque de cores, 

exagero de relevos, nos traços fortes e marcantes. O estilo requintado, trabalhado – também 

chamado gongorismo, homenagem a Luiz de Gôngora que o desenvolveu –, faz da literatura 

barroca a linguagem do trocadilho e dos artifícios de linguagem já citados anteriormente. 
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Por outro lado, o conceitismo, bem presente na prosa, dá uma idéia de rebuscamento e de 

organização do pensamento, com uma lógica rigorosa, onde tudo se encaixa, ajusta-se.  

Já a ênfase no efêmero é outro modo barroco de ver o mundo, onde há uma 

mudança constante das coisas; daí o culto à face efêmera da vida. Assim, nessa perspectiva, 

o mundo é visto, sentido, como algo instável, sujeito a inconstâncias e metamorfoses. O 

conceito de beleza como algo finito e ligado intimamente à certeza da brevidade das coisas 

(tempo versus espaço), fazendo do Barroco a arte da irregularidade, status ligado à própria 

etimologia da palavra “barroco” como a “pérola irregular”, definindo a atmosfera que 

explica essa arte que reúne irregularidades, contrastes e tensões.  

O Barroco percorre um longo caminho desde o Século XVII, atravessando várias 

épocas e chegando à contemporaneidade com força de novidade, sendo estudado e revisitado 

fora do seu suporte histórico, como uma nova estratégia de fazer arte, muito mais que uma 

escola de época, um estilo histórico, sendo uma resposta para os tempos de crise da 

humanidade, onde os conflitos e tensões explodem em toda parte. Nele há uma subversão de 

espaço físico e metafísico, de religiões, de indefinições e a solidão e o pessimismo são os 

males tão comuns ao homem moderno.  

Nos Séculos XX e XXI, o Barroco continua a influenciar todas as formas de arte, 

sendo a grande tendência comum a toda manifestação da produção humana durante o Século 

XVII e boa parte do Século XVIII, continua nos dias atuais. Mais que isso:  

 

O Barroco ultrapassou as fronteiras das escolas, do historicismo, dos 
conceitos de um estilo de época ou de arte, para caracterizar-se como 
temperamento, mesmo comportamento, um modo de vida, uma 
cosmovisão, uma atitude existencial que incluía ciências e artes, códigos e 
posturas, além do tempo e do espaço, para gerar variados fundamentos, 
em termos de gênese, de desenvolvimento, manifestação de formas 
precursoras, inclusive na pré-história, e desdobramento, mesmo em pleno 
Modernismo. (RODRIGUES, 2002: p.2) 
 
 

Sarduy (1979: p.57) dedica o capítulo 5, Por uma ética do desperdício, ao 

Barroco, afirmando: “O Barroco estava destinado desde o seu nascimento à ambigüidade, à 

difusão semântica”. Em outras palavras, uma verdadeira explosão de manifestações 

multifacetadas nas artes em geral, música, literatura, pintura, escultura, dando sentidos 

múltiplos, confusão de ideias, o exagero da linguagem, das formas, o rebuscamento, o 

claro/escuro, o belo e o grotesco, luz e sombra, a queda, a elipse, a ascese, enfim: uma 
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desordem aparente, mas que esconde uma beleza e uma harmonia, onde tudo se completa, 

encaixa-se e se ordena.   

 

 

1.2 A escrita/vertente barroca na poética cabralina   

 

  

Neste contexto de extrapolação do Barroco como um estilo de época, uma escola 

do Século XVII redescoberta pelas Vanguardas modernistas e que vem ressoando nos 

séculos seguintes, é que podemos chamar de barroco a um poeta que se autodenomina 

“construtivista” como João Cabral de Melo Neto, e que se diz aparentado com o pintor 

catalão Joan Miró; o poeta Manuel Joan Brossa; a poeta americana Marianne Moore – como 

ele, anti-lírica; o poeta holandês Piet Mondrian e o poeta Carlos Drummond de Andrade, 

todos modernos. 

João Cabral traz, na sua escrita, traços do Barroco moderno, ou Neobarroco 

(Severo Sarduy, 1979: p.79), como uma revisão do Barroco histórico. Um Barroco regional 

e universal, onde o tema central é sempre a região de Pernambuco.  Entretanto, sentimos em 

seus versos o vento dos romanceiros populares que sopram da Espanha. O Sertão e Sevilha, 

o regional e o universal, os liames novos e antigos, a Espanha barroca. Sublinhe-se a 

seguinte afirmação de Francisco Ivan: 

Durante a imaginação do poema, o poeta mesmo se movimenta em torno 
de sua própria referência poética/autocrítica: em verso dar a ver Sertão e 
Sevilha. A apresentação fantástica do lugar, até de forma irônica, fazendo 
abstrair imagens/formas que pensamos ser assim. E, claro, Pernambuco e 
Andaluzia, o Sertão e Sevilha voltam cheios de sentidos; representando 
fatos, evocando lutas, esboçando fronteira e fixando limites: só duas 
coisas conseguiram/ (des)feri-lo até a poesia/ o Pernambuco de onde 
veio/ e o aonde foi, a Andaluzia.  Rodeia uma palavra e outra. Combina e 
aproxima regional e universal. Paradoxo barroco? Desde já, deve ficar 
claro, que em poesia não há paradoxos, há sim, muita harmonia.                       
(apud  LINO e SILVA, 2004: p. 56-57)           

 

Sua poesia faz o elo entre a modernidade e os poetas da tradição universal, como 

Paul Valéry, Malarmé, Jorge Guillén. Todos eles, como João Cabral, tinham o fazer poético 

como um trabalho intelectual e não como uma inspiração. Também a influência de Luiz de 

Gôngora, Quevedo, todos barrocos da tradição espanhola, faz com que João Cabral transite 

com desenvoltura nesse universo, sem perder a contemporaneidade dos seus versos, 
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atualizando o conceito do Barroco histórico, tido como uma arte hermética, exagerada, 

rebuscada, transformando-o numa escrita dos dias atuais, estabelecendo relações entre o 

Barroco histórico e um Barroco que surge dos conflitos e tensões do mundo moderno. 

Vejamos  a seguinte observação de Décio Pignatari sobre a tendência de João Cabral para o 

barroco:  

 

Não se trata, como no caso do ensaísta espanhol (Eugênio D’ Ors) sobre 
explorar historicamente o (s) conteúdo (s)  e significado de uma dada obra 
poética (de determinada época), mas de precisar o procedimento pelo qual, 
poeticamente, é possível estabelecer relações de significados/significantes, 
entre o poema e suas metáforas (Barroco, Surrealismo). (apud LINO e 
SILVA, 2004: p.54) 
 

Chamar João Cabral de barroco não é enquadrá-lo nos conceitos convencionais do 

Barroco, que o limitariam, erroneamente, apenas como sinônimo de arte nebulosa, 

hiperbólica, exageradamente elíptica e derramada. Mas, extrapolando toda a expressão 

formal, há no Barroco uma estrutura rigorosa, matemática e racional. Encontro entre razão e 

emoção, onde abriga espaço para um Gregório de Matos, cuja contrição nos versos, bem 

representa o pensamento cristão medieval que reaparece no Barroco, quando o equilíbrio do 

homem medieval se transforma em conflito permanente, representado em jogo de opções e 

contrastes: Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado/Da vossa piedade me despido/ 

Porque quanto mais tenho delinqüido/Vos tenho a perdoar mais empenhado. (MATOS,  

2008: p.88) e Leibniz, filósofo barroco por excelência, que escreveu um tratado “Da Arte 

Combinatória”, criou o cálculo diferencial e integral, e inventou uma máquina de calcular, 

sem deixar de ser um grande metafísico.  

O poeta que escreveu um livro de poesias chamado O Engenheiro (1945), 

vocábulo, cuja origem é apontada por alguns críticos na época do Barroco, e que também foi 

utilizado pelo matemático francês Sebastian Caus. Pertencendo ou não a Caus, a verdade é 

que o termo “engenheiro” entra em circulação nesse período e o deus do fogo, da indústria e 

das artes metalúrgicas – Vulcano – é-nos apresentando nessa época, como o “engenheiro 

maior dos deuses”. José Antonio Maravall  também faz referência a essa palavra, um 

neologismo, que entra em circulação em românico no Século XVI: o vocábulo castelhano 

ingeniero. Para ele o Barroco é, em certa medida, obra de engenharia política e cultural do 

absolutismo monárquico. É sabido que a questão do engenho se configura no centro das 
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preceptivas dos grandes tratadistas da época barroca. O engenho entendido como uma 

característica do intelecto humano. (MARAVALL. p: 24, 25)        

Seguindo esse princípio construtivista do fazer poético, Affonso Romano tece o 

seguinte comentário:  

 
Na modernidade, João Cabral de Melo Neto é um exemplo de poeta 
conceitista. Seus poemas são montados lógica e racionalmente. 
Repetidamente ele mostra até mesmo repugnância por uma poesia que não 
seja “construída”, levando a extremos alguns preceitos de Paul Valéry. 
Intitula-se por isso “engenheiro” do verso e da fala da “máquina” do 
poema, além de privilegiar metáforas como “relógio”. As poéticas na linha 
de Cabral são o exemplo da moderna tentativa de aprisionar a espiral 
dentro do quadrado. Significativamente ele prefere a “quadra”, estrofe de 
quatro versos regulares, e organiza o poema como se estivesse 
demonstrando um teorema. Um teorema que também lembra a técnica de 
fuga e contraponto. (SANT’ANNA, 2000: p. 95, 96)  
 
 

E esse fazer poético podemos identificar no poema A lição da Poesia quando João 

Cabral trava uma luta angustiante diante da folha em branco, que por ele é afastada em favor 

das “águas salgadas” do seu próprio suor, do seu esforço. Mas, esse sentimento de angústia  

se extingue graças a vinte palavras chaves, sempre as mesmas, cuja presença física é  

aprisionada, diluída na tinta que, derramada na folha, lhe salva da brancura do papel.  

 

 A luta sobre o papel  
 que o poeta evita, 
 luta branca onde corre o sangue 
 de suas veias de água salgada.  
 
 (...) 
 
 E as vinte palavras recolhidas 
 nas águas salgadas do poeta 
 e de que se servirá o poeta 
 em sua máquina útil.  
 (MELO NETO, 1994; p. 78-79) 
  
 

A função de Cabral como poeta parece ser de polir o poema até retirar todo o 

excesso, dissecá-lo, eliminando tudo que não é duro como o metal ou o que não corta, como 

a faca. É isso que persegue o poeta obsessivamente. O mandamento poético que João Cabral 

seguiu com rigor foi economizar palavras: dizer o máximo com um mínimo de palavras, 

num descentramento de um “eu” que difere do “eu-poético” dos seus antecessores e 
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contemporâneos,  que preferiram a emoção fácil, o arrebatamento. A impessoalidade é sua 

marca registrada de distanciamento, instrumento com que ele persegue suas ideias fixas, as 

mesmas poucas palavras, as mesmas poucas imagens onde se encontra, dobrada, toda a sua 

obra.              

Desde Pedra do Sono (1942), seu primeiro livro, João Cabral imprime uma marca 

na sua poética, manipulando as imagens tecnicamente do mesmo modo que um engenheiro, 

chegando a um poema-máquina ou à “máquina do poema”, expressão usada por Benedito 

Nunes para definir a obra cabralina. A elaboração excessiva da sua escrita, quando as 

palavras são trabalhadas à exaustão, transforma-se em outras marcas e tendências barrocas, 

confirmada nas palavras de Sarduy (1989: p. 69-70), naquilo que caracteriza a obra barroca:  

 

O desbordamento das palavras sobre as coisas, variações, modulações de 
um modelo que a totalidade da obra coroa e destrona, ensina, deforma, 
duplica, inverte, despe e sobrecarrega até preencher todo o vazio, todo o 
espaço – infinito – disponível.  
 

João Cabral é capaz de fazer o poema Uma faca só lâmina (MELO NETO, 1994: 

205 a 215), dedicado a Vinicius de Morais, girar em torno de apenas três palavras – faca, 

bala, relógio –, naquilo que ele chama de “serventia de idéias fixas”. Senão vejamos:  

 

Assim com uma bala 
enterrada no corpo 
fazendo mais espesso 
um dos lados do morto; 
........................................... 
igual ao de um relógio 
submerso em algum corpo; 
ao de um relógio vivo 
e também revoltosos. 
........................................ 
assim como uma faca  
que sem bolso ou bainha  
se transformasse em parte 
de vossa anatomia; 
........................................ 
qual uma faca íntima 
ou faca de uso interno, 
habitando num corpo 
como o próprio esqueleto. 
......................................... 
tudo segue o processo 
de lâmina que seja: 
faz-se faca, relógio 
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ou bala de madeira. 
........................................ 
a febre desse sol 
que faz de arame ervas,  
que faz de esponja o vento 
e faz de sede a terra.  
........................................... 
E nem a mão de quem  
sem o saber plantou 
bala, relógio ou faca, 
imagens de furor.  
.......................................... 
por fim à realidade 
prima e tão violenta 
que ao tentar apreendê-la.  
toda imagem rebenta.  
 

Mas, não é isto o que fazem os poetas barrocos? Gregório de Matos é um desses 

poetas que podemos associar a João Cabral, quando faz todo um soneto a partir desse jogo 

inicial:  

O todo sem a parte não é todo; 
A parte sem o todo não é parte.  
Mas se a parte faz o todo, sendo parte.  
Não se diga que é parte, sendo todo. 
 
Em todo  o Sacramento está Deus todo, 
E todo assiste inteiro em qualquer parte, 
E feito em partes todo em toda a parte, 
Em qualquer parte sempre fica o todo. 
 
O braço de Jesus não seja parte, 
Pois que feito Jesus em partes todo, 
Assiste cada parte em sua parte.  
 
Não se sabendo parte deste todo, 
Um abraço, que lhe acharam, sendo parte, 
Nos disse as partes todas deste todo.   
(MATOS, 2008. p: 94-95) 
  

Jogando o tempo todo com antíteses, as quatro estrofes do poema são tipicamente 

barrocas, quando as palavras são dispostas de forma contraditórias, geometricamente 

compostas, baseadas na arte combinatória e na troca de poucas palavras que são refletidas 

como num espelho de contradições. Essas características reaparecem pela sua obra a fora, 

como em Estudos para uma bailadora andaluza (MELO NETO, 1994: p.219): 

 

Dir-se-ia quando aparece 
dançando por siguiriyas 
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que com a imagem do fogo 
inteira se identifica.  
 
Todos os gestos do fogo 
que então possui dir-se-ia; 
gestos das folhas do fogo, 
de seu cabelo, sua língua;  
 
gestos do corpo do fogo, 
de sua carne em agonia, 
carne de fogo, só nervos, 
carne toda em carne viva 
..................................... 
gosto de chegar ao fim 
do que de se aproxima, 
gosto de chegar-se ao fim, 
de atingir a própria cinza.  
 
 

Na primeira parte do poema (op.cit., p. 219-220), a bailadora andaluza é comparada 

ao fogo, que deixa a carne em agonia, só nervos, e carne toda em carne viva. Cabral está se 

referindo a el duende, que  conforme o folclore da dança flamenca, el duende é uma espécie 

de mito, uma entidade, um espírito, que toma conta da bailarina durante o bailado. É como 

se ela incorporasse isso, pois o flamenco não é dançado com frieza, há de haver sentimento, 

é algo teatral. Portanto, os versos fazem referência a esse transe, na qual a bailarina entra 

quando pisa o palco. A chama do fogo e fogo da paixão, a chama da paixão que a consome 

até as cinzas.  

 

Porém a imagem do fogo 
é num ponto desmentida 
que o fogo não é capaz 
como ela é, mais siguiriyas,  
 
de arrancar-se de si mesmo, 
numa primeira faísca 
nessa que, quando ela quer  
vem e acende-a fibra a fibra.  
 
que somente ela é capaz 
de acender-se estando fria, 
de incendiar-se com nada, 
de incendiar-se sozinha.  
 

A bailadora desmente a imagem do fogo que a primeira faísca, como ela própria, 

não se arranca de si mesma, mas é capaz de, mesmo fria, incendiar-se com nada e até 

sozinha. Esses são os sentimentos trazidos por el duende, pois o flamenco não pode ser 
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friamente  dançado. O oposto disso é o calor, o fogo que uma bailarina deve transmitir no 

bailado.   

João Cabral trabalha as palavras, manipula, lapida, luta para dizer com precisão o 

que deseja, nega facilidades, molda a “pérola irregular” do Barroco, fazendo brotar a mais 

perfeita expressão da linguagem. Sobre isso, vejamos o que diz Francisco Ivan (apud LINO 

e SILVA 2004: p.46):  

 

A poesia de João Cabral faz tocar com as mãos a “pedra bruta”; “pedra 
irregular”  de nossa tradição barroca. Através da leitura de sua poesia, o 
leitor fica sabendo do especial manejo que tem o poeta no trato da sua 
linguagem. E isso é o que existe de mais moderno na poesia de João 
Cabral, e isto é barroco. (...) Pedra bruta, “pérola irregular”, imagem do 
poema, artificiosa e polida. Como poeta moderno, João Cabral sabe que a 
imagem é o centro do poema. Sua função é criar a surpresa, a informação 
que suspende o estado de ânimo do leitor, mediante o desdobramento de 
relações inesperadas com seu próprio objeto.      
 
 

Na segunda parte do poema (MELO NETO, 1994: p. 220-221), a bailadora, 
enquanto dança, é comparada à cavaleira ou a égua:  
 

Subida ao dorso da dança 
(vai carregada ou a carrega?) 
é impossível se dizer 
se é a cavaleira ou a égua.  
 
Ela tem na sua dança 
toda a energia retesa 
e todo o nervo de quando  
algum cavalo se encrespa. 
 
Isto é: tanto a tensão 
de quem vai montado em sela 
de quem monta um animal 
e só a custo o debela.  
 
como a tensão do animal  
dominado sob a rédea, 
que ressente ser mandado 
e obedecendo protesta.  
 
Então, como declarar  
se ela é égua ou cavaleira: 
há uma tal conformidade,  
entre o que é animal e é ela, 
 
entre a parte que domina 
e a parte que se rebela  
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entre o que nela cavalga 
e o que é cavalgado nela, 
 
(...) 
 
e que é impossível traçar  
nenhuma linha fronteira 
entre ela e a montaria: 
ela é a égua e a cavaleira.  
 

A bailadora se transforma na cavaleira, que se transforma em égua, que se 

transforma na dançarina. Uma realidade, ou que se confundem, ou se fundem: a bailadora, a 

cavaleira e a égua, a aparência e a existência, tudo se revelando instável, belo e variável. E 

este remordimento inventivo da realidade das personagens criadas pela bailadora, 

trabalhadas visualmente pela linguagem criadora e inventiva de João Cabral é a mais pura 

expressão do Barroco confirmada no que diz Affonso Ávila:   

 
Há sem dúvida uma insinuação de formas barroquizantes em toda aquela 
vertente literária que entre nós se caracteriza pela propensão inventiva, 
pela criatividade da linguagem, pela ascendência da informação estética 
sobre a semântica. ( 2000: p. 34)   
    

Na terceira parte do poema (MELO NETO, 1994: p.221), ela já lembra uma 

telegrafista como a querer decifrar a mensagem captada. O poeta diz que a bailarina se 

inclina, atenta, como a querer ouvir alguma coisa, uma voz. Cabral faz uma referência ao 

caráter percussivo da dança flamenca, com uma coreografia marcada por ritmos diferentes, 

contagem de tempos e compassos. A bailarina precisa ouvir primeiro o compasso  da música 

para medir a velocidade e a contagem do seu ritmo, para só depois iniciar o seu bailado, pois  

bailarina e músicos precisam estar em sintonia. O poeta compara a percussão e esta sintonia 

com a telegrafia e com o código morse, que exige essa atenção pra decifrar a mensagem,  

quer dizer, o bailado, a música, como linguagem :  

 

Quando está taconeando 
a cabeça, atenta, inclina, 
como se buscasse ouvir  
alguma voz indistinta. 
 
Há nessa atenção curvada 
muito de telegrafista, 
atento para não perder 
a mensagem transmitida.  
 
Mas o que faz duvidar 
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possa ser telegrafia 
aquelas respostas que  
suas pernas pronunciam 
 
é  que a mensagem de quem 
lá do outro lado da linha 
ela responde tão séria 
nos passa despercebida. 
 
Mas depois já não há dúvida: 
é mesmo telegrafia:  
mesmo que não se perceba 
a mensagem recebida. 
 

A mensagem ecoa de algum lugar e impregna o palco e a vida. A dança é a 

linguagem comum entre a bailarina e o espectador. A mensagem que chega através da 

percussão e faz-se necessário que seu código seja decifrado, por ser tão “morse”, tão 

delicado e estabeleça um diálogo com a música, para que a mensagem “do outro lado da 

linha” seja transmitida através das respostas que são pronunciadas por suas pernas, pelo 

bailado. E na verdade, há um diálogo no flamenco entre a bailarina e o músico que se 

compõe de mensagens tais como: a chamada, a marcação da letra, ou seja, a linguagem que 

é decifrada através da dança.    

Na quarta parte do poema (op. cit.: 222), ela lembra o camponês que trata a terra 

com a dura e muscular energia das pernas fortes, tenras, maciças. Cabral faz referência ao 

tipo do sapateado da dança flamenca que é diferente do sapateado americano, quando os 

bailarinos tocam levemente o tablado, produzindo um som mais agudo e baixo. No 

flamenco, a bailarina bate o pé com força, com energia, possuindo pernas fortes para 

empregar a força no seu sapateado:  

 

Ela não pisa a terra 
como quem a propicia 
para que lhe seja leve 
quando se enterre, num dia.        
 
Ela a trata com a dura  
e muscular energia 
do camponês que cavando 
sabe que a terra amacia.  
 
Do camponês de quem tem 
sotaque andaluz caipira 
e o tornozelo robusto 
que mais se planta que pisa.  



52 

 
Assim, em vez dessa ave 
assexuada e mofina,  
coisa a que parece sempre 
aspirar a bailarina, 
 
esta  se quer uma árvore 
firme na terra, nativa,  
que não quer negar a terra 
nem, como ave, fugi-la. 
 
Árvore que estima a terra 
de que se sabe família 
e por isso trata a terra 
com tanta dureza íntima. 
 
(...) 
 
mas se orgulha de ser terra 
e dela se reafirma,  
batendo-a enquanto dança,  
para vencer quem duvida. 
 

No poema predominam algumas características da linguagem barroca: a 

convivência dos contrastes – leveza e dureza no amaciar da terra; a própria figura da 

bailarina que nos passa uma imagem quase sempre fria, assexuada, distante, transforma-se 

numa árvore nativa, frondosa, que não nega a terra; a citação do “sotaque andaluz” do 

camponês; a aproximação dos iguais, com ofícios diferentes – um que ara a terra, prepara  

para receber a semente e o outro que pisa a terra, como quem planta.  

Na quinta parte do poema (idem: p.223), ela é uma estátua, que imóvel parece 

moldada em pedra. Na sexta (idem: p. 224), a espiga verde envolvida em palhas que, aos 

poucos se desnuda e não só se desnuda, mas como tradicionalmente, usa saias com muito 

pano, folhudas. O corte da música é próprio da coreografia do flamenco, funciona como uma 

pausa sonora que a bailarina segue com uma parada nos movimentos, não se mexe, respira 

leve. Parece com uma estátua, imóvel. Quando destaca o movimento dos braços que 

compara com a flora, alude  aos braços da bailarina que podem ficar compridos como galhos 

longos, ou curvados como galhos torcidos, isso ditado pela coreografia e o estilo. O braço 

longo lembra a postura do balé clássico, enquanto o curvado foi uma herança das danças 

mais tristes dos ciganos:        

 
Na sua dança se assiste 
como ao processo da espiga: 
verde, envolvida de palha;  
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madura, quase despida.  
 
Parece que sua dança 
ao ser dançada, à medida 
que avança, a vai despojando 
da folhagem que a vestia.  
 
Não só da vegetação 
de que ela dança vestida 
(saias folhudas e crespas 
do que no Brasil é chita) 
 
mas também dessa outra flora 
a que seus braços dão vida,  
densa floresta de gestos 
a que dão vida e agonia.  
 
Na verdade, embora tudo 
aquilo que ela leva em cima, 
embora, de fato, sempre,  
continue nela a vesti-la, 
 
parece que vai perdendo  
a opacidade que tinha 
e, como a palha que seca,  
vai aos poucos entreabrindo-a. 
    
Ou então é que essa folhagem 
vai ficando impercebida: 
porque, terminada a dança 
embora a roupa persista,  
 
a imagem que a memória  
conservará em sua vista 
é a espiga, nua e espigada, 
rompente e esbelta, em espiga.  
 
 

Através dos movimentos da dança, de cada coreografia, a bailadora vai se 

metamorfoseando em imagens outras, sugeridas pelo bailado, onde os movimentos e as 

imagens são captados artificiosamente pela linguagem de João Cabral. Movimentos de 

coisas imutáveis. Uma existência plena de movimentos infindos.   

A excessiva representação imagética que o bailado sugere faz o corpo da 

bailadora dizer outra coisa, parecer outra. Há uma multiplicidade de sentimentos e formas, 

ambigüidades. Aos olhos do espectador, é impossível dizer se a bailadora é a cavaleira ou a 

égua. A alegoria se faz através da mistura dos significados. As imagens se transformam e 

duelam entre si, terminando com o desnudamento total da bailadora enquanto espiga, 
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enquanto ser humano, percorrendo toda a existência do personagem, até o desprendimento 

total das máscaras e  papéis humanos.  

Estudo sobre uma bailadora andaluza é um poema longo, permeado de 

significações, onde João Cabral utiliza signos e símbolos como o fogo, o frio, a obediência, 

o protesto, o animal, a linguagem do diálogo, o código, o devir, o acontecer, não a 

insatisfação e a instabilidade do personagem e da dança, mas a paixão e o êxtase da 

bailadora enquanto personagem e a apoteose final do bailado. O fogo da carne. Vida e 

agonia. E isto é barroco, conforme Wölfflin (2005: p. 47, 48):  

 

O Barroco se propõe outro efeito. Quer dominar-nos com o poder da 
emoção de modo imediato e avassalador. O que traz não é uma animação 
regular, mas excitação, êxtase, ebriedade.  
(...)     
Ele não evoca a plenitude do ser, mas o devir, o acontecer; não a 
insatisfação e a instabilidade. Não nos sentimos remidos, mas arrastados 
para a tensão de um estado apaixonado.  
 
 

Em João Cabral e no Barroco, os elementos isolados perdem a expressividade, uma 

vez que é a visão única, globalizada, a primeira que se percebe. A bailadora é única, mesmo 

representando vários personagens. Há um encadeamento, uma coerência na passagem do 

personagem para o outro, mas não uma harmonia absoluta, um consenso. Para Wöfllin (Op. 

cit.: p. 82):  

 
(...) o Barroco ignora esses conceitos. Nem pode ser de outra forma. O que 
sua arte quer exprimir não é o ser perfeito, mas o devir, um movimento. O 
Barroco não recua diante das proporções impuras nem das dissonâncias na 
harmonia entre as formas.  
(...) a atração artística do Barroco consiste na solução dessas dissonâncias. 
À medida que se elevam, os elementos contraditórios se “explicam”. A 
partir do acorde dissonante, elabora-se uma harmonia de puras relações.    

 

Em Estudos para uma bailadora andaluza há uma substituição de formas, de 

significados, de posturas, de personagens, duplicidade. Nada está acabado na dança da 

bailadora, mas a cada evolução, a cada passagem de um ato para o outro, há um estímulo de 

tensão, algo novo, inesperado. E no Barroco o mesmo fenômeno: não se quer o que está 

acabado. A alegoria barroca se faz na substituição, nas transformações do corpo e 

movimentos da bailadora, que sempre quer dizer outra coisa. Todavia, há uma unicidade nos 

movimentos, uma harmonia no conjunto do bailado.  
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Em seu livro A palavra mascarada, Maria Zenilda Grawunder faz um estudo 

sobre as questões da literatura na modernidade e mostra o papel da alegoria como conceito 

dialético, fenômeno de criação e mesmo como arte de interpretação e representação. Em sua 

obra, ela retoma os estudos de Walter Benjamin na Origem do Drama Barroco Alemão, 

quando ele afirma que “uma nova concepção alegórica foi introduzida no período moderno, 

incorporada na obra emblemática do Barroco, em sua forma literária e gráfica” (Apud 

GRAWUNDER, 1996: p.182).  

A alegoria como uma estética no Século XX, representada por diversos 

significados, fragmentos que se interrelacionam, se complementam, onde a ambigüidade 

surge como traço fundamental. Benjamin traz de volta o sentido etimológico da Alegoria: 

dizer o outro, “um dizer o outro, mas na dimensão ontológica, que pode representar a obra 

literária, a qual, dizendo o outro, manifesta uma aventura que é vedada à historiografia 

oficial” (Apud Op. cit.: p. 111). 

João Cabral também retoma esse sentido de alegoria, no poema citado, quando a 

imagem da bailadora é fragmentada pelos muitos personagens; é ambígua quando representa 

diversos papéis; dá uma multiplicidade de sentidos ao bailado; há um processo de 

substituição, transição, reunindo todos esses significados numa só coisa, com um olhar de 

sentido totalmente anti-clássico,  pedaço a pedaço, mas que resulta numa unidade: a alegoria 

cabralina como procedimento ou modo de representação.  

Para Benjamin a palavra escrita tende à expressão visual, fazendo com que a 

alegoria se realize na escrita, enquanto imagem. E isso faz João Cabral, apropriando-se da 

cultura espanhola, excessivamente barroca, quando da sua experiência como diplomata e 

embaixador, vivendo em vários países, particularmente na Espanha, e fazendo constantes 

comparações entre Recife e Sevilha, como uma forma de entender e não esquecer sua terra 

natal: o nordeste brasileiro. Essa estada na Espanha faz João Cabral penetrar na alma barroca 

e na poesia ibérica, ampliando o conceito dialético da sua refinada poesia 

regional/local/universal.  

Podemos ainda observar a presença do Barroco na obra cabralina, em Duas 

Paisagens, Generaciones y semblanzas, De um avião, Uma Faca Só Lâmina, na descrição 

dos Cemitérios Pernambucanos e Morte e vida severina, onde ele se apropria das temáticas 

da morte e da vida tão recorrente nas obras seiscentistas. Nesses poemas, a palavra cabralina 

constantemente se transforma, como um enigma. O poeta ao falar da morte, da vida, da 

bailarina, da faca, das coisas, na verdade quer falar das palavras e suas capacidades poéticas. 
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O Barroco aparece na sua obra, não como uma degeneração do Classicismo ou de uma 

época histórica delimitada, mas como uma síntese cultural de um período de instabilidade e 

de transformação, quando serve para desmontar os discursos do já estabelecido.  
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CAPÍTULO 2 

MORTE E VIDA SEVERINA: o auto de natal pernambucano  

 

 

 

2.1 Histórico e estrutura da peça 

 

  

 

Morte e vida severina foi escrita entre 1954-1955 atendendo a um pedido de 

Maria Clara Machado, filha de Aníbal Machado, escritor e amigo de João Cabral, que dirigia 

o grupo de teatro O Tablado. Ela queria um auto de Natal diferente para o seu grupo 

encenar. João Cabral começa então a escrever  Morte e vida severina, poema dramático, já 

em formato de peça teatral, pronta para encenação, com diálogos, personagens e cenários 

definidos.   

Para escrever essa obra, João Cabral se inspira em Gonçalo de Berceo, no que diz 

respeito à dinâmica dos personagens da peça, os heróis coletivos do épico da sobrevivência, 

além das formas métricas que passam a ser as preferidas por Cabral ao longo da sua vida 

poética (o verso de sete sílabas em português, de oito em espanhol). Também  recorreu a um 

livro do folclore pernambucano, escrito por Pereira da Costa e publicado em 1908 –  do qual 

falaremos mais adiante –, e ao romanceiro de cordel, fazendo várias referências à cultura 

popular nordestina e ibérica, com a qual conviveu durante o exercício das suas funções 

como diplomata na Espanha. Conforme ele mesmo:  

 

Maria Clara Machado, que dirigia o Tablado, me pediu um  
Auto de Natal, o que não possibilita nenhuma originalidade. Qual é a 
obsessão de todo nordestino? O problema dos retirantes. O Recife é o 
depósito e miséria de todo o Nordeste. O paraibano não emigra para João 
Pessoa, mas para o Recife; o alagoano emigra para o Recife; o rio-
grandense-do-norte emigra para o Recife. Todos esperam melhorar de 
vida e só encontram coisas desagradáveis.  
Havia no século passado um espetáculo em Pernambuco chamado pastoril 
(atualmente pastoril tem outro sentido, o cara fala e encontra um troço, 
fala encontra outro).  Eu peguei várias sugestões do pastoril – a mulher 
que chama o São José para dizer que Jesus Cristo nasceu, as mulheres 
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cantando que a natureza mudou, o sujeito com os presentes, as ciganas 
lendo o futuro da criança – acrescentei outros assuntos, todos de conteúdo 
pernambucano.  
A Maria Clara Machado não quis montar o espetáculo. Quando fui 
publicar Duas Águas, poesia completa até 1956, e o livro estava pequeno, 
resolvi incluir o auto como poema. Tirei as marcações – entra, sai, faz, 
diz, essa coisa toda. Cada diálogo foi transmarcado com o traçinho, mas 
não se vê quem o está dizendo. É um monólogo-diálogo (...) 26 
 

Morte e vida severina é escrito em linguagem para teatro. É uma peça para ser 

montada, como foi escrita, e causava até certa irritação em João Cabral quando falavam em 

“adaptação para o teatro”. Em sua própria opinião: 

 

Mas, vê-se logo que é uma peça teatral. Por isso, fico um pouco irritado 
quando ouço ou leio “adaptação do poema de João Cabral”. Isso é uma 
bobagem, pois Morte e vida severina já é uma peça, não precisa de 
adaptação.27   
 

Esse Auto de Natal, conforme seu gênero, tem como subtítulo “Auto de Natal 

Pernambucano”  por ter sido inspirado na literatura de cordel, na cultura popular nordestina 

e nos autos pastoris medievais ibéricos, fazendo desse auto algo diferente, inusitado na 

literatura brasileira. Mistura a história do retirante, abordando um tema voltado para 

questões políticas e sociais, como a seca e o latifúndio, a falta de emprego, a exclusão social, 

entrelaçando-o com o nascimento de Cristo.  

Além de trabalhar essa temática, o auto cabralino trava um estreito diálogo, em se 

tratando da forma, com os autos ibéricos, da tradição popular e medieval, misturando 

aqueles que floresceram no Brasil, como os pastoris, as danças dramáticas, mas com uma 

desconstrução dessas tradições, no que diz respeito, por exemplo, às questões de 

tempo/espaço: Severino desterritorializado faz um longo percurso desde a Serra da Costela, 

limites da Paraíba, até o Recife. Nessa longa viagem empreendida pelo retirante, surgem 

vários espaços, como a Zona da Mata verde, fértil, feminina e o rio Capibaribe que, como 

tantos rios periódicos do sertão, interrompe seu curso como que estivesse, assim como as 

pessoas, fugindo da seca, deixando o personagem sem direção, pois o seguia. Outra 

diferença entre Auto de Natal Pernambucano e os autos da tradição está no fato de estes 

apresentarem uma visão otimista da vida, Morte e vida Severina, no início, ressalta a 

                                                 
26  ATAHYDE, Felix de. op. cit. p.109 – Entrevista a Alexandrino Rocha, Jornal do Commércio, coluna 
Dia-a-dia, Recife, 13 jan.1982.      
27 ATHAYDE, Félix de. op. cit. p.108 – Entrevista a  Isa Cambará, Folha de S. Paulo, São Paulo, 21 
dez.1981.  
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negatividade, “as coisas do não”, as dores de uma vida severina, embora no final haja o 

triunfo da vida, mesmo uma vida severina, sofrida, sem perspectiva, raquítica, franzina. 

Nesse poema/peça, João Cabral deixa o estilo construtivista e os versos 

milimétricos do “engenheiro” da palavra, buscando nos heptassílabos simples ou 

“redondilha maior” (versos de sete sílabas, com acentos na 3ª e 5ª), na cadência e rimas da 

poesia popular nordestina, embora com aproximações temáticas com a poesia ibérica, uma 

maneira de trazer, para sua escrita, aquilo que viveu e a que assistira desde a infância: a 

miséria institucionalizada da sua terra natal, a imagem pobre e raquítica dos muitos 

Severinos do sertão pernambucano, persistentes, fortes, destemidos e corajosos, sempre 

buscando alternativas, caminhos, soluções, saídas. A viagem do retirante Severino é a da 

própria existência, a procura de respostas para entender um mundo tão cruel.   

Usando o nome próprio Severino para representar todos os homens do sertão 

nordestino, “iguais em tudo na vida”, o poeta cria o aparecimento de um adjetivo singular, 

que representa a um só tempo tudo que é pequeno, menor, sofrido e nordestino. Do nome 

próprio Severino, passa a ser “severina”. Essa adjetivação do substantivo próprio Severino, 

assim como a inversão do sintagma morte e vida chamam a atenção de imediato, logo no 

título do livro. Esses recursos poéticos servem para realçar ainda mais aspectos importantes 

na composição da obra. Sobre isso, Senna (1980: p.58-59) nos diz que: 

 

Ao inverter a ordem natural do sintagma “vida e morte”, o poeta registra 
com precisão a qualidade da vida que seu poema visa descrever: uma vida 
a que a morte preside. E ambas, morte e vida, tem por determinante o 
adjetivo “severina”. Igualam-se nisso de serem ambas pobres, parcas, 
anônimas. O procedimento de adjetivação do substantivo é recorrente na 
poesia de Cabral, e aqui adquire especial relevo por estar em posição 
privilegiada, no título da peça. Morte e vida severina, porque é Severino o 
protagonista, que, desde a apresentação, insiste no caráter comum do seu 
nome, antes um “a-nome” no contexto em que vive. De substantivo 
próprio, “Severino” passa a ser comum;  daí a ser adjetivo é um passo.  
 

E continua:  

 

Será interessante advertir que o uso de “severino” como adjetivo no auto 
cabralino não é senão a reversão da palavra, a sua origem. Diminutivo de 
“severo”, “severino” é originalmente um adjetivo. Daí, passou a ser nome 
próprio, como ocorreu em tantos outros casos nas línguas ocidentais: 
Augusto, Cândido, Cristiano, Pio, Clemente – para citar apenas alguns 
exemplos. Ora, o que Cabral realiza é exatamente o retorno do adjetivo ao 
adjetivo, sendo o novo enriquecido da carga semântica de que foi 
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alimentado durante o “estágio” substantivo próprio, que, no caso 
específico, é o Severino anônimo do sertão nordestino.  

 

A peça descreve o percurso feito por Severino durante toda sua caminhada entre a 

morte e a vida. Isso é também já determinado no título do poema que, internamente, na 

estrutura geral, apresenta exatamente este caminho. Morte e vida severina está dividida em 

dezoito cenas, todas precedidas por um título explicativo do que se trata. Na verdade, um 

resumo daquele trecho. Podemos dividir o poema em dois grandes grupos:                

a) as doze primeiras cenas narram o êxodo de Severino, tendo como guia o Rio 

Capibaribe, fugindo da morte que é presente em toda parte, até Recife, onde, para 

sua decepção, volta a deparar-se com a miséria e a morte. O Rio Capibaribe, ou o 

“fio da vida”, por ele é seguido, mesmo quando lhe falta porque dele encontra 

suas marcas no chão rachado pelo sol. João Cabral, nessas cenas, alterna 

monólogos do personagem narrador Severino ou diálogos que ele trava ou escuta 

na longa caminhada; 

b) as seis últimas cenas apresentam o Presépio, quando Cabral descreve o 

nascimento do filho de “seu” José,  Mestre Carpina, numa alegoria do nascimento 

de Cristo. A celebração da vida ou o encontro de Severino com ela, marcam o 

encerramento da peça com a apologia da vida.  

 

 

2.2 O auto da morte: trilhas de fuga e de morte 

  

 

   Morte e vida severina  tornou-se a obra mais conhecida de João Cabral, a que 

alcançou mais popularidade, por ser um texto para teatro, ter sido musicada por Chico 

Buarque de Holanda e representada pelo Brasil a fora e no exterior. Contudo, não é uma 

poesia menos seca, romântica, emocionante. O espectador ou leitor não encontra um 

espetáculo ou leitura que empolgue, por conta da temática da seca, do sofrimento dos 

personagens, da severidade da sua estrutura e da economia da sua representação.  João Cabral 

mantém a soberania da palavra trabalhada, moldada, lapidada, desprezando as emoções fáceis 

e os sentimentos fugazes. 
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A peça só veio a ser encenada em 1958, por um grupo amador de teatro paraense, 

no Festival Nacional do Teatro de Estudantes, no Recife. Nesse festival, João Cabral 

recebeu o prêmio de melhor autor teatral. A partir daí, a peça começou a interessar a 

diretores e atores, por conta da temática social, e não parou mais de ser encenada. 

Entretanto, só alcançou essa popularidade que hoje tem, em 1966,  quando foi encenada num 

Festival do TUCA (Teatro da Pontifica Universidade Católica, de São Paulo). Chico 

Buarque que estava despontando como um dos expoentes da música popular brasileira – 

desconhecido de João Cabral, que passara parte da sua vida profissional no exterior –, 

musicou parte da peça para essa apresentação.  

Para essa montagem e a cessão dos versos para Chico Buarque musicar, João 

Cabral, que havia sido removido para a Embaixada Brasileira em Genebra, como ministro 

conselheiro, recebe um comunicado dos diretores Roberto Freire e Sidnei Siqueira e o 

pedido de autorização. Conforme o próprio João Cabral:  

 

Eu confesso que fiquei com medo quando recebi uma carta em Genebra, 
dizendo que iam levar Morte e vida severina em São Paulo, musicada por 
Chico Buarque de Holanda. Dei autorização porque achei uma coisa 
antipática dizer que não podia. Depois recebi um disco com a música, que 
guardei em casa e nunca ouvi porque realmente tinha medo.28  
 

Isso serviu para projetar João Cabral também internacionalmente como um autor 

de teatro de sucesso. Dali, a peça é levada para o Festival de Nancy, na França, onde 

também é premiada e recebida entusiasticamente pelo público. Em Nancy, recebe o prêmio 

de melhor autor vivo do festival. Posteriormente, a peça é encenada no Théâtre des Nations, 

em Paris e, posteriormente, em Lisboa, Coimbra e Porto. Ainda de acordo com João Cabral: 

 

Em 1966, o TUCA vai ao Festival de Teatro de Nancy. Eu estava em 
Berna e resolvi ir até Nancy. Confesso que foi um deslumbramento. Até 
hoje, creio que noventa por cento do êxito daquele espetáculo foi feito 
pela música. Mas, a coisa extraordinária que eu encontrei na música de 
Chico, baseada nos versos de Morte e vida severina, foi um respeito 
integral pelo verso em si... Ele pegou o texto, respeitou o texto e, com o 
talento extraordinário dele, fez uma música que eu considero inteiramente 
apropriada ao texto.29  
 

                                                 
28  ATHAYDE, Félix de. op. cit. pg. 107 – O Globo, Rio de Janeiro, 27 out. 1973.   
29 ATHAYDE, Félix de. op. cit. p. 107 – O Globo, Rio de Janeiro, 27 out. 1973.  



62 

O sucesso de Morte e vida severina, que teve início com a apresentação no 

TUCA, deve-se também ao fato de que o Brasil passava por um momento político difícil. 

Esse era o momento da ditadura militar, que se instalou no Brasil, a partir de 31 de março de 

1964, quando os militares tomaram o poder e toda a liberdade era cerceada, vigiada, punida 

e os versos de Morte e vida severina eclodiam como um eco, um grito contra o estabelecido, 

o latifúndio, a industrialização que diminuía a mão-de-obra, a fome, a injustiça social, a falta 

de políticas públicas para o Nordeste.  

Todavia, isso foi circunstancial. Morte e vida severina  foi escrita em 1954/1955. 

Não é uma peça política. Nela, João Cabral transforma toda sua poesia ontológica que 

tratava dos seres e das coisas, em uma linguagem de denúncia social, de repúdio a toda 

desordem social. Por este fato, por transitar com tanta intimidade entre ambos os caminhos 

da sua poética madura, ele afasta dos seus poemas sociais todo o caráter circunstancial da 

sua lírica sobre fatos políticos ou de ligação com movimentos e conflitos partidários.  

Podemos dizer que sua poesia participante é a menos carimbada por datas, 

acontecimentos que possa haver. Ela pode até denunciar as situações, no entanto não atiça 

controvérsias, levantes, revoltas. A estratégia cabralina consiste em apontar as diferenças 

sociais, os desequilíbrios, não em divinizar os que os combatem, ou, menos ainda, celebrar 

os que deles se beneficiam. Negando toda a retórica da propaganda, João Cabral faz da sua 

poesia uma arte que não quer ser didática, que não quer ser uma pregação.   

A escrita de João Cabral traz na sua essência, a vontade de dizer para o homem da 

sua condição de ser pensante, de agente transformador, deixando a seu critério, do seu senso 

moral, a decisão de agir contra o lugar que lhe foi reservado no mundo em que vive. 

Conforme Merquior (1997: p. 177):  

 

Toda a poesia cabralina – e não só as peças “sociais” – alude à dimensão 
da utopia como componente do ser humano e de sua relação com o ser;  
mas a consciência da essencialidade do  utópico nada tem a ver com a sua 
degradação em profetismo vulgar, em figuração arbitrária da felicidade  
no bojo de uma propaganda ideológica. O paraíso do porvir é uma 
possibilidade nascida do repúdio objetivo da sociedade opressora, não 
uma “receita” servindo de isca para a persuasão.  
     
  

E assim, em Morte e vida severina, é notória a intenção social com que o poeta 

quer carimbar a sua poesia. Uma obra poética sendo testemunha ocular e, ao mesmo tempo, 

uma denúncia de seu tempo.  
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As cenas iniciais tratam da trajetória do Severino, sertanejo desesperançado, à 

procura de algo, de sobrevivência em algum lugar, encontrando somente a morte, presença 

anônima e coletiva em toda a sua busca. São cenas de morte. Essa recriação do Severino em 

João Cabral sintetiza, de todas as maneiras, a existência anônima de qualquer retirante 

nordestino, ou de qualquer outra terra cuja sina é viajar para e por lugar nenhum. O 

personagem ganha universalidade, ampliando a possibilidade de identificar-se na errante 

vida dos personagens mitológicos e, porque não dizer, no desejo da busca, da procura, tão 

comum nos seres humanos.  

A universalidade da trajetória do Severino pode ter similaridade, ser comparada à 

do “judeu errante”, personagem que aparece na literatura e histórias contadas oralmente, 

cuja notícia da tradição aparece primeiro em Portugal. Em seu Dicionário do Folclore 

Brasileiro (p.494), Câmara Cascudo dá conta desse judeu errante como um sapateiro, em 

Jerusalém,  chamado Ahasverus. Quando da passagem de Cristo com a cruz aos ombros, ele 

teria deixado a sua tenda e empurrado o Salvador para que caminhasse mais rápido. Teria 

Cristo amaldiçoado o sapateiro a ficar peregrinando pelo mundo até a sua volta, sem 

descanso e sem pressa. Em Portugal, também Almeida Garrett escreve Romanceiro (1828), 

que é um minucioso levantamento da poesia popular portuguesa e colhe um romance de 

origem medieval em que um errante cavalheiro, triste viajante de Avalor, viaja só e sem 

esperança, acompanhando às margens de um rio:  

 

Pela Ribeira de um rio 
Que leva as águas ao mar,  

                                           Vai o triste de Avalor, 
Não se sabe se há de tornar 
As águas levam seu bem. 
Ele leva o seu pesar; 
E só vai sem companhia,  
Que os seus versos fora ele deixar: 
Pois quem não leva descanso 
Descanse em um só caminhar.  
 

Portanto, é bastante antiga essa tradição de escrever em forma poética a 

peregrinação de um herói seguindo às margens de um rio, que já não é o rio físico, mas a 

própria vida, a caminhada da existência.  Muito antes de Morte e vida severina, já tomando 

como modelo a forma do romance ibérico, João Cabral escreveu o longo poema O Rio ou a 

relação da viagem que fez o Capibaribe de sua nascente à cidade do Recife (1954), onde, 
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estranhamente, e pela primeira vez na literatura brasileira, um poeta dá voz a um rio, (o 

Capibaribe), ele mesmo, relatando o seu percurso:  

 
Sempre pensara em ir  
caminho do mar.  
Para os bichos e rios 
nascer já é caminhar. 
Eu não  sei o que os rios  
têm de homem do mar; 
sei que se sente o mesmo  
e exigente chamar.  
Eu já nasci descendo  
a serra que se diz do Jacarará, 
 
(. . .) 
 
Deixando vou as terras 
de minha primeira infância. 
Deixando para trás  
os nomes que vão mudando 
 
(. . .) 
 
Vou com passo de rio,  
que é de barco navegando. 
Deixando para trás  
as fazendas que vão ficando. 
Vendo-as, enquanto vou,  
parece que estão desfilando. 
Vou andando lado a lado 
de gente, que vai retirando; 
vou levando comigo 
os rios que vou encontrando.  
(MELO NETO, 1944: p. 119-121). 
 
 

Falando sobre a feitura de O Rio, João Cabral já revelava que tinha feito um 

rigoroso estudo sobre a hidrografia do Capibaribe: eu estava fora do Brasil e não sabia os 

afluentes do Capibaribe todos de cor. Então tive que ir à biblioteca consultar os mapas 

geográficos. Foi o poema que me deu mais prazer, por poder voltar àquelas coisas todas da 

minha infância.30, além de uma preocupação com a miséria que segue o curso do rio, da 

pobreza das populações ribeirinhas, dos retirantes que acompanham o seu curso. Isso é bem 

claro nas primeiras cenas de Morte e vida severina, quando a voz é dada a Severino 

retirante, que, para fugir da morte, segue as águas do Capibaribe, desde a Serra da Costela, 

limites da Paraíba, até sua foz, no Recife.  
                                                 
30 ATHAYDE, Félix de. op. cit. – Entrevista a Ana Maria Badaró, Diário de Notícias, RJ, 24 dez. 1975)  
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Ator: José Dumont 

– O meu nome é Severino, 

não tenho outro de pia.  

Como há muitos Severinos,  

que é santo de romaria,  

deram então de me chamar 

Severino de Maria;  

como há muitos Severinos 

com mães chamadas Maria,  

fiquei sendo o da Maria,  

do finado Zacarias. 
                                        (Melo Neto, 1994: p.171) 
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Na composição do primeiro monólogo do Severino, e de todos os outros, João 

Cabral teve como modelo o romanceiro ibérico. Assim como os romances portugueses 

medievais, esses monólogos são compostos em medida velha, versos redondilhos maiores ou 

heptassílabos, apresentando rimas alternadas, sendo algumas perfeitas ou consoantes e, na 

sua grande maioria, toantes, caracterizadas como uma preferência de João Cabral. O enredo 

inicia-se com o monólogo do personagem principal, Severino, que tenta explicar ao 

leitor/público quem é, qual sua origem, de onde veio e a que veio, mas esbarra na falta de 

individualidade, nas muitas referências, na despersonalização do sertanejo:  

 

  – O meu nome é Severino,  
não tenho outro de pia.  
Como há muitos Severinos,  
que é santo de romaria,  
deram então de me chamar 
Severino de Maria;  
como há muitos Severinos 
com mães chamadas Maria,  
fiquei sendo o da Maria  
do finado Zacarias.   
(...) 
(MELO NETO, 1994: p.171)  
 
 

Esse início da peça é bem aproximado dos prólogos das tragédias clássicas 

quando um personagem ou o coro narra os fatos ocorridos anteriores à cena que se desenrola 

no palco, a fim de situar o público espectador. Severino busca várias maneiras de se 

apresentar, de se identificar, mas termina se coletivizando, como mais um personagem 

mítico do Nordeste, retirante, “iguais em tudo e na sina”.  Assim, Severinos são todos os 

retirantes que “a seca expulsa do sertão e o latifúndio expulsa da terra” (NUNES, 1978: p. 

82).  

Nos primeiros versos do monólogo de abertura há uma identificação generalizada 

entre o Severino retirante e o local de onde veio – a serra da “Costela”, tão magra e ossuda 

quanto o sertanejo errante.  

Nos vinte e oito versos que se segue, Severino apresenta a todos, os outros 

Severinos, iguais na vida e na morte, que morrem antes dos trinta, tentando tirar da terra 

estéril, transformada pela seca, alguma coisa que sirva para saciar a fome. 

Coincidentemente, o Severino vai da vida à morte, em vinte e oito versos, a mesma soma de 

anos, que segundo João Cabral, era a expectativa média de vida do pernambucano na época. 
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No discurso de Severino há um nivelamento dos muitos outros sertanejos severinos. 

Justificando essa constante diáspora do homem sertanejo na morte e na vida cabralina, 

Antonio Carlos Secchin assim escreve: 

 

Em Cabral, o Sertão nasce para anunciar a morte: sertão, serthânatos. 
Natureza desfalcada, palco de atores-bichos, homens, rios – em perpétua 
retirada, ele também não deixa de ser, por contraste, o emulador de uma 
afirmação vital: viver nele, apesar dele. É nesse jogo entre devastação e 
resistência que a poesia da morte e vida cabralina vai tentar traduzir o 
Sertão. Traduzi-lo num viés etimológico: atravessá-lo, levá-lo além, de um 
ponto a outro: do verso do poeta ao reverso do deserto (ou desertão) onde 
a vida severina pede passagem. Traduzir o deserto solar do Sertão no 
deserto polar da página branca, pois “o sol de palavra/é natureza 
fria”(MELO NETO, 1994: p.414).   
(...). 
Aquilo que é empecilho à vida – a secura, a esterilidade – é exatamente a 
seiva de que se vale Cabral para sertanizar seu discurso: é o sertão vazio 
que subjaz à eclosão do texto. (SECCHIN, apud CAMPOS [org], 1995: 
p.12-15)  
 

Nos seis últimos versos, Severino começa a desistir de se individualizar e, 

apresentando-se como Severino, representa todos os outros, anunciando a sua peregrinação:  

                                       

Mas, para que me conheçam 
melhor Vossas Senhorias 
e melhor possam seguir 
a história de minha vida,  
passo a ser o Severino 
que em vossa presença emigra.  
(MELO NETO, 1994: p.172) 
 

  Esta primeira parte da peça é dividida em seis monólogos do personagem 

central – Severino, com inserção de quadros e diálogos com outros personagens, como:  

1) encontro com dois homens carregando um defunto numa rede; 

2) na casa aonde o retirante chega estão cantando excelências para um defunto, 

enquanto um homem, do lado de fora, vai parodiando a cantoria dos cantadores; 

3) encontra uma mulher na janela com quem trava  um longo diálogo sobre os 

ofícios do lugar;  

4) assiste ao enterro de um trabalhador do eito; 

5) a chegada ao Recife e a conversa de dois coveiros; 

6) o encontro com Seu José, mestre carpina, morador de um dos mocambos.  
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Encontra dois homens carregando um defunto numa rede, aos            

gritos de: “Ó irmãos das Almas! Irmãos das Almas! Não fui  eu que 

matei não!”                                                    (Melo Neto, 1994: p.171)  
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Em todas essas cenas, através das falas dos personagens, o leitor /espectador toma 

conhecimento das suas condições de vida, o espaço em que habitam, a relação dos 

indivíduos com esse espaço e a forma como interagem e se processam as relações sociais 

com os seus pares, vizinhos etc.  

Começando sua caminhada, Severino se depara logo com a morte: dois homens 

transportam um defunto embrulhado numa rede, cujo enterro será no cemitério de Toritama, 

este já citado no poema Cemitérios Pernambucanos, no livro Paisagem com Figuras (1956). 

Para sua surpresa, um outro  Severino, morto por disputas de terras. Isso revela que a disputa 

pela terra é algo presente na vida dos sertanejos: além da seca que os expulsa do sertão, os 

latifundiários os expulsam da terra ou os matam impunemente.    

A presença da morte é uma constante nessa empreitada do Severino e, depois de 

constatar que o Rio Capibaribe, que lhe serve de guia, secara por conta da seca, só se 

tornando perene na Zona da Mata até Recife, ele hesita em prosseguir, mas logo é 

despertado por uma cantoria de excelências, que vem de uma das casas. Um outro defunto 

chamado Severino é velado. Lá fora um homem parodia as cantadeiras, mostrando a vida de 

privação que se leva no sertão:  

 

- Finado Severino 
quando passares o Jordão 
e os demônios te atalharem  
perguntando o que é que levas 
 
(...) 
 
- Dize que levas somente  
coisas do não: 
fome, sede, privação 
 
(...) 
 
- Dize que coisas de não,  
ocas, leves: 
como o caixão, que ainda deves. 
(op. cit., p.177) 
 

Existe uma semelhança entre tantos Severinos. São iguais. É como se o documento 

que os identificasse, fosse único. Na morte e na vida, na fome, nas dores físicas e da alma, 

não há diferenciação. Há uma única tipologia, própria e coletiva, conforme TETTAMANZY 

(apud CAMPOS [org].1995: p. 53-81):  
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                                                   – Ao cemitério de Torres, 
irmão das almas,  

que hoje se diz Toritama,  
de madrugada. 

(Melo Neto, 1994: p.175)  
                                                                  (Cemitério de Toritama – PE) 
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A impressão que tal identidade entre os Severinos causa é de que vivem 
numa espécie de necrópole, espaço em que a morte é generalizada, mas 
presente do que a própria vida, que também lhes aparece como igual. 
Assim como a morte, cemitérios e defuntos sucedem-se na trajetória de 
Severino. Lenta ou rápida, casual ou intencional, a morte parece ser a 
lógica; a vida só se conquista com muita luta contra as evidências letais, 
que atingem inclusive os que ainda não nasceram. No entanto, a morte lhe 
é “leve”, como define um homem a partir dos cantadores de um enterro a 
que Severino casualmente assiste.  
   
 

As coisas da morte são leves, e a vida um fardo pesado que é difícil levar na 

caminhada dos Severinos iguais. As coisas do “não” na paródia do homem se contrapõe ao 

que canta as rezadeiras que fundem esperança e esquecimento. As rezadeiras, com sua 

excelência, pretendem ensinar ao defunto uma maneira de enganar os demônios, mas só 

enganam a si mesmas, pois “esquecem” que o morto não tem como aprender mais a enganar 

ninguém. Ele não leva cordão, cera ou capuz, leva apenas coisas do não: fome, sede, 

privação.  

Apesar disso, Morte e vida severina é muito mais que a história de um retirante 

Severino. João Cabral lança mão desse personagem para escrever um poema que é um 

desdobramento por dentro do que representa, significa, a imagem morte e vida severina. E 

essa escrita cabralina segue um roteiro cuidadoso, didático, através do qual Severino mostra 

a vida dos seus pares: a vida dos homens severinos, que labutam numa terra que nem “pedra 

há que amassar”, de onde hão de fazer brotar o seu sustento, lutando contra toda sorte de 

adversidade, como a “ave-bala”, que nesse contexto representa o poder, o latifúndio e os 

“roçados da morte”.  

Depois de presenciar essa morte, desanimado, Severino pensa em interromper a 

viagem, pois quando procurava a vida, só a morte encontrou. No primeiro monólogo ele já 

havia descrito a “morte Severina” em primeiro lugar. Somente nestes versos ele se refere à 

“vida Severina”.  Até o rio, que ele julgava perene, desistiu de caminhar. Pensa em ficar e 

procurar um trabalho:  

 

  –  Desde que estou retirando 
só a morte vejo ativa 
só a morte deparei 
e às vezes até festiva; 
só a morte tem encontrado 
quem pensava encontrar a vida  
e o pouco que não foi a morte 
foi de vida severina 
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“Dirige-se à mulher na janela que depois descobre tratar-
se de quem se saberá” 

                                             (Melo Neto, 1994: p.179) 
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(aquela vida que é menos 
vivida que defendida, 
e é ainda mais severina 
para o homem que retira). 
Penso agora: mas por que  
parar aqui eu não podia 
e como o Capibaribe 
interromper minha linha? 
(MELO NETO, 1994: p. 177-178) 
 

Pensando em ficar no lugar e procurar um trabalho, Severino avista uma mulher 

na janela, aos seus olhos, remediada. Dirige-se a ela para “saber se de trabalho poderá me 

dar noticias”. Não é de se estranhar que ali também não há trabalho para lavradores como 

ele. Somente as profissões ligadas à morte, como rezadeiras, como esse personagem à 

janela,  coveiros, médicos e farmacêuticos têm alguma ocupação:  

 

      (...)   
–Vou lhe explicar rapidamente, 

logo compreenderá:  
como aqui a morte é tanta,  
vivo de a morte ajudar. 

  –  E ainda se me permite 
que lhe volte a perguntar: 
é aqui uma profissão 
trabalho tão singular? 

  – É, sim, uma profissão, 
e a melhor de quantas há:  
sou de toda a região 
rezadora titular.  
 
(...) 
 

  – Como aqui a morte é tanta,  
só é possível trabalhar 
nessas profissões que fazem 
da morte ofício ou bazar.  
Imagine que outra gente 
de profissão similar,  
farmacêuticos, coveiros,  
doutor de anel no anular,  
remando contra a corrente 
da gente que baixa do mar.  
Retirantes às avessas,  
sobem do mar para cá.  
 (...)  
(op. cit., p. 181-182) 
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Logo se percebe no diálogo travado entre o protagonista e a mulher na janela, que 

ele não tem vez naquele lugar. É literalmente excluído, pois o trabalho que sabe realizar não 

existe ali, por conta do modelo de produção, da modernidade das máquinas das usinas que 

substitui a mão-de-obra humana. Há nesse diálogo contradições em relação ao processo de 

modernização do país, quando se estabelecem relações demarcadas entre oprimidos e 

opressores, entre ambiente urbano e ambiente rural, entre centro e periferia.  

Também nesse diálogo há uma exposição de tudo o que Severino sabe fazer, ou se 

dispõe, anunciando todos os ofícios, quais sejam: lavrar a terra, tratar de roças, tratar de 

gado, cozinhar, cuidar de moenda, enfim, nada disso interessa a rezadeira, porque representa 

o trabalho que produz, enquanto que a economia do lugar não admite o progresso, tendo em 

vista que todos os ofícios dali são baseados na morte e só existe trabalho para aqueles que 

vivem de “ a morte ajudar”.   

Para o que pretende Severino, sobreviver da morte, nada resta na fala da mulher 

rezadeira que lhe seja favorável. O tempo todo utiliza uma sequência de interrogações que 

consegue eliminar, de forma contundente, todas as possibilidades de vida defendida por 

Severino. Nas palavras de Secchin (p. 110), a rezadeira utiliza uma imagística do concreto, 

colhida  na realidade contígua (a lavoura) e declarando a morte através do  mesmo léxico 

(com leitura invertida) que define a vida:  

(...) 
Só os roçados da morte        
compensam aqui cultivar,  
e cultivá-los é fácil:  
simples questão de plantar;  
não se precisa de limpa, 
de adubar nem de regar; 
as estiagens e as pragas 
fazem-nos mais prosperar; 
e dão lucro imediato; 
nem é preciso esperar 
pela colheita: recebe-se  
à hora mesma de semear.  
(op.cit., p.182) 
 
 

As inversões e contradições no discurso da mulher da janela desdizem tudo o que 

Severino esperava ouvir. Os retirantes “às avessas”, citados por ela, que, num movimento 

inverso, sobem do mar para o sertão: são médicos, farmacêuticos, coveiros, ressaltando que 

o trabalho e a prosperidade, ali, só existe para esses profissionais. Quando ela utiliza 

“roçados da morte” há uma inversão do que se espera da colheita de um roçado. Não há 
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venda ou lucro por conta das secas, o que facilita a vida dos profissionais que tem seus 

honorários pagos somente da morte e das doenças que castigam a região.  

João Cabral, quando cria os monólogos e diálogos do Severino com outros 

personagens, parece travar uma luta contra tudo o que lhe parece otimismo fácil ou 

demagógico. Nessas primeiras doze cenas, há uma ausência completa de otimismo. Severino 

continua a viagem e se depara com a Zona da Mata, com terra fértil, branda, macia, que o 

deixa encantado e confiante.  

(...) 
Agora afinal cheguei 
nessa terra que diziam. 
Como ela é uma terra doce 
para os pés e para a vista. 
(...) 
Quem sabe se nesta terra 
Não plantarei minha sina? 
(op.cit.,  p.182) 
 
 

No lugar onde “os rios tem a água vitalícia”, Severino pensa em fincar raiz. Avista 

a usina que, embora aparente opulência, está vazia. Assim, pensa que é feriado e as pessoas 

do lugar descansam. Imagina ele que, bem diferente da Serra da Costela, “a gente daqui 

jamais envelhece aos trinta”. Mais uma vez, Severino se engana. O lugar está deserto porque 

as usinas dispensam a mão-de-obra braçal. Tudo é mecânico e nada requer o trabalho de 

homens iguais a ele.  

De novo a presença da morte marca sua passagem pela Zona da Mata: avista um 

cemitério e assiste ao enterro de um trabalhador do eito. Atento, ouve o que os amigos 

dizem do morto: 

                                       (...)  
   – Essa cova que estás,  

com palmos medida, 
é a conta menor  
que tiraste em vida 

– É de bom tamanho,  
nem largo, nem fundo, 
é a parte que te cabe  
neste latifúndio. 

   – Não é cova grande,  
é cova medida 
é a terra que querias  
ver dividida.  
(...) 
(op.cit.,  p. 183) 
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(Cemitério de Santo Amaro – Recife) 
 

As avenidas do centro, 
     onde se enterram os ricos, 
    são como o porto do mar; 
   não é muito ali o serviço: 

                            (...) 
 Para lá vão os jornalistas, 

                           os escritores, os artistas, 
                                   (Melo Neto, 1994: p.188,189)   
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Esse trecho da peça é o mais conhecido de Morte e vida severina. Um tanto pela 

música de Chico Buarque e outro porque é a parte mais dramática do auto. Nessa cena, outro 

Severino morto é levado pelos amigos ao cemitério, e cada um deles canta uma parte da 

despedida. Nesses versos, o poema faz a mais contundente condenação aos latifúndios, que 

na sua ganância matam aqueles que lutam pela terra, consumindo suas forças, a fibra e a 

vontade de lutar. Tudo que lhe resta deste grande latifúndio é uma “cova em palmos 

medida”, lugar onde cabe o corpo fraco do trabalhador que até então queria a sua parte na 

terra. A cantoria toda é um questionamento sobre a forma como os empregados são tratados 

pelos patrões, quando a força do trabalho é explorada e paga com ninharias.  

A dramaticidade atinge o seu ápice nesse trecho do poema, pois detalha em 

pormenores a vida do camponês nordestino, lavrador de uma terra que não é sua, explorado 

por seus patrões que representam o latifúndio.  

Decepcionado com a Zona da Mata, que lhe parecia “uma terra doce para os pés e 

para a vista”, onde as pessoas “jamais envelheciam aos trinta”, mas o que encontra é 

abandono e plantação de cana. Severino resolve apressar o passo e chegar logo ao Recife, 

fim de sua viagem, fim do seu rosário e de sua ladainha, sendo o Recife a sua derradeira ave-

maria. Mas, o que Severino queria mesmo era fugir da “morte antes dos trinta”, segundo as  

estatísticas do lugar.   

Na chegada ao Recife, Severino anuncia que sua viagem acabou. Mas, até aí, a 

morte o persegue. Sua primeira parada para descansar é ao pé de um muro de cemitério, 

quando escuta a conversa de dois coveiros, que reclamam do muito trabalho de “botar a 

caixa cheia dentro da caixa vazia”, pois trabalham no que eles chamam de “subúrbio de 

indigentes” e todos os dias aumentam o número de defuntos. A conversa inquieta mais 

Severino, quando um dos coveiros diz que aqueles vindos da caatinga, “vêm seguindo o 

próprio enterro”.  

Há uma análise social também no diálogo dos coveiros. Nessa interação, eles 

sugerem que os cemitérios, tal como a sociedade são ordenados em níveis, de acordo com a 

condição social de cada um. De forma gradativa, a miséria que os dois homens se referem, 

aparece e vai se intensificando dependendo do bairro de onde vem o morto. No de Santo 

Amaro, os ricos são enterrados nas “avenidas do centro”, mas nas áreas internas, diversas 

vezes por dia chega “comboio de alguém”, movimento comparado a estação dos trens, No 

cemitério de Casa Amarela, a morte se faz mais presente, sendo comparada “a parada de 

ônibus/ com filas de mais de cem” (op.cit., p.188). 
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(Cemitério de Casa Amarela – Recife) 
   – Também um bairro dessa gente 

temos o de Casa Amarela:  
cada um em seu escaninho, 
cada um em sua gaveta, 
com o nome aberto na lousa 
quase sempre em letras pretas,  
Raras as letras douradas,  
raras também as gorjetas.         (Melo Neto, 1994: p. 189)  
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Em proporção maior da miséria, chegam os retirantes como Severino: “é a gente 

de enterros gratuitos/ e de defuntos ininterruptos/ É a gente retirante/ que vem do Sertão de 

longe” (op. cit., p.190). Para esses expulsos do sertão pela seca e marginalizados na cidade 

grande, um dos coveiros tem uma sugestão prática e simples:  

 

– Na verdade seria mais rápido 
e também muito mais barato 
que os sacudissem de qualquer parte 
dentro do rio e da morte. 
 

– O rio daria a mortalha 
e até um macio caixão de água; 
e também um acompanhamento 
que levaria como passo lento  
o defunto ao enterro final  
a ser feito no mar de sal.    
 

   – E não precisava dinheiro, 
e não precisava coveiro, 
e não precisava oração 
e não precisava inscrição.  
 

  – Mas o que se vê não é isso: 
é sempre nosso serviço 
crescendo mais cada dia; 
morre gente que nem vivia. 
 

  –  E esse povo lá de riba 
de Pernambuco, da Paraíba, 
que vem buscar no Recife 
poder morrer de velhice, 
encontra só, aqui chegando 
cemitérios esperando.  
 

  –  Não é viagem o que fazem,  
vindo por essas caatingas, vargens; 
aí está o seu erro: 
vem é seguindo seu próprio enterro.  
(op. ci., p.191) 
 
 

Nesta conversa dos coveiros, não há como não fazer uma relação com o 

conhecido diálogo dos coveiros da peça Hamlet (Ato V. Cena I), de William Shakespeare. 

Retornando de Elsenor, Hamlet pára no cemitério e ouve coveiros (que Shakespeare 

representa como clowns, bobos, palhaços) conversarem sobre o suicídio de Ofélia. Apesar 
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do absurdo da conversa, não deixa de ter pontos de contatos com a situação do Severino. 

Vejamos o que diz um dos coveiros:  

 

Se o homem vai a água e se afoga, de qualquer modo, queira ou não 
queira, ele vai, prestar atenção nisso. Mas, se a água vai a ele e o afoga, 
ele não se afoga – “ergum”, aquele que não é culpado de sua própria 
morte, não abrevia a sua própria vida”. (Hamlet – Ato V – Cena I. p. 200)
        

A citação dos coveiros – “vem seguindo o próprio enterro” – é decisiva para o 

retirante, que sempre lutou de forma obstinada pela vida e a partir daí passa a defender um 

discurso de morte. Frustrado, Severino parece incorporar o discurso do coveiro e se dá conta 

que é muito difícil lutar pela sobrevivência:  

 

A solução é apressar 
a morte a que se decida  
e pedir a este rio,  
que me faça aquele enterro  
que o coveiro descrevia: 
caixão macio de lama,  
mortalha macia e líquida, 
coroas de baronesa 
junto com flores de aninga,  
e aquele acompanhamento 
de água que sempre desfila 
(que o rio, aqui no Recife,  
não seca, vai toda a vida).  
(op.cit., p.193)   
 
 

Nesse monólogo, percebe-se que o retirante Severino toma consciência de que 

toda sua trajetória, desde a Serra da Costela, limites da Paraíba, mesmo lutando 

ferrenhamente pela vida, só a morte encontrou. Tudo isso contribui para que ele agora faça 

uma opção por um discurso de morte e renúncia da vida. Aproxima-se de um cais do 

Capibaribe e noutro monólogo, que é um lamento, devido a quebra de todas as expectativas 

possíveis, Severino revela que na verdade nunca desejou muita coisa: 

 

– Nunca esperei muita coisa, 
é preciso que eu repita. 
Sabia que no rosário 
de cidades e de vilas,  
e mesmo aqui no Recife 
ao acabar minha descida,  
não seria diferente 
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a vida de cada dia: 
que sempre pás e enxadas 
foices de corte e capina 
ferros de cova, estrovengas 
o meu braço esperariam.  
Mas que se este não mudasse 
seu uso de toda a vida,  
esperei, devo dizer, 
que ao menos aumentaria 
na quartinha, a água pouca, 
dentro da cuia, a farinha, 
o algodãozinho da camisa, 
ou meu aluguel  com a vida.  
(op. cit.: p. 192) 
 
 

O trabalho, água com abundância, a farinha na cuia, o algodãozinho da camisa, 

dinheiro para o aluguel são necessidades poucas, sonhos pequenos de um pobre homem que 

acabara de constatar que viera seguindo o próprio enterro e que para sua vida não há 

perspectiva. Para o enterro só chegara adiantado, apenas uns dias. Este último monólogo de 

Severino, como o anterior, inicia-se com o verso “nunca esperei muita coisa”. Desilusão é o 

sentimento mais presente e o faz refletir sobre essa sua empreitada que resultou em nada e 

pela primeira vez pensa em suicídio:  

 

E chegando, aprendo que,  
nessa viagem que eu fazia  
sem saber desde o Sertão,  
meu próprio enterro eu seguia.  
Só que devo ter chegado 
adiantado de uns dias; 
o enterro espera na porta:  
o morto  ainda está com vida, 
(op. cit., p. 192)  
 
 

Está para se atirar no rio, quando dele se aproxima Seu José, o mestre carpina. 

Severino aproveita e faz uma série de perguntas, as quais ele responde com firmeza, 

sabedoria e prudência. 

      (...)  
– Seu José, mestre carpina,  

e quando ponte não há? 
Quando os vazios da fome 
não se tem com que cruzar? 
Quando esses  rios sem água 
são grandes braças e mar? 
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                                                                                                                                      Atores: 

                         Sebastião Vasconcelos 
                             e José  Dumont 

 
 

– Seu José, mestre carpina, 
que habita esse lamaçal, 

sabe me dizer se o rio 
a essa altura dá vau? 

– Seu José, mestre carpina, 
que diferença faria 

se em vez de continuar 
tomasse a melhor saída: 
a de saltar, numa noite, 
fora da ponte e da vida? 

(Melo Neto, 1994: p. 193) 
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  – Severino, retirante,  
o meu amigo é bem moço; 
sei que a miséria é mar largo, 
não é como qualquer poço: 
mas sei que para cruzá-la 
vale bem qualquer esforço.  
 
(...) 
 

 –  Seu José, mestre carpina, 
que diferença faria 
se em vez de continuar 
tomasse a melhor saída: 
a de saltar, uma noite 
fora da ponte e da vida? 
(op. cit.: p. 192-195) 
 
 

Os seis últimos monólogos, que nos permitem conhecer a vida dos personagens e 

a geografia do mundo que os cerca, alternam-se numa ambivalência de estrutura, conforme 

cita Nunes (1971: p. 85): “narrativo, quanto ao encadeamento e ao caráter episódico das 

cenas que compõem, e dramático, quanto ao caráter geral da ação que se desenrola através 

dessas cenas”. Sem mediação, esses monólogos garantem, mesmo sem uma forma linear, 

contínua, o desenvolvimento ascendente da ação, que atinge o seu clímax a partir do 

momento em que o personagem central procura a única saída válida para ele: a de “saltar 

numa noite fora da ponte e da vida”, buscando na morte solução para os seus problemas 

mais urgentes que são muitos: fome, falta de trabalho, desesperança etc.   

Verifica-se que mais uma vez o rio Capibaribe surge como um elemento 

importante em toda viagem do Severino. Entretanto, como um antídoto a todo o discurso 

negativo, surge um novo personagem na história, o Seu José, que, indo de encontro a tudo 

de negativo que é estabelecido, usa de todos os argumentos para que o retirante faça uma 

opção pela vida, mesmo que seja uma vida severina.  

Com seu discurso em favor da vida, o Seu José promove uma mudança nos 

pensamentos de Severino e, a partir daí, inicia-se o Auto da Vida.  

As cenas até então apresentadas foram marcadas profundamente por diversas 

formas de morte, sempre caracterizadas por uma “morte severina”, como o Severino mesmo 

descreveu no início de sua caminhada. Os motivos são os mesmos: emboscada, fome, 

doença e luta pela terra. Toda essa sucessão de cenas marca a edificação de um  outro auto, 

diferente do que vínhamos tratando, visto que, até então, Severino deparara-se com a morte 
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em toda sua dimensão, ora interagindo, ora observando de longe, como espectador 

silencioso, tal que como ocorrerá em seu encontro com a vida.  

Há um aprofundamento desse clímax quando o diálogo entre Severino e seu José, 

habitante dos mangues, é interrompido de uma forma brusca, com a aparição de uma 

mulher, que sai de um dos mocambos, anunciando o nascimento de um menino. A partir daí, 

Severino se retira da ação central, da qual é protagonista, e passa a presenciar uma outra –  a 

comemoração do advento – representada para ele e apresentada para o espectador como  O 

Auto de Natal. Nesse momento é substituído o ritmo da tragédia pelo ritmo da comédia.  

Nesse instante se inicia o Presépio, que finaliza a peça. Interrompe-se o diálogo, 

Severino e o Mestre Carpina assistem ao espetáculo do nascimento do filho de seu José.  

 

  – Compadre José, compadre,  
que na relva estais deitado: 
conversais e não sabeis 
que vosso filho é chegado? 
Estais aí conversando  
em vossa prosa entretida: 
não sabeis que vosso filho 
saltou para dentro da vida? 
Saltou para dentro da vida 
ao dar o primeiro grito; 
e estais aí conversando; 
pois sabei que ele é nascido.  
(MELO NETO, 1994: p.195) 
 
 

Essa representação significa o nascimento de outro Severino, e João Cabral 

aproxima o auto dos modelos pastoris das peças medievais. Metaforicamente é o nascimento 

de Jesus, em meio a toda aquela carência e pobreza, não muito diferente do ambiente que o 

Cristo nasceu. Nessas cenas se explica o subtítulo do poema: Auto de Natal pernambucano.  

 

 

2.3   O auto da vida: o presépio – pastoris e folclore pernambucanos  

 

A partir da Cena treze, conforme NUNES (1971: p. 85), começa um Auto de natal 

dentro do Auto propriamente dito, onde a tragédia da morte dos primeiros monólogos e 

diálogos é esquecida, e a vida, mesmo “severina”, é celebrada no nascimento de um menino. 
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Inicia-se nessas cenas, a celebração da vida em meio a tantos descaminhos que marcaram a 

caminhada do Severino, desde as fronteiras da Paraíba até o Recife. 

Em todo o percurso e cenas anteriores, há referência à vida, mas é a morte que se 

revela sempre na trajetória do personagem. Nessa parte final, é que a vida se faz “presença 

viva”, sendo celebrada de forma festiva, quando a anunciação do nascimento interrompe o 

desejo do Severino de “saltar fora da ponte e da vida?” (op. cit., p. 195)  

Uma pergunta que fica sem resposta, até que a festa para o menino acabe e, então, 

o seu José tem subsídios suficientes, testemunhados pelo retirante, quando a própria vida 

responde com sua presença. Sobre isso vejamos o que diz Barbosa (1975: p. 126):  

 

Assim, o salto para ”fora da ponte e da vida” com que questiona o Seu/são 
José, “Mestre Carpina”, é pensado na medida em que o seu aluguel com a 
vida é, mais uma vez, diminuído pela miséria de uma realidade que o 
torna objeto, e não sujeito, de uma condição. Na Anunciação que segue ao 
diálogo com o Mestre Carpina, a vida, principiando pelo grito, é já, 
novamente, a retomada da moenda em que, para Severino, ela se 
transforma necessariamente. Na verdade, o salto para dentro da vida com 
que a mulher anuncia o nascimento do menino é correlato à questão 
proposta por Severino ao Mestre Carpina, de tal modo que a resposta será 
dada em termos de retomada da conversa interrompida por aquele mesmo 
que, sendo a metade que faltava, responde à indagação desesperançada de 
Severino.  
 
– Severino retirante 
deixe agora que lhe diga: 
eu não sei bem a resposta 
da pergunta que fazia, 
se não vale mais saltar 
fora da ponte e da vida; 
nem conheço essa resposta, 
se quer bem que lhe diga; 
é difícil defender,  
só com palavras, a vida,  
ainda mais quando ela é 
esta que vê, severina; 
mas se responder não pude 
à pergunta que fazia, 
ela, a vida, a respondeu  
com sua presença viva.  
    
  

Entre a pergunta do Severino e a resposta do Seu José há um hiato que marca a 

diferença do ritmo do drama, a temporalidade, o limite entre dois movimentos distintos: a 

oposição entre morte e vida. O intervalo ocasionado pela mulher que “anuncia” o 

nascimento do menino. Confirma-se o que Benedito Nunes nomeia como “a suspensão  
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mítica do tempo no instante festivo da epifania”. (NUNES, 1974: p.86).  O “auto dentro do 

auto”, quando João Cabral é fiel ao roteiro dos autos pastoris tradicionais, embora, na escrita 

cabralina, a mulher substitui o anjo; os vizinhos, os Reis Magos com suas ofertas, e as 

ciganas fazem previsões quanto ao destino do menino etc.  

A resposta do Mestre Carpina só vem depois da celebração. Mas, o próprio auto, 

que se instala, já vai preparando a resposta que virá em seu final.  

As cenas seguintes, que introduzem o Presépio dentro da peça, João Cabral busca  

do folclore pernambucano, pontualmente do livro Folk-lore Pernambucano – Subsídios para 

a história da poesia popular em Pernambuco, publicado em 1908 e reeditado em 1974, pelo 

Arquivo Público Estadual, quando parodia alguns dos diálogos recolhidos ali por Pereira da 

Costa.         

Dialogando com os autos ibéricos da tradição medieval31 e popular, a escrita 

cabralina também procura mostrar um Nordeste mítico e a realidade do Nordeste brasileiro, 

quando o personagem é “real”, no sentido que representa tantos outros “severinos” retirantes 

da Região. Esse estilo “ibérico” e tipicamente brasileiro do auto é comentado por Marly 

Oliveira, que sintetiza no seu texto tudo que o próprio João Cabral já falara do Auto de Natal 

Pernambucano noutras ocasiões:  

 

Morte e vida severina é uma homenagem às várias leituras ibéricas: os 
monólogos do Retirante têm em comum com o romanceiro ibérico o uso 
de heptassílabo e a assonância; a cena do Irmão das almas homenageia o 
romance catalão do conde Arnaut; a cena do velório é pernambucana; a da 
mulher na janela é um poema narrativo em português arcaico incorporado 
ao folclore pernambucano. A cena dos coveiros é,  curiosamente, escrita 
em verso livre, quem sabe com a intenção de continuar, de levar adiante 
uma conquista modernista. O diálogo do Retirante com o Mestre Carpina 
segue os processos da tenção galega; o resto é “romance” castelhano. O 
nascimento de Cristo se tornou um fato realista; a cena dos presentes, 
como outras, tem relação com os autos pernambucanos do século passado 
(Séc. XIX). As ciganas estão nos autos antigos prevendo o futuro 
nascimento da criança. Estão em Pereira da Costa, na obra sobre o folclore 
pernambucano.32   
 

E o próprio João Cabral confirma essa pesquisa em Pereira da Costa:    

 

                                                 
31 . O auto teve origem na península Ibérica (Espanha/Portugal) sendo muito utilizado na Idade Média. O 
mais antigo é o auto de “Los Reyes Magos” (séc. XIII) e um dos mais famosos é o “Auto da Visitação”- 
de Gil Vicente.   
32 OLIVEIRA, Marly. Prefácio. In MELO NETO João Cabral de. Obra Completa. Rio de Janeiro. Nova 
Aguilar, 1994. p.18 
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Pesquisei num livro sobre folclore pernambucano, publicado no início do 
século, de autoria de Pereira da Costa.  
(...) 
A cena do nascimento com outras palavras está em Pereira da Costa, 
“Cumpadre que na relva está deitado” é uma transposição desse 
folclorista, pois no Capibaribe há lama, e não grama. “Todo o céu e a terra 
lhe cantam louvor” também é literal do antigo pastoril pernambucano. O 
louvor das belezas do recém-nascido e os presentes que ganha existe no 
pastoril. As duas ciganas estão em Pereira da Costa.  
(...) 
Os monólogos do retirante provêm do romance castelhano. A cena do 
enterro na rede é do folclore catalão. O encontro com os cantores de 
incelenças é típico do Nordeste. Não me lembro se a mulher da janela é de 
origem galega ou se está em Pereira da Costa.  A conversa com Severino 
obedece  ao modelo da tenção galega.33  
 

A obra de Pereira da Costa, como citada pelo próprio João Cabral, serve de 

bibliografia para seu auto, sendo isso percebido na comparação dos diálogos nos quais 

identificamos semelhanças tanto na utilização do vocabulário, como no plano da sintaxe. Há 

uma referência explícita de um texto no outro pela intertextualidade, utilizando a paráfrase 

quando as palavras são mudadas, mas a idéia do texto original  é confirmada pelo novo texto 

e Cabral faz essa alusão para atualizar, reafirmando os sentidos do texto citado, dizendo de 

outra forma. Há também uma paródia quando a voz do texto original é retomada.  As cinco 

cenas a seguir guardam uma similaridade com as loas dos pastoris de Pernambuco, já 

pesquisados e registrados por Costa (1974: 471): 

Loa do anjo anunciando as pastoras 
O nascimento do Messias:  
 
Pastoras, belas pastoras,  
Que na relva estais deitadas 
Descansais, e não sabeis,  
Que a luz do céu é chegada.  

 
Em Morte e vida severina (MELO NETO, 1994: p.195):  

 

Uma vizinha anuncia a chegada 
Do filho do Seu José:  
 
Compadre, José compadre 
que na relva estais deitado:  
conversais e não sabeis 
que vosso filho é chegado? 
 
 

                                                 
33 ATHAYDE, Félix de. op. cit. p. 110 – In. Antonio Carlos Secchin, João Cabral: a poesia do menos: op. 
cit.     
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Nesses dois fragmentos, embora exista a presença do profano, há uma aproximação 

com os textos bíblicos que tratam do nascimento de Jesus. Há na escrita cabralina fortes 

marcas de religiosidade, como por exemplo, o personagem do Mestre Carpina, assim como 

José, é carpinteiro, nascido em Nazaré da Mata e ainda é chamado de José. Nota-se a 

intenção de João Cabral em trazer para a sua escrita essas semelhanças com o texto bíblico.  

Com a notícia propalada aos quatro ventos, começam a se aproximar da casa do Seu 

José, vizinhos, amigos e até duas ciganas. Esse fragmento, assim como todo o Presépio 

foram inspirados no material recolhido e registrado por Costa (1974: p.472), em Jornadas:  

Todo o céu e terra  
Vos cantam louvor,  
Ó Menino Deus, 
Nosso redentor. 

 Em Morte e vida severina (MELO NETO, 1994: p.195): 
  

 – Todo o céu e a terra 
lhe cantam louvor, 
Foi por ele que a maré 
Esta noite não baixou. 

 
       

E João Cabral vai adaptando as falas do seu Auto, inspirado no presépio da 

tradição popular, lapidando, moldando, ironicamente, como nas falas dos vizinhos que se 

aproximam para comemorar o nascimento: 

 

  – Todo o céu e a terra  
lhe cantam louvor 
e cada casa se torna  
num mocambo sedutor. 
 

  – Cada casebre se torna 
no mocambo modelar 
que tanto celebram os  
sociólogos do lugar.  
(op. cit., 1994: p 196) 
 

Modificando esse verso, o poeta parece concordar com o que diz o também 

pernambucano Gilberto Freyre no seu ensaio Sobrados e Mocambos (1936).  A ironia está 

em tornar os mocambos, habitações miseráveis e desprovidas de qualquer conforto, em 

habitações modelares e sedutoras, como, de certa forma, o fez Gilberto Freyre em seu 

ensaio.  
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Sobre esse olhar divergente sobre o Nordeste na escrita de João Cabral e Gilberto 

Freyre, Albuquerque Junior (2006: p. 257) assim comenta : 

 

A elite nordestina é sempre associada por Cabral às imagens do fofo, do 
balofo, do adocicado, do redondo de suas vidas e de seus discursos, como 
fazia Freyre. Mas este via nisso uma possitividade e Cabral denota, com as 
mesmas imagens, a negatividade. O Nordeste da alvenaria, do poroso, do 
mocambo, do sobrado, da casa-grande, que era elogiado por Freyre, como 
expressão de nossa nacionalidade, se torna em Cabral, a prova de nossa 
falta de consciência dos verdadeiros problemas nacionais. Este Nordeste é 
denunciado como o espaço onde não se faz nada de concreto, onde tudo é 
corrosão e diluição. A sua poesia quer, pois, materializar, concretizar 
outro Nordeste. O Nordeste nascido da corrosão crítica destes discursos de 
festas de casa-grande, destes discursos em ritmo deputado, que vê o Brasil 
rosa e o rio azul.  
   

O Auto continua com os vizinhos que se aproximaram do casebre trazendo 

presentes para o recém-nascido. Em João Cabral, uma alegoria dos Reis Magos, que guiados 

pela estrela, visitam o menino-Deus. Em Costa (1974: p. 486), nas Ofertas das Pastoras, 

encontramos o seguinte verso:  

 
Minha pobreza tal é 
Que uma oferta não achei! 
Na aldeia não encontrei 
Cousa que fizesse fé; 

 

Em Morte e vida severina (MELO NETO, 1994: p.196), Cabral faz uma re-
elaboração  desse verso:  
 

  –  Minha pobreza tal é 
que não trago presente grande: 
trago para a mãe caranguejos 
pescados por esses mangues; 
mamando leite de lama 
conservará nosso sangue. 
 

João Cabral faz uma adaptação do presépio tradicional para a cena do mangue e as 

condições de vida das populações ribeirinhas ao Capibaribe, tornando real o ambiente e os 

presentes oferecidos, pincelando tudo isso com a cor local. Na cena seguinte, ele enumera 

uma série de localidades, como bairros de Recife e cidades pernambucanas, de onde são 

trazidos os presentes, que também são bem característicos de cada região citada, como água 

de bica do Rosário de Olinda, bolachas d´água de Paudalho, bonecos de barro de Severino 
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de Tracunhaém, tamarindos da Jaqueira, versos que citaremos na íntegra, no Capítulo 3, 

quando trataremos do banquete barroco.  

João Cabral, assim como Manuel Bandeira já fizera em Evocação do Recife, 

utilizando nomes tão sugestivos, de ruas, bairros e cidades, cria um jogo quase surrealista 

para quem não sabe que se trata de localidades pernambucanas.  

Uma nova vida, mas uma vida que a cada dia há de ser comprada. Uma “vida de 

retalhos” como a do Severino retirante e a do Mestre Carpina. Uma vida comprada à vista. 

Na indagação do Severino há todo um reflexo do que será a vida nova que brota.  

 

                                      (...)  

  –  Seu José, mestre carpina,  
que lhe pergunte permita: 
há muito no lamaçal 
apodrece a sua vida? 
e a vida que tem vivido 
foi sempre comprada à vista? 
 

  –  Severino, retirante,  
sou de Nazaré da Mata,  
mas tanto lá como aqui 
jamais me fiaram nada: 
a vida de cada dia 
cada dia hei de comprá-la.  
 

  –  Seu José, mestre carpina,  
e que interesse, me diga, 
há nessa vida a retalho 
que é cada dia adquirida? 
espera poder um dia 
comprá-la em grandes partidas? 
 

   – Severino, retirante,  
não sei bem o que lhe diga:  
não é que espere comprar 
em grosso de tais partidas, 
mas o que compro a retalho 
é, de qualquer forma, vida.  
(idem: p. 194-195) 
 
 

Pois é exatamente na diferença que reside o valor desta outra vida, ainda que suja, 

minguada, pobre, é vida. Não dá para esquecer essa condição “severina”, bastando analisar o 

cenário, os acontecimentos que cercam o nascimento do menino. Somente naquele dia, 
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                     (...) 
 

–  Foi por ele que a maré 
fez parar o seu motor: 
a lama ficou coberta 
e o mau-cheiro não voou. 

–  E a alfazema do sargaço, 
ácida, desinfetante,  
veio varrer nossas ruas 
enviada do mar distante. 

–  E a língua seca de esponja 
que tem o vento terral 
veio enxugar a umidade 
do encharcado lamaçal. 
(idem: p.196).  
 

Tudo aí lembra sujeira, pobreza, fedentina que dera uma trégua por conta do 

advento, mas que o normal é voltar a mesma situação de miséria e fedor.  

Os presentes oferecidos pelos vizinhos também são igualmente desprovidos de 

beleza, exuberância e valor material: caranguejos, leite de outra mãe, papel de jornal, 

canário-da-terra, pitu, abacaxi, tamarindos, ostras, jaca, cajus, peixes, mangabas, siris, 

mangas e goiamuns. Entretanto, juntos configuram um grande banquete que a pobreza dos 

vizinhos pode oferecer. 

Assim também se dá na fala das ciganas, que prevêem o futuro da criança. Em 

Pereira da Costa, uma é pessimista, predizendo as perseguições, traição de Judas e a 

crucificação. A outra é otimista colocando em relevo a origem divina do menino Jesus, 

como redentor da humanidade. Em Morte e vida severina,  o contraste das previsões se dá 

pelo fato de que a primeira cigana prevê um futuro enlameado, entre os mangues do rio, 

vivendo como um pescador de siris e camarão. Enquanto a segunda, o vê como operário, 

transferindo-se dos mangues do Capibaribe para um mocambo melhor nos manguezais do 

Beberibe, o outro rio que corta Recife.  

Em Pereira da Costa:  
 

Somos ciganas do Egito 
Que viemos a Belém, 
Adorar a um Deus Menino 
Nascido p´ra nosso bem. 
 
Atenção, peço, Senhores,  
Para esta breve leitura, 
E uma atenção piedosa 
A toda e qualquer criatura.  
(COSTA, 1974: p.484)  
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Em Morte e vida severina, assim escreve João Cabral, sempre recorrendo à 

paródia:       
  

  – Atenção peço, senhores, 
para esta breve leitura: 
somos ciganas do Egito, 
lemos a sorte futura. 
Vou dizer todas as coisas 
que desde já posso ver 
na vida desse menino 
acabado de nascer: 
aprenderá a engatinhar 
por aí, com aratus, 
aprenderá a caminhar 
na lama, com goiamuns, 
e a correr o ensinarão 
os anfíbios caranguejos, 
pelo que será anfíbio 
como a gente daqui mesmo. 
Cedo aprenderá a caçar: 
primeiro, com as galinhas, 
que é catando pelo chão 
tudo o que cheira a comida; 
depois, aprenderá com  
outras espécies de bichos:  
com os porcos nos monturos, 
com os cachorros no lixo. 
 
(...) 
 

   – Atenção peço, senhores 
também para minha leitura: 
também venho dos Egitos, 
vou completar a figura.  
 
(...) 
 
Minha amiga se esqueceu 
de dizer todas as linhas; 
não pensem que a vida dele 
há de ser sempre daninha. 
Enxergo daqui a planura 
que é a vida do homem de ofício, 
bem mais sadia que os mangues, 
tenha embora precipícios. 
Não o vejo dentro dos mangues, 
vejo-o dentro de uma fábrica: 
se está  negro não é de lama, 
é de graxa de sua máquina, 
coisa  mais limpa que a lama 
do pescador de maré 
que vemos aqui, vestido 
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de lama da cara ao pé.  
(...) 
(MELO NETO, p: 198-199) 
 

 
Entretanto, o que elas predizem não vislumbra um futuro brilhante para a criança, 

mas uma continuidade da miséria já instalada naqueles mocambos. Assim, será mais um 

sobrevivente, dividindo com os outros moradores, a vida precária, difícil e infecta do 

mangue.  

As profecias da segunda cigana, mesmo sendo menos trágicas, apenas insinuam 

que ele poderá mudar de bairro, entretanto, continua no mesmo tipo de habitação: os 

mocambos do Beberibe. Uma outra alternativa é ser operário numa fábrica, o que quer dizer, 

sempre explorado por patrões, não garantindo, assim, uma vida digna, uma mudança radical 

na sua condição social.  

Nessas predições, João Cabral faz uma diferença entre os autos natalinos 

populares que, embora elas façam revisões do sofrimento de Jesus, no final são 

caracterizados pela vitória da vida, com a ressurreição. No início, João Cabral se apropria 

textualmente dos versos dos pastoris: somos ciganas do Egito. No pastoril as ciganas 

predizem toda a “via crucis” de Jesus, mas sempre persistem na vitória final. As ciganas de 

Morte e vida severina são um tanto cruéis. As predições ditas são infectadas de maus 

presságios, de agouros, pois não há nenhum prenúncio de vitória para quem nasce no 

mangue. Se a fala da segunda cigana apresenta, no início, um  certo  tom otimista, logo isso 

é dissipado porque a mudança é apenas de um mangue para o outro. O emprego de operário 

não garante nenhuma perspectiva de ascensão social ou mudança da sua “vida severina”.   

Essa mudança geográfica para os mangues do Beberibe em nada contribui para a 

melhoria de vida dos habitantes dos mangues, como já visto na mudança do Severino – do 

sertão para os mangues do Recife. O que vemos é que esse nascimento representa apenas a 

continuação, a perpetuação das dores vividas por mulheres e homens que, como Severino, 

estão condenados a uma vida de exclusão social permanente.  

Por fim, a última cena do presépio reúne todos os visitantes ao redor do recém-

nascido elogiando sua formosura, também trazendo essa cena do presépio recolhida por 

Pereira da Costa. Enquanto lá tudo se enquadra no reino do belo, em João Cabral é uma 

beleza diferente; pálida, franzina, fraca e raquítica, mas é a beleza da afirmação da vida, que 

ela mesma fabrica.    

Em Costa (1974: p.473-474):  
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Da sua formosura 
Eu já vou dizer,  
Algumas cousinhas  
Do meu entender. 
 
Os seus cabelinhos 
São felpas de ouro, 
Que bem mostram ser 
De um rico tesouro. 
 
A clara testinha 
No seu natural, 
De um canto a outro 
Toda por igual. 
 
Os belos olhinhos  
Tão vivos e azuis, 
Bem mostram que são  
Do menino Jesus.  

 
Em Morte e vida severina (MELO NETO, 1994: p.199-200):  
 

  –  De sua formosura  
já venho dizer: 
é um menino magro, 
de muito peso não é 
mas tem o peso de homem, 
de obra de ventre de mulher. 

  –  De sua formosura 
deixa-me que diga: 
é uma criança pálida, 
é uma criança franzina, 
mas tem a marca de homem, 
marca de humana oficina. 

  –  Sua formosura 
deixa-me que cante: 
é um menino guenzo 
como todos os desses mangues, 
mas a máquina de homem 
já bate nele, incessante. 

  –  Sua formosura 
eis aqui descrita: 
é uma criança pequena, 
enclenque e setemesinha, 
mas as mãos que criam coisas 
nas suas já se adivinha. 
 

Nessas cenas, chama atenção os adjetivos que qualificam o menino com uma 

constituição particular, mas, já igual a todos outros nascidos no mangue: magro, pálido, 
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franzino, guenzo34, pequeno, enclenque35 , setemesinha36. Utilizando essa caracterização, 

João Cabral faz uso das categorias do grotesco, um dos recursos típicos da arte moderna. 

Esses elementos da modernidade permite-nos interpretar mais amiúde essa “vida severina” 

em toda a sua dimensão de precariedade e deformação como a pedra bruta, lapidada na 

poética cabralina.  

Continuamos com a saudação dos vizinhos, que agora exaltam o belo no pequeno 

Severino:  

          – De sua formosura 
 deixai-me que diga: 
 é belo como o coqueiro 
 que vence a areia marinha. 

  – De sua formosura 
deixai-me que diga: 
belo como o avelós 
contra o Agreste de cinza. 

  –  De sua formosura  
deixai-me que diga: 
belo como a palmatória 
na caatinga sem saliva. 

  –  De sua formosura 
deixai-me que diga: 
é tão belo como um sim 
numa sala negativa. 
 
(...) 
 

    – Belo porque é uma porta  
abrindo-se em mais saídas. 
 
(...) 
 

   –  Belo porque tem do novo 
 a surpresa e a alegria.  
 (op. cit., p. 200-201) 
 

Os vizinhos saúdam o menino fazendo analogias com elementos da natureza, 

vegetais cuja característica mais marcante é a capacidade de resistir: “como coqueiro./ que 

vence a areia marinha”; “como o avelós contra o agreste cinza”; “como a palmatória/ na 

caatinga sem saliva” e “como um sim/ numa sala negativa”. Tudo isso comprova a 

resistência que o menino representa, ao nascer numa situação adversa.  

                                                 
34 Guenzo: muito magro, adoentado, enfezado, fraco. NE: inseguro, bamboleante; bambaleante.   
35 Enclenque: adoentado, enfraquecido, impossibilitado de sair. 
36 Setemesinha: diz-se de, ou criança nascida de sete meses (sete + mês + inho). 
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– E belo porque com o novo, 
todo o velho contagia. 

– Belo porque corrompe 
com sangue novo a anemia. 

– Infecciona a miséria 
com vida nova e sadia. 
– Com oásis, o deserto, 
com ventos, a calmaria. 

                                      (Melo Neto, 1994 :  p. 201) 
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A resposta do Seu José ao desejo suicida de Severino é retirada da força que se 

esconde na aparente fraqueza da franzina vida severina, com toda sua deformidade: 

 
  –  E belo porque com o novo 

todo o velho contagia, 
  –  Belo porque corrompe  

com sangue novo a anemia. 
  –  Infecciona a miséria 

com vida nova e sadia.  
  –  Com oásis, o deserto, 

com ventos, a calmaria.  
(idem: p.201) 
 

De certa forma, a “vida severina” é também uma resposta do poeta João Cabral, 
conforme Tettamanzy apud CAMPOS: 1995: p. 64):  

 

A beleza desses versos encontra-se principalmente na violência dionisíaca 
que uma vida tão frágil provoca na caudalosa miséria; o germe de vida é 
capaz de “infeccionar a miséria”, provocar a ruína da perversa sociedade e 
da cínica moral que danificam a vida de tantos seres. Nem governos nem 
governantes: João Cabral parece oferecer o próprio homem nordestino, 
feito da mesma matéria que seu solo, como antídoto para tanta corrosão e 
alienação da vida.  
   

Terminados os elogios, termina o presépio. Com o fim da celebração do 

nascimento, o diálogo recomeça e a explosão do espetáculo da vida a que Severino foi o 

espectador, consegue fazê-lo desistir de “saltar fora da ponte e da vida”. Agora o mestre,  

Seu José está pronto para responder à pergunta do Severino que foi interrompida quando o 

nascimento foi anunciado. A cena seguinte representa a vitória da vida severina sobre a 

morte severina:  

 

   – Severino retirante  
deixe agora que lhe diga: 
eu não sei bem a resposta 
da pergunta que fazia,  
se não vale mais saltar 
fora da ponte e da vida: 
nem conheço essa resposta. 
se quer mesmo que lhe diga; 
é difícil defender, 
só com palavras, a vida, 
ainda mais quando ela é 
esta que vê, severina; 
mas se responder não pude 
à pergunta que fazia,  
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ela, a vida, a respondeu 
com sua presença viva. 
 
E não há melhor resposta 
que o espetáculo da vida: 
vê-la desfiar seu fio, 
que também se chama vida,  
ver a fábrica que ela mesma, 
teimosamente, se fabrica, 
vê-la brotar como há pouco 
em nova vida explodida;  
mesmo quando é assim pequena 
a explosão, como a ocorrida; 
mesmo quando é uma explosão 
como a de há pouco, franzina; 
mesmo quando é a explosão  
de uma vida severina.. 
(MELO NETO, 1994: p.201-202) 
 

A resposta do Seu José, como fechamento final da peça, reforça o que Severino 

sempre defendeu e em que acreditou quando se tornou um retirante, caminhando para fugir 

da morte. A máquina da vida, mesmo que “severina”, magra, franzina, encontra em si 

mesma uma forma de se renovar e se multiplicar. É essa a lição que aprende Severino, que a 

renovação da vida independe das forças externas. Ela mesma teimosamente se fabrica, 

pacientemente. Essa é a mensagem final da peça: que a vida vale a pena, mesmo que uma 

“vida quase morte severina”, aparentemente desprovida de esperança e saídas para a 

corroída miséria, vale a pena ser vivida.  

A poesia cabralina vai além da condição severina da vida, sem querer parecer que 

é uma aceitação “cristã” da miséria, mas mostra um domínio de uma realidade que ele 

conhece e vivenciou também, desde a infância. Desaparece o “eu pessoal” do poeta em favor 

do seu conhecimento de vida, da realidade do Nordeste. Os traços individuais desaparecem 

dando lugar a um quadro crítico da realidade. Nada do que foi escrito é vago ou incerto. É 

uma realidade social, impregnada no discurso poético. João Cabral deixa uma lição, como 

observa Barbosa (1975: p. 128): 

 

a de que, como está no primeiro texto de Paisagens com figuras, “...a 
medida do homem / não é a morte, mas a vida”, ainda que, para tanto, tenha-
se de passar pela experiência amarga do Rio e seu “sangue-lama”, estrela 
guia de Severino em seu curso.    
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João Cabral faz uma poesia, na qual a linguagem é identificada com a 

“severinidade” do seu personagem que está além do que as palavras possam dizer “desde 

que sendo morte, é vida” (op. cit., p. 125).      
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CAPÍTULO  3 

 

MORTE E VIDA SEVERINA  

Confluências barrocas 

O auto da morte e da vida  

 

 

 

 

3.1  O Barroco em Morte e Vida severina       

  

 

O caminho que até agora tentamos seguir foram trilhas que percorremos, como  

subsídio para chegar a este capítulo, que aborda exatamente o tema central deste trabalho,  

ou seja, é o recorte e a identificação de marcas/traços do Barroco no poema-peça Morte e 

vida severina. Não imaginamos o Barroco como um simples fenômeno histórico do Século 

XVII e pensado pela Igreja como um dos componentes da brigada armada contra o 

protestantismo, mas como uma constante histórica com a qual voltamos a nos deparar na 

contemporaneidade. A revisão estética do que seria o Barroco, representa  um dos temas 

mais interessantes dos dias atuais, buscando definições através das suas manifestações 

históricas e carregadas da cor  local.  

Nesse sentido é que vamos direcionar um outro olhar sobre Morte e vida severina, 

obra que levou João Cabral a tratar de um tema clássico do Barroco: a morte. Focalizaremos 

essa tendência barroca de trabalhar os opostos no mesmo plano de valor: morte e vida, vida 

e morte, alegria e dor, seca e abundância, fome e fartura, herói e anti-herói, o um e o 

múltiplo, o jogo da parte pelo todo, o bem e o mal. Essa peleja entre a morte severina e a 

vida severina é tratado por João Cabral em todo o percurso de seu personagem principal, 

que tem uma existência esgueirando-se entre a morte e a vida, morte física e social, 

individual e coletiva. 
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A começar pelo título, Morte e vida severina já apresenta características do 

Barroco: morte e vida, começo e fim, o tempo, a incerteza da vida diante da condição 

humana no sertão, a tragédia e a comédia. O enredo é todo alicerçado na morte e na vida 

descrita como um mar em constante desassossego de fluxos e refluxos, quando o Severino é 

uno, mas representa todos os outros retirantes iguais a ele, representando metaforicamente as 

volutas barrocas, quando o individual se transforma em outros. Um percurso que começa 

pela morte, passando por todas as intempéries da existência, até se deparar com a “vida 

severina”. As vinculações com a poesia popular ibérica, a métrica conforme a tradição do 

romanceiro ibérico também cria uma forte identificação com a arte barroca.  

Vemos no personagem central do poema, o Severino retirante, características do 

homem barroco vivendo situações diferentes, em mundos diferentes, entretanto, trazendo no 

corpo e na alma, a mesma angústia, o medo, a incerteza, a perplexidade diante do novo. 

Ontem, diante da alteração de valores, dividindo-se entre o mundo espiritual, no qual 

buscava a salvação da alma e o mundo material, onde buscava o prazer. Hoje, diante do seu 

problema pessoal e de tantos outros “severinos”, iguais a ele. A incerteza da existência, o 

subdesenvolvimento das regiões pobres esmagadas pelas sociedades mais ricas e 

industrializadas, aproximam esses homens tão longe e tão perto, a um só tempo. Vejamos as 

palavras de Ávila (2000: p. 26) sobre essa ligação entre o homem de hoje e o homem 

barroco:  

 
Cremos poder sintetizar aqui as proximidades entre o homem de hoje e o 
barroco que vão além de uma simples sintonia de sensibilidade, motivada 
pelas formas afins de expressão estética.  
(...) 
O homem barroco e o do Século XX  são um único e mesmo homem 
agônico, perplexo, dilemático, dilacerado, entre a consciência de um 
mundo novo – ontem revelado pelas grandes navegações e as ideias do 
humanismo,  hoje pela conquista do espaço e os avanços da técnica – e as 
penas de uma estrutura anacrônica que o aliena das novas evidências da 
realidade – ontem a contra-reforma, a inquisição, o absolutismo, hoje o 
risco da guerra nuclear, o subdesenvolvimento das nações pobres, o 
sistema cruel das sociedades altamente industrializadas.  Vivendo aguda e 
angustiosamente sob a órbita do medo, da insegurança, da instabilidade, 
tanto o artista barroco quanto o moderno exprimem dramaticamente o seu 
instante social e existencial, fazendo com que a arte também assuma 
formas agônicas, perplexas, dilemática.  
     
  

Nesta afirmação, Ávila tanto coloca o personagem Severino no mesmo patamar de 

crise do homem barroco, como o próprio artista moderno, que assume, absorve, na sua arte, 
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o mesmo “status–quo” dos seus personagens, criando versos/formas agônicas, perplexas, 

dilemáticas, retratando o mundo atual.    

Tudo isso é assimilado pelo poeta por meio de um jogo de imagens e de ideias que 

se contrapõem, num sistema de oposições, numa confrontação de temas opostos como: 

nasce mais não dura, morte que se morre de velhice antes dos trinta, de emboscada antes dos 

vinte, de fome um pouco por dia, seca do sertão e abundância do verde e da água na Zona da 

Mata pernambucana.  

Da poesia de João Cabral, Morte de vida severina é o seu mais longo poema, 

entretanto há um equilibro entre o rigor formal já tradicional na sua escrita e a temática 

participante, cujo roteiro é a caminhada de Severino, homem do agreste que, indo em busca 

do litoral, topa a cada parada com a morte, presença anônima e coletiva, até que, na última 

parada, lhe chega a nova do nascimento de um menino, signo de algo que resiste à constante 

negação da existência.  

Metáforas, antíteses, alegorias e paradoxos costuram o texto de Morte e vida 

severina.  Rastros do Barroco espanhol são visíveis em todo o texto, numa clara influência 

do poeta espanhol Luís de Gôngora, tais como: a linguagem culta valorizada pelo pormenor, 

num constante jogo de palavras, marcado pelo jogo de ideias, conceitos, segundo um 

raciocínio lógico, racionalistas, com uma retórica aprimorada, impondo a concisão e a 

ordem:  

                                       (...) 

morremos de morte igual, 
mesma morte Severina: 
que é a morte de que se morre 
de velhice antes dos trinta, 
de emboscada antes dos vinte, 
de fome um pouco por dia  
 
(...) 
 
a de abrandar estas pedras 
suando-se muito em cima, 
a de tentar despertar     
terra sempre mais extinta,  
a de querer arrancar 
algum roçado da cinza.  
(MELO NETO, 1994: p. 172) 
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Fazendo da viagem de Severino retirante, uma empreitada da própria existência, procurando 

respostas, caminhos, alternativas, saídas...para entender a realidade de um mundo tão cruel. 

Como afirma Ávila (2000: p. 35): 

 

Um João Cabral de Melo Neto, ao trabalhar num remordimento formal 
barroco seus poemas que têm como pretexto o Nordeste açucareiro, faz 
incidir a sua visão crítica e criadora sobre a mesma realidade, a mesma 
estrutura econômica monocultura, a mesma sociedade de raízes 
patriarcais, feudais, que suscitaram no Século XVII a veemência satírica 
de Gregório de Matos.  
 

A presença de um Barroco, ou de um Neobarroco – como nomeia Omar Calabrese 

– , que não tem registro de nascimento, não é vinculado à Igreja como uma arma mortal da 

Contra-Reforma. Um passado que é recuperado por João Cabral com gosto de presente, de 

atualidade, buscando no Barroco, algo que podemos chamar de modernidade, extraindo o 

poético do histórico, o eterno do transitório. Esse transitório se constitui em, efêmero, o 

contingente que vem a se constituir a metade da sua arte, quando a outra metade é o eterno e 

o imutável. Isso vemos configurado nas palavras do mesmo autor já referendado (Idem: p. 

34):  

 

Há sem dúvida uma insinuação de formas barroquizantes em toda aquela 
vertente literária que entre nós se caracteriza pela propensão inventiva, 
pela criatividade da linguagem, pela ascendência da informação estética 
sobre a semântica.  
 

E é o que faz João Cabral. Com uma escrita inventiva e bem elaborada, ele tanto 

lança mão das técnicas da poesia popular do Nordeste, quanto do cancioneiro 

popular/erudito da tradição ibérica, quando utiliza o heptassílabo e a assonância. Há “um 

método”, um modo na escrita cabralina, assim como existia no Barroco, no qual  

aparentemente se instalava a desordem, o desperdício, o inacabado, a instabilidade, a 

insegurança, o imprevisível, a não-ordem, havia uma harmonia interna fazendo a ligação do 

pormenor ao todo e relações nas quais os elementos contraditórios se explicavam.  

Em João Cabral há um Barroco que pode parecer ser uma repetição, uma 

reciclagem, um regresso de um período delimitado, específico do passado, mas que ressurge 

em épocas tão longínquas e atuais. Mas, na escrita cabralina, o Barroco tem um gosto do 

nosso tempo, aparentemente confuso, fragmentado, em ruínas e indecifrável, assim como no 

Seiscentos. Fugindo da etiqueta de uma escola de arte específica, não representa também um 
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“retorno” ao Barroco, mas um Barroco que começa a ter um significado de “constante”. Para  

Calabrese (2000: p.10):  

 

O “Neobarroco” é simplesmente um “ar do tempo” que alastra a muitos 
fenômenos culturais de hoje, em todos os campos do saber, tornando-os 
parentes uns dos outros, e que, ao mesmo tempo, os faz diferir de todos os 
outros fenômenos de cultura de um passado mais ou menos recente. 
    
 

Essa afirmação reforça a opinião de Severo Sarduy quando define o Barroco não 

só como um período específico da História da cultura, mas como uma atitude generalizada e 

uma qualidade formal dos objetos que o exprimem. “Neste sentido pode haver barroco em 

qualquer época da civilização”, completa Calabrese (op. cit., p. 27). 

João Cabral instaura, em Morte e vida severina, todo esse estado de coisas que o 

aproxima do Neobarroco quando denuncia, por meio do seu personagem central – o 

Severino retirante e o outros personagens flutuantes da história –, uma situação de miséria e 

abandono do homem do Nordeste a qual se arrasta há séculos. Essa mesma situação que ele 

próprio testemunhou, quando criança, e que o acompanhou durante a vida em outros países. 

O enredo de Morte e vida severina, engendrado por Cabral, confirma o “ser barroco” nos 

tempos modernos, como define Sarduy (1989: p.93, 96):  

 
Arrisco-me a defender o contrário. Ser barroco hoje significa ameaçar, 
julgar e parodiar a economia burguesa, baseada numa administração 
avarenta dos bens: ameaçá-la, julgá-la e parodiá-la no seu próprio centro e 
fundamento.  
 

E acrescenta:  

 

O Barroco moderno, o Neobarroco, reflete estruturalmente uma 
discordância: a ruptura da homogeneidade, a ausência de um logos 
absoluto, a carência em vez do fundamento como episteme. Neobarroco 
do desequilíbrio, reflexo estrutural de um desejo que não pode alcançar o 
seu objeto: desejo no qual o logos se limitou a colocar uma cortina que 
esconde a sua carência. Visa o fim que constantemente lhe escapa.  
    
 

Tomando como suporte as palavras de Severo Sarduy  e Omar Calabrese, que dão 

conta de marcas barrocas nas artes, nos tempos atuais, tentaremos identificar na escrita de 

Morte e vida severina rastros desse Barroco regional, caracterizado por uma escrita 

inventiva, estruturada minuciosamente e elaborada sem a “inspiração” comum aos poetas. 
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Entretanto, essa escrita é trabalhada mentalmente, através de um rigoroso trabalho de 

linguagem e construção – a dura poesia cabralina feita de “pedra bruta” e lapidada como a 

“pérola irregular” do Barroco.  

Em Morte e vida severina,  o personagem principal,  a começar pelo próprio 

nome, já nos leva a uma discussão dos significados possíveis nele contidos – Severino, que 

de nome próprio, um ser individual,  passa a representar o coletivo: todos os que sofrem, 

mesmo que em situações diferentes. É ele que articula os dois sintagmas: morte e vida, vida 

e morte presentes em todo o percurso do retirante. João Cabral, para contar a história do 

Severino, utiliza a forma dramática do teatro, como a dizer: Morte e vida severina é um 

poema não apenas para ser lido em voz baixa, mas, para ser visto, representando, 

teatralizado, como recomenda a estética barroca. Aliás, foi na época barroca que o teatro e a 

ópera se propagaram com mais intensidade, sendo a ópera uma criação do Barroco. A ópera, 

um gênero multifacetado, heterogêneo, fazendo uso do balé, da literatura, da pintura, da 

arquitetura, além da música e da representação, realiza, assim, o “teatro total”. Essa mistura 

de gêneros vem tornar-se uma das marcas do Barroco.  

  Nesse sentido, Morte e vida severina se inscreve como uma obra do teatro 

barroco, o teatro da morte e da vida, não sendo possível distinguir o que é palco e o que é 

realidade. Nessa perspectiva, conforme Sant’Anna (2000: p. 165): 

 

No Barroco, portanto, o espetáculo transcende as paredes do teatro, 
exorbita nos rituais religiosos, faz seu jogo de cena nos palácios e estende-
se pelas ruas e campos de batalha. A própria vida não passa de um ato 
dentro de um drama que dirigindo-se para a morte espira ambiguamente 
do trágico e ao sublime.   
 

A empreitada de Severino nada mais é que a representação da vida severina dos 

homens do sertão, mas também uma representação que diz da própria realidade. O 

personagem central, os cenários, os personagens secundários são obra de ficção e são reais. 

O simulacro do que é real e do que é fantástico, mítico. Eles existem na imaginação do poeta 

e na vida real e são facilmente identificados. O que em Morte e Vida é palco e o que é 

realidade? O palco funciona como um espelho da realidade, sendo o espaço cênico 

reinventado com a história “verdadeira” do personagem, que tem como característica a 

inconstância de um ser que é uno, individual e coletivo ao mesmo tempo. É um e muitos. E 

esse é um dos traços principais do Barroco. Esse ser que é inconstante porque na sua 

performance retrata a tensão entre o um e o múltiplo. Mesmo sendo uno, um ser individual, 
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com características próprias, com corpo e alma próprios, particulares, Severino representa 

muitos: o retirante, outros Severinos. Assim é em Leibniz o conceito das mônadas: a 

mônada é um ser uno, assim como a mente, mas só é distante da outra pela sua atividade 

interna. Contudo, cada mônada espelha o universo inteiro, mesmo sendo essa unidade. Para 

Leibniz, “só o indivíduo existe, e ao mesmo tempo, existe em virtude da potência do 

conceito: mônada ou alma” (DELEUZE, 1991, p.101). Podemos fazer relações desse 

conceito  das mônadas com as primeiras cenas de abertura de Morte e vida severina quando 

nos trinta primeiros versos, Severino tenta apresentar-se ao público/leitor, mas depara-se 

com uma dificuldade: a falta de individualidade, pois mesmo sendo um único indivíduo, 

representa cada retirante despersonalizado, sem passado ou futuro, sem esperanças e ao 

mesmo tempo, há uma identidade coletiva contida em si mesmo e, representada por ele 

próprio:  

  –  O meu nome é Severino, 
não tenho outro de pia, 
Como há muitos Severinos, 
que é santo de romaria,  
deram então de me chamar  
Severino de Maria;  
 
(...) 
 
E se somos muitos Severinos  
iguais em tudo na vida, 
morremos de morte igual, 
mesma morte severina: 
(MELO NETO, 1994: p. 171-172) 

 

                  Esse Severino representa outros Severinos “iguais em tudo na vida”,  iguais até  

na  mesma  morte “severina”, desdobra-se em outros, aumenta, cresce, ( DELEUZE, 1991, 

p.22 ), multiplica-se em outros.  Para Deleuze, o dobrar-se é diminuir, reduzir e as dobras 

estão na alma e só nela existem. A desdobra não seria o contrário da dobra, mas segue a 

dobra até outra dobra. (DELEUZE, 1991, p.18). Seria uma transformação ou a extensão do 

outro. Nesse sentido, há em Severino essa característica barroca de ser multifacetado, que 

traz consigo a mesma dor, a mesma sina, a mesma igualdade, a mesma morte, os mesmos 

desejos de outros iguais a ele. 
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Vou andando lado a lado 
de gente que vai retirando; 

vou levando comigo 
os rios que vou encontrando. 

(Melo Neto, O Rio, 1994; p.121) 
 
 

Ao entrar no Recife,  
não pensem que entro só,  

Entra comigo a gente 
que comigo baixou 

por essa velha estrada 
que vem do interior; 

entram comigo os rios 
a quem o mar chamou, 
entra comigo a gente  

que com o mar sonhou,  
e também retirantes 

em quem só o suor não secou: 
(idem, p.134)  
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Como diz Nunes (1974: p. 82-83), contraditoriamente, Severino dá nome ao que é 

anônimo, ao que é vinculado pela igualdade do anonimato, tanto na vida como na morte – 

morte e vida formando um todo em que a primeira envolve e determina a segunda.  

O personagem retirante não nasce em Morte e vida severina. Podemos dizer que 

ele é apenas nomeado, batizado, ganha nome: Severino. João Cabral já introduz o 

personagem anônimo do retirante em O Rio ou relação da viagem que faz o Capibaribe de 

sua nascente à cidade do Recife (1953), a temática da miséria dos mangues e a morte do 

Capibaribe em O cão sem plumas (1949-1950). Esses poemas e Morte e vida severina, na 

sua essência, dialogam, alinhavam um só enredo: o tema da morte. O discurso poético 

amplia-se nos três poemas, nas quais João Cabral discorre por níveis descritivos, delimitados 

e confluentes: o geográfico, o humano e o social, como afirma Nunes (idem: p.71): “que  são 

aspectos integrantes de um tema expansivo: a indigência e a penúria do meio regional”.   

Em O Rio, João Cabral já fala nos retirantes que o Capibaribe, no seu curso até o 

Recife, vai encontrando no caminho. E não só os homens, mas os cenários, a geografia local, 

a decadência, o deserto provocado pela seca, a feminina Zona da Mata, a morte.  

Os retirantes, em O Rio (MELO NETO, 1994):   

 
Vou andando lado a lado 
de gente que vai retirando; 
vou levando comigo 
os rios que vou encontrando   
(p. 121)   
 
Ao entrar no Recife, 
não pensem que entro só. 
Entra comigo a gente 
que comigo  baixou 
por essa velha estrada  
que vem do interior; 
entram comigo os rios  
a quem o mar chamou, 
entra comigo a gente 
que com o mar sonhou, 
e também retirantes 
em quem só o suor não secou; 
e entra essa gente triste, 
a mais triste que já baixou, 
a gente que a usina, 
depois de mastigar, largou.  
(p. 134)  

 

Os cenários, nessa mesma obra:    
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A gente não é muita 
que vive por esta ribeira.  
Vê-se alguma caieira 
tocando fogo ainda  mais na terra; 
vê-se alguma fazenda 
com suas casas desertas: 
vêm para a beira da água 
como bichos com sede. 
As vilas não são muitas 
e quase todas estão decadentes. 
Constam de poucas casas 
e de uma pequena igreja, 
como, no Itinerário,  
já as descrevia Frei Caneca.  
Nenhuma tem escola; 
muito poucas possuem  feira. 
(p. 122) 
 

Zona da Mata, também em O Rio:  

 

Saltei até encontrar 
as terras fêmeas da Mata. 
Por trás do que me lembro, 
ouvi de uma terra desertada, 
vaziada, não vazia, 
mais que seca, calcinada. 
De onde tudo fugia, 
onde só pedra é que ficava,  
(p. 119-120) 

 

E ainda a morte:  

 

E vi todas as mortes 
em que esta gente vivia: 
vi a morte por crime, 
pingando a hora da vigia; 
a morte por desastre, 
com seus gumes tão precisos, 
como um braço se corta, 
cortar bem rente muita vida; 
vi a morte por febre, 
precedida  de seu assovio, 
consumir toda a carne 
com um fogo que por dentro é frio.  
(p. 132) 
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Nos três poemas – Morte e vida severina, O rio e O cão sem plumas –, esses 

aspectos são postos em relevo e são as causas e os efeitos da situação do retirante 

nordestino: magro, ossudo, faminto, errante. Severino é a caricatura do homem. Ele, como 

figura, é o avesso do belo. É o oposto, o grotesco. João Cabral rompe a idéia de só se retratar 

o belo e o sublime na poesia. Ele assimila, assim, na construção do seu personagem, o feio 

que foi representado sistematicamente pelo Barroco. O feio e o belo se misturam. Por ser 

grotesco, o Severino está mais próximo do belo, ou seja, sua beleza está em ser grotesco.  

O Severino é lançado numa caminhada que representa “um labirinto”, pois os 

descaminhos levam somente à morte. Um labirinto como um enigma, um mistério 

representado naqueles personagens que cruzam a todo instante, nas mortes de outros 

“severinos”, como ele, que não conseguiram encontrar a saída do labirinto da fome, da 

miséria, do latifúndio, da morte.  O Severino faz esse percurso fugindo da seca, da morte, no 

entanto, durante toda a caminhada, se depara com essa morte e, mesmo que no final encontre 

a vida, é uma “vida severina”, uma vida que é morte e uma morte que é vida. Tudo no 

mesmo patamar de igualdade.  

O percurso que faz o Severino podia ser representado pelo “labirinto cúbico” tão 

comum no Barroco, quando a reta e a curva se encontram. O poema representando a imagem 

da serpente que morde o próprio rabo. O círculo que se fecha: o Severino que nasceu na 

Serra da Costela e migrou nessa caminhada incerta, caótica, labiríntica, retornando ao ponto 

de partida, ao advento de outra “vida severina”.  Sobre esse labirinto tão presente no 

Barroco, assim descreve Sant’Anna (2000: p. 61-66): 

 

O labirinto tem consonância com a vontade frustrada de se chegar a 
alguma parte. 
 
(...) 
 
No entanto, para se entender mais estruturalmente o sentido, da imagem 
do labirinto no Barroco, é indispensável vinculá-la à temática do 
“peregrino”, tão reincidente nessa época.  
 
 

Essa afirmativa nomeia o Severino como um personagem barroco, mergulhado 

num labirinto representado por um itinerário pontilhado de obstáculos, de mortes, de vidas. 

O labirinto que existe porque há outro personagem que o percorre, representado por esse 

peregrino Severino, um ser que parece perdido, sem rumo ou direção, personagem presente 

também na poética de Cláudio Manoel da Costa, Gôngora e Padre Alexandre de Gusmão.  
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Como podemos perceber, as viagens já eram comuns na literatura, mas foi no 

Barroco que tomou essa conotação de uma empreitada angustiosa e mítica de peregrinar nos 

labirintos do mundo. No Barroco, a imagem do peregrino está imbricada a outras imagens 

barrocas que remetem a peripécia, movimento, trânsito, instabilidade. Transportando essa 

imagem para o hoje, onde o sentido mítico e mágico dá lugar ao sentido social, o peregrino 

perde-se no labirinto social, onde não tem lugar definido. É um deslocado, um excluído, 

conforme a retórica social dos tempos atuais.   

Um “faz tudo” em todos os ofícios, mas não tem uma profissão definida, uma 

peça que não se encaixa na engrenagem social e econômica dos nossos dias, Severino 

“peregrino” não consegue um ofício na sua caminhada ”pois sempre foi lavrador, lavrador 

de terra má” (MELO NETO, 1994: p.179). Segue como um excluído até chegar à parada 

final e João Cabral não dá conta se ele continua lá ou volta para sua terra, pois tudo é 

interrompido pelo presépio que é representando, quando ele pretendia “saltar fora da ponte e 

da vida”. Permanece um indivíduo perplexo diante da incerteza da vida, esgueirando-se no 

caos cotidiano. O Barroco é uma representação de tal perplexidade e os sinais dessa 

incerteza e desse caos é uma configuração barroca.  

Outro ponto sob o qual podemos fazer relações entre o Barroco e o personagem 

Severino é a questão do herói presente no Barroco. O personagem de João Cabral é um herói 

atípico: magro, esquálido, pernas finas, cabeça grande, mas que não se dá por vencido. Um 

herói às avessas que, diferentemente do herói clássico, não tem que enfrentar o Minotauro; 

um herói moderno que enfrenta a fome, a seca, a morte, o latifúndio, a industrialização, 

mesmo que desamparado no labirinto do mundo. Se os heróis clássicos tinham deuses e 

senhas que os conduziam pelos labirintos e tempestades, os heróis modernos sentem-se 

perdidos em seus labirintos pessoais e nos labirintos do mundo, não encontrando saídas 

dignas para seus passos. Seria o “herói problemático” como afirma Sant´Anna (2000: p. 69): 

 

... O herói moderno, menos divino que seus arquétipos, sente-se mais 
desamparado diante dos labirintos. Mas em seu sentido original, o 
labirinto tem uma conotação iniciática. Conduz a um centro e quem o 
percorre realiza uma”viagem” ou “prova” que o leva (como no caso de 
Teseu ao enfrentar o Minotauro) a um certo poder. Mas, na modernidade a 
questão do poder do herói também foi arguida desde que a partir do 
Romantismo, foi se tornando frequente a presença do “herói 
problemático”, oposto ao herói divino e monolítico do mundo clássico.  
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E Severino realiza essa “viagem” que é uma “prova” da própria existência. Uma 

imagem que tem o Rio como guia, mas, por conta da aridez, o rio seca e a viagem torna-se 

um labirinto a ser decifrado, vencido. Vencido este, João Cabral faz o seu personagem 

chegar ao fim da caminhada e deparar-se com o labirinto da cidade. No passado não havia 

futuro, no presente também não há expectativas de melhorias.  

Um presente que é lido através do passado, apontando diferenças e semelhanças. 

O drama barroco é pessimista. Os homens resistem penosamente ao mundo. Em João 

Cabral, o Severino revive esse drama. Como no Seiscentos, o herói moderno enfrenta uma 

época de instabilidade social, as pessoas  migrando do campo para a cidade, guerras 

eclodindo por todos os lados. Assim como no Barroco, há uma sensação de desamparo 

pessoal e coletivo. O Severino sobrevive a esse caos social e pessoal. Chega ao fim da 

jornada testemunhando “o espetáculo da vida”:  

 

E não há melhor resposta 
que o espetáculo da vida:  
vê-la desfiar seu fio,  
que também se chama vida, 
ver a fábrica que ela mesma,  
teimosamente, se fabrica, 
(MELO NETO, 1994: p. 202) 

 

Essa similaridade entre o herói clássico e o herói barroco, também impregnada no 

personagem de João Cabral, é confirmada também nas palavras de Sant´Anna (2000: p. 

222): 

 
Se o herói clássico era aquele que se igualava aos deuses exercendo 
fisicamente todas as suas potencialidades humanas e sobre-humanas, no 
Barroco será o mártir, execrando seu cadavérico corpo, num conluio com 
os vermes, interessando-se pela epopéia celestial da alma peregrinando, 
extático, em busca da ressurreição.  
 

O percurso da jornada do Severino é, na verdade, um percurso-jogo, no qual em 

cada parada ele se depara com numerosos obstáculos – a morte, o principal deles – e 

trampolins a vencer.  

Severino é esse herói que chegará ao fim desse labirinto, não só encontrando 

saídas justas, – a maior delas a desistência da morte antecipada –, mas superando situações 

difíceis, individualizando seus próprios passos com uma velocidade sempre crescente até o 

destino final.  
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Calabrese (1987: p. 149-150) define esse percurso numa comparação clara com a 

“dobra barroca” que vai até ao infinito, confirmando assim marcas barrocas na escrita 

cabralina:  

 

 Aparentemente, o percurso move-se até ao infinito. Na realidade, os 
diversos quadros estão ligados entre si, e haverá sempre um final que se 
relega ao primeiro. A viagem que parece mover-se ao longo dos 
segmentos diferentes, ou numa só linha, vai de um ponto de partida a um 
de chegada, é na realidade circular e cada quadro representa um nó no 
desenvolvimento.  
 

Morte e vida severina, além de tratar a temática do labirinto e do herói, também 

trata de outros temas recorrentes no Barroco, como a passagem do tempo e da existência.  

O tempo é um dos temas mais constantes no universo barroco, isso reforçado pelo 

estado de crise presente no homem barroco, eternamente dilacerado e angustiado diante da 

alteração dos valores, com o advento do protestantismo e da brigada da Contra-Reforma, 

empreendida pela Igreja. Há uma divisão entre o mundo material e o mundo espiritual. 

Agradar a Igreja, a Deus ou aos prazeres do mundo, aos desejos da carne. Esse estado 

d´alma é representado pela antítese e o paradoxo como nesse poema de Gregório de Matos:  

 

Nasce o sol, e não dura mais que um dia, 
Depois da luz se segue a noite escura, 
Em tristes sombras morre a formosura, 
Em contínuas tristezas e alegria. 
 
Porém, se acaba o Sol, por que nascia? 
Se é tão formosa a Luz, porque não dura? 
Como a beleza assim se transfigura? 
Como o gosto da pena assim se fia? 
 
Mas no Sol, e na Luz, falte a firmeza, 
Na formosura não se dê constância, 
E na alegria sinta-se tristeza.  
 
Começa o Mundo enfim pela ignorância, 
E tem qualquer dos bens por natureza 
A firmeza somente na inconstância.37 

 

 

Vejamos trechos de Morte e vida severina (MELO NETO, 1994):      

 

                                                 
37 MATOS, Gregório. Poemas Satíricos. Op. cit., p.111  
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E se somos Severinos  
iguais em tudo na vida, 
morremos de morte igual, 
mesma morte severina: 
que é a morte de que se morre 
de velhice antes dos trinta, 
de emboscada antes dos vinte, 
de fome um pouco por dia  
(p.172) 
 

  –  De sua formosura  
já venho dizer:  
é um menino magro, 
de muito peso não é, 
 
(...) 
 

   – De sua formosura  
deixai-me que diga: 
 é uma criança pálida, 
é uma criança franzina,  
 
(...) 
 

  –  Sua formosura  
deixai-me que cante: 
é um menino guenzo 
como todos os desses mangues, 
(p.199-200) 
  

A mesma fugacidade do tempo presente nos dois poemas. A incerteza da vida, 

que angustiava o homem barroco, angustia o Severino, cujo tema é desenvolvido por 

imagens e ideias que se opõem e se contrapõem: nasce mais não dura; luz e noite escura; 

tristes sombras e formosura; formosura e palidez; beleza e feiúra,  magro, guenzo.    

A passagem do tempo e o carpe diem: o homem barroco tem consciência da 

efemeridade da vida e sente desejo de gozá-la antes que acabe. Há um sentimento 

contraditório, já que os prazeres terrenos terminam no pecado, e onde há pecado, não há 

salvação. O Severino também vive a angústia da vida que não dura, a velhice antes dos trinta 

e, na sua fuga, busca uma vida melhor aqui mesmo.  

 

Mas que se este não mudasse  
seu uso de toda vida,  
esperei, devo dizer, 
que ao menos aumentaria 
na quartinha, a água pouca, 
dentro da cuia, a farinha,  
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o algodãozinho da camisa, 
ou meu aluguel com a vida.  
(op. cit., p. 192) 
 

Senna (1980: p. 69) faz um estudo sobre o tempo na poética cabralina e em Morte e 

vida severina, quando afirma que há uma aceleração do tempo provocada “pela própria 

condição Severina da vida no Agreste”, que faz o Severino migrar, para defender, estender o 

tempo da vida que é tão curta no sertão:  

 

O que me fez retirar  
não foi grande cobiça; 
o que apenas busquei 
foi defender minha vida 
da tal velhice que chega. 
antes de se inteirar trinta; 
se na serra vivi vinte, 
se alcancei lá tal medida, 
o que pensei, retirando, 
foi estendê-la um pouco ainda.  
(MELO NETO, 1994: p.186) 
 

Essa retirada de Severino é vista, a partir de Deleuze e Guatari,  como uma linha 

de fuga ou desterritorialização (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p.17). Severino é o sujeito 

desterritorializado geograficamente, fazendo da sua caminhada um esforço para se 

reterritorializar em outra parte. Deleuze e Guattari se utilizam desses conceitos no ponto de 

vista da filosofia,  mas podemos ir além desse debate filosófico,  para pensar Severino nesse 

mundo que parece desterritorializar-se. A partir da proposta desses filósofos, podemos 

pensar a territorialização e a desterritorialização como propostas concomitantes, essenciais 

para compreender as práticas humanas. Eles procuram nos fazer ver como se dá a construção 

e a destruição ou abandono dos territórios humanos, quais os seus componentes, os seus 

agenciamentos, intensidades, estruturas, fluxos, rizomas38. Para Deleuze e Guattari, não 

existe o homem em si, natureza em si, formas; na realidade são máquinas – já que produzem 

– elos e forças que cortam o devir (vir-a-ser constante). Eles inventam linhas de fuga por 

onde os fluxos desejantes possam escapar. São matilhas, coletivos de sujeitos formando 

máquinas de guerra que o Estado não consegue dominar. São nômades, indivíduos que 

caminham no estreito limiar entre as ciências, as artes, a literatura, a filosofia.  

                                                 
38  Um conceito de Deleuze e Guattari para fazer frente à noção de estrutura. Não tem início nem fim e é 
pelo meio que ele aumenta e se multiplica. Enquanto a estrutura é composta de pontos e posições, o 
rizoma é composto de linhas segmentadas, de escapes, de desterritorialização. Não é uno, nem múltiplo, é 
multiplicidade.  
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  João Cabral cria um personagem atravessado por esse campo social, sobre o qual 

Deleuze e Guattari descortinam seu olhar. De um lado a máquina estatal, a ordem social 

estabelecida que se faz presente no domínio, na acomodação dos corpos. Do outro, esses 

autores inventores, criam o espaço do diferente, do caos e da desordem como forma de 

combate à rotulação do Capitalismo. Se a organização do estado vigente classifica, 

territorializa e codifica, Deleuze e Guattari rumam na direção da desterritorialização e da 

reterritorialização, pois essa ordem social nunca consegue dominar tudo, sempre algo lhe 

escapa. Eles explodem o modelo, a forma e a estrutura. Descortinam a identidade em nome 

do devir. Os fluxos desejantes são produzidos, não nos corpos organizados, mas no corpo 

sem órgão. 

  O personagem de João Cabral é um nômade, vítima da máquina do Estado, do 

Capitalismo, que provoca esse desmanche até das grandes máquinas sociais – a terra –, 

responsável pelo fluxo da produção, dos meios de produção, de produtores e consumidores. 

Podemos pensar que aí reside uma das diferenças do Barroco em JCMN e o Barroco 

histórico como uma estética da Contra-Reforma religiosa.    

  Esse estado de coisa é detectado com a chegada de Severino à Zona da Mata 

(op.cit., p.182), quando há uma possibilidade de um processo de reterritorialização, quando 

ele pensa em ficar, interromper a viagem, tanto é a fartura, a exuberância da paisagem. A 

paisagem do canavial enche os olhos do retirante. 

   Há de se pensar que finalmente o personagem encontre o caminho, chegue ao 

destino, reterritorialize-se na Zona da Mata, mas isso não acontece porque ele resolve seguir 

caminho, pois a morte também chega naquele lugar. Simplificadamente podemos afirmar 

que a desterritorialização é o movimento pelo qual se abandona o território, é a  operação da 

linha de fuga e a reterritorialização é o movimento de construção do território (cf. 

DELEUZE e GUATTARI, 1997, p.224); no primeiro movimento, os agenciamentos se 

desterritorializam  e no segundo eles se reterritorializam como novos agenciamentos 

maquínicos de corpos e coletivos de enunciação.  

Deleuze e Guattari afirmam que a desterritorialização e a reterritorialização são 

processo indissociáveis. Se há um movimento de desterritorialização, também teremos um 

movimento de reterritorialização.  

 

De forma que não se deve confundir a reterritorialização com o retorno 
a uma territorialidade primitiva ou mais antiga: ela implica 
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necessariamente um conjunto de artifícios pelos quais um elemento, ele 
mesmo desterritorializado, serve de territorialidade nova ao outro que 
também perdeu a sua. Daí todo um sistema de reterritorializações 
horizontais e complementares, entre a mão e a ferramenta, a boca e o 
seio (op. cit., p. 41).     

 

 Na perspectiva de Deleuze e Guattari, o Estado se constitui pela 

desterritorialização das comunidades pré-capitalistas, destruindo seus agenciamentos, seus 

territórios. Os autores afirmam que a desterritorialização relativa diz respeito ao próprio 

socius. Significa dizer que a vida é um constante movimento de desterritorialização e 

reterritorialização, ou seja, estamos sempre passando de um território para outro, 

abandonado territórios, fundando novos.  

No nosso dia-a-dia é comum passarmos de um território para outro. É uma 

desterritorialização cotidiana, nela se abandona, mas não se destrói o território abandonado.  

Podemos tomar a história de Severino como um caso concreto de desterritorialização e 

reterritorialização. O sertanejo enfrenta esses dois processos. Severino migra rumo à cidade 

grande, por ser época de seca. Como outros “Severinos”, termina por habitar as periferias 

urbanas, sendo envolvido num imenso conjunto de enunciação totalmente diferente dos 

agenciamentos que teria enquanto trabalhador da lavoura. Como morador urbano, há uma 

dinâmica determinada em sua nova territorialidade. Ele pode construir uma série de 

territórios na periferia e passar por todos eles, um por um, no decorrer do dia, como operário 

de fábrica, porteiro, segurança, pescador de siris e caranguejos nos mangues. Os territórios 

são outros, mas essa dinâmica de transitar por vários territórios é semelhante. Existe o seu 

território de morador com seus códigos territoriais e as relações de poder da comunidade. 

Existe o território do trabalho, que é mais difícil de delimitar, pois ele passa por vários 

ofícios.   

 Depois, acontece o movimento inverso. É comum na época da colheita, esse 

Severino se desterritorializar, abre os agenciamentos e vai se reterritorializar novamente no 

trabalho do campo de onde veio ou, em outro lugar. João Cabral não dá conta disso, dessa 

reterritorialização do Severino na sua volta para a Serra da Costela, mas na sua peregrinação 

ele passa por vários novos territórios e pensa em ficar.  Mas, Severino termina no mangue, 

na beira do Rio Capibaribe, onde encontra uma comunidade e onde é testemunha do 

nascimento de um menino, metaforicamente uma alusão ao nascimento de Cristo, que 

representa a esperança de uma vida nova, mesmo que essa vida seja “a explosão de uma vida 

severina”, como responde o “seu” José à pergunta feita anteriormente por Severino e 
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interrompida  pela anunciação do nascimento de “outro severino”. Não importa que seja 

sobre as ruínas sobre as quais se estabelece a “máquina capitalista.”  

 A história termina assim e não se sabe se haverá um processo de 

reterritorialização do Severino naquele lugar ou se ele retorna às suas origens, 

protagonizando um processo que se repete a cada estiagem. Na canção popular se prega que 

quando o verde se espalha pela plantação é hora de voltar (Asa Branca – Luiz Gonzaga-

Humberto Teixeira). João Cabral se apropria da estética do Barroco, cuja representação se 

assemelha a dobra infinita de uma mola, que como uma espiral atravessa os tempos. O 

personagem Severino representa  essa espiral em movimento.      

Voltando a Marta Senna, o que ela destaca, em relação ao tratamento do tempo, é 

ditado pelas ciganas, o que reputa como de mais original em toda obra cabralina:  

 

Mas, o que Morte e vida severina traz de original quanto ao tratamento  do 
tempo no conjunto da obra de João Cabral de Melo Neto é a tentativa, 
traduzida pelas ciganas, de conquistar o futuro, de subjugar o tempo. Pela 
estrutura dramática, Morte e vida é uma exceção na obra (anti) lírica de 
Cabral. Mas, mesmo na exceção se faz presente a constante que venho 
procurando delinear: a preocupação com o tempo, aqui exemplificada no 
desejo de conhecer o futuro, eliminando-se pelo menos uma face do 
mistério.  (SENNA, 1980: p.70)      
 

(...)  

– Atenção peço, senhores, 
para esta breve leitura: 
somos ciganas do Egito, 
lemos a sorte futura. 
(MELO NETO, 1980: p.198) 
 

Para essa autora, dos três poemas que formam a trilogia do rio (O cão sem 

plumas, O Rio e Morte e vida severina), “este é o que quase ignora o problema do tempo, já 

que as condições de vida são tão adversas” (SENNA, 1980: p.20). Há uma passagem rápida 

do tempo, Severino quer chegar logo ao seu destino final, esperando uma vida melhor do 

que a vivida até então. É um tempo rotineiro, o tempo da ladainha e do rosário. Sempre o 

mesmo; igual e repetitivo, não fosse a diferença das mortes e das vilas, onde a vida é 

transformada a cada instante:  

 
Sim, o melhor é apressar  
o fim dessa ladainha, 
fim do rosário e nomes 
que a linha do rio enfia; 
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é chegar logo ao Recife, 
derradeira ave-maria 
do rosário, derradeira 
invocação da ladainha, 
Recife, onde o rio some 
e esta minha viagem se fina. 
(op. cit., p. 187) 
 

Na verdade, a viagem não finda. É o recomeço da mesma “vida severina”. João 

Cabral coloca o seu personagem no mundo real e exterior. O tempo também é real. O tempo 

da pressa, porque Severino não pode esperar mais. Quer outra forma de vida, “longe das pás 

e enxadas, foices de corte e capina”. Mas, o passado caminhou com ele até o presente. É o 

tempo da memória do poeta, que, mesmo sem perceber, integra sua vida, a sua obra, 

somando sensações, tanto do presente, quanto do passado, do menino dos engenhos de cana 

e do adulto peregrino, como o alicerce da sua poética.  

João Cabral utiliza, na construção da sua obra, não uma história distante ou alheia 

à realidade social, que ele presenciou desde a infância. Na sua poesia, o passado é sempre 

presente, porque é igual. O tempo é o fio condutor pelo qual o poeta conversa com a tradição 

e define trajetórias para o seu personagem, num movimento que é cíclico: o da migração. 

Através da seca e por conta dela, o poeta reproduz essa memória histórica, sendo ela o que 

determina todo o enredo, todo a trama e o desenrolar da história.  

Enfim, através da escrita, que assume o lugar da voz, ele recupera um tempo 

passado que começa rapidamente a se perder, desintegra-se frente às novas facetas da vida 

moderna, que rejeita a tradição e defende o novo como a grande novidade, mesmo sabendo 

que ele é impregnado do passado.  

A alegoria é outro artifício utilizado em Morte e vida severina, que este trabalho 

quer destacar como mais uma confluência barroca na escrita cabralina. Vejamos o que diz 

Grawunder 1996, no seu livro A palavra mascarada – sobre a alegoria, quando retoma o 

conceito de alegoria, conforme Heráclito: “chama-se alegoria a expressão que diz algo 

muito diferente do que quer dizer, ou seja, dizer de outro modo.”39  De Heráclito à Idade 

Média e até a modernidade, a alegoria nunca deixou de ser um artifício do qual  se lança 

mão, principalmente  nas artes visuais e, na literatura, quer para inserção de valores 
                                                 
39 O termo grego allegoria, composto de allos (outro, de outro modo) e agorein (falar, dizer), significa 
literalmente “dizer de outro modo” ou seja interpretar um sentido primeiro das palavras, enunciados ou 
representações artísticas como outra coisa, atribuir-lhes outro sentido. 
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mundanos, na representação de Cristo, quer criando alegorias para reforçar a palavra 

evangelizadora. Por outra forma, surge também uma literatura fora dos muros religiosos, 

numa verdadeira guerra entre as forças do mundo e as cristãs, fazendo surgir na literatura 

românica, paródias religiosas da literatura profana. Apesar da tradição de as alegorias serem 

as essências celestes, de aparecerem sempre belas, reluzindo a ouro, emitindo raios, elas não 

são sagradas, apenas remetem ao significado do sagrado. Conforme Grawunder (1996: p. 

62).  

 

Sendo a arte a contemplação de imagens para o desejo do espírito, elas 
devem abranger também imagens de manifestação imateriais, apenas 
espirituais, do feio, do horrendo, que conservam vestígios da beleza divina 
superior, pois o Divino fala até no que não é, suas manifestações pode 
atingir infernos. 
 

Com base nesta afirmativa, lembramos Charles Baudelaire que empreendeu a 

busca da arte no feio, o trivial, numa Paris devastada, virada ao avesso pelas reformas 

urbanas e modificações sociais. Baudelaire era um crítico feroz dos pintores e público de sua 

época, dizendo serem eles incapazes de estabelecer relações entre o belo e o surpreendente, 

frente aos contrastes da modernidade. Igualmente serve para fundamentar as ideias de 

Walter Benjamin sobre a importância das alegorias barrocas e de representações alegóricas 

em momentos distintos da História, do não sublime na Arte, hoje já incorporados à estética 

atual, sendo comum na arte contemporânea. 

No Século XVI, mesmo com a Reforma Protestante de Lutero e no declínio da 

Idade Média, mesmo com as divergências de doutrinas, brigas e ódios acirrados entre 

cristãos e não cristãos, com todo o misticismo e ocultismo, o simbolismo e a alegoria não 

perderam sua força. E continuam impregnando as artes em todas as épocas, apresentando-se 

como um universo significativo, particular, mediando uma possibilidade de diálogo 

espiritual entre homens de qualquer época, mas detentores de uma informação oculta pelo 

seu autor.  

Citando Walter Benjamin, que escreveu O drama do Barroco Alemão e um dos 

grandes estudiosos da alegoria no Barroco, Grawunder (1996: p. 23-24) diz o seguinte:  

 

Walter Benjamin desde seus primeiros ensaios, questiona a ideia da 
experiência do adulto como um controle social, propõe o conceito de 
vivências, conceito possível de expansão para outras formas de 
comunicação na vida das sociedades, como as artes. Os elementos das 
vivências humanas, muitas vezes relegados pela História Oficial, podem 
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ser revelados por fontes como a literatura, as obras de arte, que são como 
suas ruínas.   
 

E são essas ruínas com que nos deparamos na escrita de João Cabral, quando o 

Severino retirante chega à Zona da Mata e pensa em ficar, interromper a viagem; tanto é a 

fartura, a exuberância da paisagem, o verde da mata, a maciez da terra feminina e fértil, a 

água vitalícia dos rios. A paisagem do canavial enche os olhos de Severino, um plano geral, 

como numa tela de cinema. A usina é um sinal de vida.  

 

  –  Bem me diziam que a terra 
se faz mais branda e macia 
quanto mais do litoral  
a viagem se aproxima. 
Agora afinal cheguei  
nessa terra que diziam. 
Como ela é uma terra doce 
para os pés e para a vista. 
Os rios que correm aqui 
têm a água vitalícia. 
Cacimbas por todo lado; 
cavando o chão, água mina. 
Vejo agora que é verdade 
o que pensei ser mentira 
Quem sabe se nesta terra 
Não plantarei minha sina? 
Não tenho medo de terra 
(cavei pedra toda a vida), 
e para quem lutou a braço 
contra a piçarra da Caatinga 
será fácil amansar 
esta aqui, tão feminina. 
Mas não avisto ninguém, 
só folhas de cana fina; 
somente ali à distância 
aquele bueiro de usina; 
somente naquela várzea  
um banguê velho em ruína. 
Por onde andará a gente 
que tantas canas cultiva? 
Feriando: que nesta terra 
tão fácil, tão doce e rica. 
não é preciso trabalhar 
todas as horas do dia, 
os dias todos do mês, 
os meses todos da vida.  
Decerto a gente daqui 
jamais envelhece aos trinta 
nem sabe da morte em vida,  
vida em morte, severina; 
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e aquele cemitério ali, 
branco na verde colina, 
decerto pouco funciona 
e poucas covas aninha.  
(MELO NETO, 1994: p. 182-183) 
 
 

   A alegoria se faz presente nesta cena, na qual os elementos da natureza são 

apresentados na sua exuberância – terra se faz mais branda e macia, terra doce, água 

vitalícia, água mina, tão feminina, terra tão fácil, tão doce e rica, verde colina –, mas que 

esconde um fluxo histórico que breve será decadência. A paisagem, o canavial, a força da 

natureza, rica, exuberante, é exatamente a proclamação do milagre da sobrevivência à seca, 

provocando uma certa estupefação em Severino. Uma beleza que também é efêmera, que é 

transitória e mutável, que morre e ficará em ruínas. Um verde que não se eterniza. A beleza 

que quer dizer outra coisa, que esconde a decadência do lugar. Mesmo com toda a fartura. 

Se “a seca escorraça o homem do sertão,  o latifúndio o escorraça da terra”,  nas palavras de 

Benedito Nunes (1971: p.82).  

Para Walter Benjamin (1984: p.201), no Barroco,  

 

a natureza não aparece no botão e na flor, mas na excessiva maturidade e 
na decadência de suas criações. O Barroco vê a natureza não na sua 
exuberância vital, mas aprende com ela a decadência. Para o artista 
barroco a natureza é o eternamente efêmero.  

  

O trabalho alegórico é um trabalho de salvação, onde há vida e morte. Não há 

equilíbrio. Se no Renascimento a natureza era transfigurada, o artista renascentista fazia uma 

imitação de uma natureza que era modelada por Deus, no Barroco, a natureza retratada pelos 

artistas era uma natureza decaída, que só era irradiada pelas luzes da ribalta, pela apoteose.  

A Zona da Mata apresentada no texto cabralino representa exatamente essa 

exuberância transitória, passageira, pois já é decadência. Nada é fixo, tudo é mutável. Antes 

dali, Severino se depara novamente com uma paisagem seca, o rio não é mais guia, porque 

secou. Em seguida, a exuberância da paisagem, verde e viçosa. Contudo, o bueiro da usina, 

um banguê velho em ruínas, que completam a paisagem, já apontam para a decadência do 

lugar. Grawunder  assim explica esse estado de coisas: 

 

O texto alegórico, por conceituação, institui-se no duplo textual de 
natureza analógica, pluralidade metafórica representativa de mais de uma 
realidade, histórica, ideal ou ficcional. Sendo assim, significativamente 
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oferece mais de uma informação, oferece ao seu intérprete a possibilidade 
de exercício hermenêutico que ultrapassa os limites do emotivo para 
envolvê-lo em sua unidade emotivo-intelectual como ser histórico.40     

 
E é isso o que flagramos no texto de Morte e vida severina. A natureza representa 

mais de uma realidade: a abundância e a decadência. Isso é mais um eixo de paradoxo da 

obra, barroco mais ainda.  A alegoria designando sempre “o outro” daquilo que representa. 

Aparece como uma coisa e é outra. A construção de diferentes mundos dentro de um mesmo 

espaço/tempo. João Cabral coloca como fundamento de nossa interpretação alegórica o seu 

estilo de escrita e a construção do texto como relações de correspondências. A própria 

imagem que é fragmento, que é ambígua, mostrando a multiplicidade de coisas que leva a 

deduzir que aquele não é aquilo que aparenta, sendo esse um dos traços fundamentais da 

alegoria, um olhar anti-clássico, por pedaços, como o Barroco que toma “a parte pelo todo”. 

A natureza revela e oculta algo, num conjunto de metáforas, imagens, símbolos que nos 

remetem a uma “outra realidade”, que tanto pode ser histórica, concreta ou ficcional. A 

visão do novo que já é ruínas. É o que ocorre, por exemplo, com a paisagem que apresenta 

uma harmonia, mas já é desordem, caos.    

João Cabral toma essas visões de morte e vida, riqueza e pobreza, progresso e 

atraso, todos misturados ao seu histórico de vivências dessa realidade, nomeando 

sentimentos, ideias ou conceitos que exigem sempre respostas ou que despertam perguntas 

que nem sempre trazem as respostas. Em Morte e vida severina, o autor dramatiza a tensão 

entre a criação e a esterilidade – vida e morte –, uma  analogia que nos remete a 

problemática humana do ato de criar em condições adversas, tanto a criação poética, que ele 

transfere para a criação humana tentando conciliar essa potência criadora e esterilidade: vida 

e morte.  

Ainda podíamos mencionar como outro exemplo de alegoria no texto de Morte e 

vida severina, o próprio personagem Severino que representa uma alegoria de todos os 

sertanejos errantes, fugitivos da aridez,  da falta de trabalho, da seca do sertão, que vivem 

eternamente privados da terra fértil e da fartura, pela terrível ausência de chuvas regulares e 

da água e porque não dizer, da esperança de dias melhores. Assim, possuídos de todo o 

desespero que a seca pode provocar, fogem a pé, por caminhos onde o sol é escaldante, o 

chão de pedra, o barro rachado, os rios secos, os animais magros, cadavéricos ou mortos.  

 

                                                 
40 . GRAWUNDER, Maria Zenilda. op. cit. p. 28.  
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E se somos muitos Severinos 
iguais em tudo na vida, 
morremos de morte igual,  
mesma morte severina:  
..................... 
Somos muitos Severinos 
iguais em tudo e na sina:  
(MELO NETO, 1994: p. 172)  
 

Morte e vida severina é um auto de Natal, pois para João Cabral, todos os 

retirantes são um pouco Cristo penando pela terra e pela aridez do mundo, que se mostra 

monstruoso para as pessoas simples e desamparadas. As alegorias do poema  Morte e vida 

severina, o ritmo marcado das estrofes, as vozes que se alternam, a interlocução com o 

público, as pessoas que vão atravessando o caminho do Severino, a participação coletiva dos 

vizinhos e toda a estrutura do auto, contribuem para a sedimentação da presença barroca na 

obra, assim como da tradição popular do romanceiro ibérico.  

As cenas do presépio são uma mistura do texto bíblico com os textos extraídos do 

folclore pernambucano, inspirados nos pastoris e nas tradições ibéricas, tudo utilizado  

textualmente em Morte e vida severina. João Cabral faz uma alegoria do nascimento de 

Cristo criando personagens profanas para o texto, como a mulher que anuncia o nascimento 

do menino, representando o anjo da Anunciação, o Seu José Mestre Carpina, nascido na 

cidade Nazaré da Mata, uma alusão ao são José e à cidade de Nazaré, os vizinhos como os 

Reis Magos, tudo remetendo ao significado do sagrado trazendo para sua obra essas 

alegorias, assim como fazia o artista barroco. A inclusão de outros textos no presépio dá-se 

por conta das duas ciganas que prevêem o futuro da criança. No texto bíblico não faz alusão 

a esses personagens e suas previsões, mas estão em Pereira da Costa. Na escrita cabralina 

tudo leva ao visual, o texto como uma tela de pintura. E como afirma Benjamin, “na alegoria 

a palavra escrita tende a expressão visual” (1994: p.197-198).  

Em Morte e vida severina, João Cabral encena a linguagem barroca da tensão, da 

negação, da ambigüidade, da invenção poética. A imagem como expressão da alteridade 

latino-americana. Todo o texto configura-se como uma alegoria político-étnico-cultural de 

uma alteridade funcionalmente barroca, como uma representação também do movimento da 

contra-conquista que gerou tantos Severinos, sem rumo, sem trabalho, sem terra, sem 

esperança. Semelhante à alegoria de Benjamin (1984: 38-39) também estruturada por meio 

da ruína, da dor e da morte. A alegoria barroca cabralina  também se fundamenta na dor, na 

morte, na  ruína que se justifica por meio da pobreza, da fome, da miséria, da escassez, do 
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latifúndio, das balas perdidas, das emboscadas, da industrialização, dando conta de um  

estado de coisas cujo devir vai remoer nossa realidade político-econômica e histórico-

cultural, para digeri-la como angústia de crises, de tensões nitidamente barrocas.   

João Cabral promove essa dessacralização dos elementos sagrados, quando tira 

deles o caráter divino e os submete aos festejos e tradições populares. Ao mesmo tempo em 

que dessacraliza o ritual sagrado do nascimento do menino-Deus, ele promove uma 

sacralização às avessas da ordem social, como afirma Benedito Nunes:41 

 

Mas a retomada dessas formas tradicionais não é uma repetição delas, 
visando a introduzir no poema dramático a nota documental de realismo 
folclórico ou a valorização estética de um estilo que, muito embora 
fossilizado e híbrido em relação à cultura urbana, ainda exerce função 
ideológica nas zonas rurais onde se fixou. Neste caso, o pastoril, como ato 
de comemoração religiosa, é também um gesto de consagração da 
sociedade; festejando o advento da redenção sobrenatural do gênero 
humano, na apoteose dramática de seu estilo álacre, o pastoril transfigura 
a situação social dos indivíduos. O auto sacramental produziria assim um 
efeito obliquo, sacralizando a ordem social existente e a posição que os 
indivíduos ocupam dentro dela.   

 
Aqui temos a grande questão relacionada ao Barroco moderno ou à modernidade 

barroca de João Cabral: trabalho e ornamento de linguagem, abrigando-se ao lado do teor 

social, o que era quase que impraticável no Barroco histórico (pelo tom da Contra-Reforma).   

Assim, a alegoria funciona até como parasita de uma ficção que se torna alegórica 

valendo-se de outros referenciais para ser, para se constituir. Então, João Cabral infiltra, 

mescla outros textos, como o “auto dentro do auto” para conseguir a dramaticidade da 

trama. Utilizando a ambiência local, com todos os problemas sociais de pobreza e penúria, 

Morte e vida severina se contrapõe ao discurso da beleza do lugar, mostrando todas  as 

mazelas que a corrói e evoca a teatralização da vida. A vida como o palco real onde se 

repete, de outra forma, o nascimento do filho de Deus, opondo-se a toda diversidade que o 

lugar propicia.  O trajeto de Severino é dividido entre morte e vida. O sagrado que é 

profano. O profano que é sagrado. Dessacralização e sacralização social. E para Severo 

Sarduy isto é o Neobarroco, quando afirma: “Neobarroco: reflexo necessariamente 

pulverizado de um saber que sabe que já está “docemente” fechado sobre si mesmo. Arte da 

dessacralização e da discussão”. (SARDUY: 1979, p.78).  

                                                 
41. NUNES, Benedito. op. cit. p.86-87.   



126 

A ordem estabelecida virada pelo avesso. Em Cabral a morte é vista como uma 

coisa leve, oca, sendo que a vida caberia a dureza, a luta pela sobrevivência, a labuta. A 

fome, a sede e privação, vistas como coisas do “não”, leves e ocas. A fartura, a comida, a 

água, a abundância dos bens seriam coisas do “sim”, pesadas, densas, difíceis de possuí-las, 

de prová-las. Outro traço barroco na poética de João Cabral, pois o Barroco celebra a morte, 

a paixão. Sobre esses aspectos contraditórios que cerca a natureza dessa morte 

exaustivamente repetida, na trajetória do Severino, Tettamancy42 faz a seguinte referência:   

 

Se a morte pode ser festiva não cabem à vida todas as qualidades 
eminentementes positivas. 
.................................... 
Percebe-se que a abordagem da morte no poema de Cabral não tangencia 
sua selvageria. Ao contrário, a morte está disseminada, próxima; 
cadáveres proliferam, imagens de vida baixa e de malefícios 
prodigalizam-se, por vezes canonizados num contraste gritante, como uma 
ocasião do nascimento do filho do mestre carpina, que provoca “milagres” 
naturais.  
 

Também identificamos um certo erotismo nas entrelinhas do poema, quando a 

morte pode até assumir contornos suaves, eróticos, resgatados nos versos do enterro 

imaginado por Severino, nas águas do Rio Capibaribe. 

 

(...) 
 
que me faça aquele enterro 
que o coveiro descrevia: 
caixão macio de lama,  
mortalha macia e líquida,  
coroas de baronesa 
junto com flores de aninga, 
e aquele acompanhamento  
de água que sempre desfila 
(que o rio, aqui no Recife,  
não seca, vai toda a vida). 
 
(...) 
 
( MELO NETO,1994: p.192-193) 

  
João Cabral coloca em destaque essa morte que é exuberante, sensual, líquida  e 

estabelece aí, um paradoxo perturbador com a vida áspera e dura do sertanejo, fazendo com 

que Severino faça a absurda constatação de que, nos muitos enterros que presenciou, na sua 

                                                 
42.  TETTAMANCY, apud CAMPOS (org). op.cit. p. 55-57-58.    
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caminhada até o Recife, nada mais era do que seu próprio funeral, que por ironia, ele teria se 

antecipado. 

Além de líquida, macia, sensual, a morte que Severino evoca, quando pede que 

apresse, também aparece como uma mulher carinhosa, opulenta, que acolhe com 

generosidade o trabalhador do eito em sua morte: 

(...) 
 

– E agora, se abre o chão e te abriga, 
lençol que não tiveste em vida. 

   – Se abre o chão e te fecha 
dando-te agora cama e coberta. 

  – Se abre o chão e te envolve, 
como mulher com quem se dorme.    
(op. cit., p. 186) 
 

Neste verso, quando o trabalhador é depositado na terra, podemos divisar nessa 

entrega à morte a simulação do ato sexual, o entrelaçar-se dos corpos dos amantes no ato 

amoroso. João Cabral, um poeta avesso as facilidades da linguagem, a poesia derramada, 

constrói, vê na reação defunto/chão uma relação amorosa, a terra envolvendo o corpo que 

chega, não com aspereza, mas o acolhendo com sensualidade, com delicadeza, “como uma 

mulher com quem se dorme”. O erotismo presente na escrita cabralina é um erotismo onde 

há evidência do ato sexual, quando o chão se abre para envolver o trabalhador do eito, o que 

também é uma alegoria da relação amorosa humana.  

Podemos dizer que nesta cena há traços marcantes do Barroco, pois toda a 

produção artística do período barroco estava impregnada de forte erotismo, apesar de que, 

entre os instrumentos utilizados pela Igreja para recuperar as ovelhas desviadas que 

sucumbiram aos apelos da Reforma Protestante, estava o Barroco, que foi eficaz, pois 

mesmo evocando a sublimidade das coisas celestiais, adotava também e seguia uma espécie 

de santíssima trindade reunindo: corpo – alma – espírito. O Barroco como uma arte 

simultaneamente popular e aristocrática, sensual e mística, festiva e melancólica. Para 

alguns autores contemporâneos, “o Barroco funda a sua razão estética na ampla vertente 

luto/melancolia e luxo/prazer” (CHIAMPI, 1998: p.6). O artista barroco queria agradar a 

Deus, mas era tentado pelo desejo da vida cotidiana, mundana.  

A Europa do Século XVII vivia na efervescência de muitas transformações e a 

consolidação de uma nova realidade, que se reportava não só a vida material, social e 

econômica, mas também às coisas do espírito, do divino, da transcendência e da 
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subjetividade. Na verdade, ocorria uma sutil mudança na maneira dos homens encararem 

tanto o ver-o-mundo quanto o estar-no-mundo: a linearidade racionalista do Renascimento 

se opôs, naquele momento, à incerteza, ao questionamento e uma atormentada tentativa de 

“negação”, uma renúncia ao desejo. Isso gerou um conflito que está estampado nas obras 

barrocas. Não como um questionamento à existência de Deus, mas como uma nova postura 

diante das coisas do espírito, já que o homem passou a se ver mais, a se enxergar como um 

microcosmo repleto de vícios e desejos que precisava conter antes mesmo de louvar a Deus.  

Essa dualidade inquietava o espírito do homem  barroco e a Igreja, recém sacudida 

pela Reforma, necessitava de um tipo de representação que fosse além do ideal renascentista 

de perfeição. E foi o Barroco essa arma de guerra utilizada pela Igreja para o enfrentamento 

dessas questões, mas escapava do seu controle essa peleja entre o sagrado e o profano, pois 

para o artista barroco era difícil separar esse desejo de agradar a Deus, mas também agradar 

aos prazeres da carne. 

Nesse sentido, o que importava ao artista barroco, como em João Cabral de Melo 

Neto, era tentar atingir uma compreensão da multiplicidade dos fenômenos (BAZIN, 1994: 

p.02) que o rodeava, valendo-se para isso, da obra artística. A arte barroca cristalizava o 

fluxo do eterno devir, fluxo esse que se infiltrava nas coisas do mundo, através da alegoria, 

que nada mais era que a dissimulação da diferença – característica fundamental da sociedade 

européia na Idade Moderna – através de representações tendentes à semelhança, O Barroco 

como uma experiência de contrastes – um dizer antitético da experiência humana e artística: 

o simulacro.     

Sendo a alma o elo fundamental entre o ser humano e a essência divina, o fato de 

ele ser susceptível às mais diversas paixões e desejos se tornou o principal elemento a ser 

representado nas artes figurativas do período barroco. O homem barroco, como o homem 

moderno, era atormentado pelo amor, pela raiva, pelo sofrimento, pela ternura, pela alegria, 

pela tristeza, pelo medo, pela fúria, pela candura, pela nostalgia, pelo desespero, pela dúvida 

e por toda a avalanche de tantos outros sentimentos a ter lugar nas suas representações, 

entretanto, o que mais se destacava nos projeto arquitetônicos, nas pinturas e nas esculturas 

era o movimento, a ação. Sobre isso, afirma Germain Bazin:  

 

(...) Esses movimentos da alma eram exteriorizados por movimentos do 
corpo e do rosto, ou seja, pela ação. As manifestações exteriores de um 
estado de santidade converteram-se nas de um transporte de paixão.. O 
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santo do período barroco é um confessor da fé – demonstra a fé através da 
palavra, do martírio e do êxtase. 43   

 

Os “movimentos da alma” citados por Bazin constituem os elementos do 

imaginário barroco que tinha no divino a sua premissa maior, mas um divino sempre 

perpassado pelo desejo, pelo devir, pelo erotismo. Para Gaston Bachelard (1991: p.147-148), 

“o imaginário se torna palpável quando, fugazmente, se coloca como uma possibilidade de 

desdobramento do real; o querer ver (subjetivo) algo faz com que esse algo se materialize 

através de algum elemento do real (objetivo)”.  Diante dessa afirmação, podemos dizer que 

o Barroco é a projeção de um “desejo” do imaginário coletivo, ou seja, o de reconstruir um 

mundo que se encontra desmoronado, que teve todas as suas estruturas abaladas pelas 

Reformas religiosas, pelo desenvolvimento industrial e econômico e pelas desigualdades 

sociais.  

E se é verdade que o desejo no indivíduo é sempre coletivo, ou seja, não nasce 

nele, mas no campo social, os indivíduos em grupo, enquanto grupos-sujeito e não grupos 

sujeitados, podem escapar através de linhas de fuga e fazer a afirmação do desejo, das 

máquinas desejantes. Para Deleuze e Guattari, há sempre um agenciamento coletivo de 

enunciação, já que não existe esse sujeito sozinho, sendo máquinas de guerra nômades que 

enfrentam o Estado, sendo corpos sem órgãos. 

Nesse sentido, esse “desejo” também é o desejo do próprio artista: desejo de 

representar o devir, de transcender, desejo de salvação. Detecta-se um conflito constante 

entre a carne e o espírito, já que a satisfação de um representa, por extensão, a negação do 

outro. Esse duelo alma/espírito x carne/corpo, paradoxalmente é que possibilita a 

transcendência. Gilles Deleuze, ao resgatar a obra de Leibniz, explica essa aparente 

contradição:  

No Barroco, a alma tem com o corpo uma relação complexa: sempre 
inseparável do corpo, ela encontra nele uma animalidade que a atordoa, 
que a trava nas redobras da matéria, mas nele encontra também uma 
humanidade orgânica ou cerebral (o grau de desenvolvimento) que lhe 
permite elevar-se e que fará ascender a dobras totalmente distintas.                        
(DELEUZE, 1991: p.26) 
 

Dessa forma, as singularidades inerentes às almas individuais podem ser 

correlacionadas às singularidades do movimento da linha e do ponto no Barroco: os desvios 

e curvaturas são o reflexo dessa condição. Mais ainda, segundo Deleuze, cada intervalo na 

                                                 
43 . BAZIN, Germain. Barrroco e Rorocó. op. cit., p. 23.   
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obra barroca é um espaço aberto ao surgimento de uma nova dobra, uma redobra. O dobrar e 

o redobrar, dois movimentos de contenção, não se opõem diretamente ao desdobrar, que por 

essência é uma expansão de algo anteriormente escondido na dobra. Podemos dizer que 

esses movimentos são complementares e representam o afastar-se e o aproximar-se da 

essência divina através de uma continua “tangência” que coloca a obra em constante estado 

de “suspensão” no espaço, visto que não consegue superar o conflito divindade x vida 

profana.  

E o que move essa vida profana, senão o desejo? É o desejo que vai moldar a 

criação das dobras e redobras, como forma de dissimular sua própria essência frente ao 

número de dogmas e exemplos catequizantes que vieram a povoar as artes no período 

barroco. 

Deleuze também vem a esclarecer que, na perspectiva leibniziana, o objeto 

barroco se diferencia de seus antecessores justamente por tornar-se um “acontecimento” e  

desvencilia-se  da concepção quantitativa da História. Em resumo, a perspectiva barroca 

independe do sujeito, já que aquilo que o determina é o ponto de vista, o local a partir do que 

qualquer sujeito pode observar o objeto barroco e apreendê-lo. 

Se o ponto de vista é realmente o que importa, o artista do período barroco coloca 

sua representação pessoal do desejo sob a possibilidade de ser admirada, interpretada e 

avaliada por toda a humanidade. Nesse sentido, podemos afirmar que a dobra barroca se 

torna também a dobra do desejo, e por serem ilimitadas as possibilidades de redobramentos 

e desdobramentos, esse desejo se lança ao infinito, ao devir.  

Em Escrito sobre um corpo, Severo Sarduy aborda a questão do erotismo no 

Barroco como “o deleite, a voluptuosidade do ouro, o fausto, o desbordamento, o prazer.  

Jogo, perda, desperdício e prazer: isto é, erotismo (...)” (1979: p.78). João Cabral consegue 

em meio ao caos que se transforma a viagem de Severino, fazer com que esse erotismo 

aflore, mesmo quando a realidade é de morte, vislumbrando nas águas do Capibaribe, uma 

mortalha líquida de lama que  envolve o corpo cansado da jornada e o chão que acolhe como 

“uma mulher com quem se dorme”. Mesmo com o fracasso repetido dessa busca, o projeto 

do Severino não é interrompido, pelo contrário, reitera-o e como no Barroco, dá margem ao 

desbordamento, ao prazer, mesmo que na subjetividade do pensamento, até chegar à 

realidade dessa nova “vida severina” que surge.  

A carnavalização também é presente no poema/peça Morte e vida severina, 

quando João Cabral reinventa o nascimento do menino, como um tênue símbolo de 
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esperança, no final da grande jornada do Severino. Há uma mistura do sagrado e do profano 

na alegoria do nascimento de Cristo e do menino do mangue. A carnavalização se dá nas 

cenas do nascimento do menino “guenzo”, um outro Severino, aproximando o auto dos 

modelos pastoris às peças medievais. O sagrado e o profano se confundem. O presépio 

cabralino é metaforicamente uma paródia do nascimento de Jesus, em meio a pobreza do 

mangue. O subtítulo do poema se explica agora: Auto de Natal pernambucano. Se todo 

percurso do Severino tem uma relação estreita com a morte, as cenas do Auto, que são  leves 

e alegres, retratam a vida. Vejamos o que diz Nunes:   

 

Aqui o Auto dentro do Auto retoma os tradicionais quadros e personagens 
do pastoril ou pastoral. Podemos, até mesmo, estabelecer, quase que de 
cena a cena, os traços analógicos desse parentesco formal, que as 
mudanças de figuras e situações apenas conseguem disfarçar: uma mulher 
do povo substitui o anjo da Anunciação; os vizinhos, com os seus elogios, 
tomam o lugar dos anjos que guardam e adoram o Menino, com os seus 
presentes, o dos Reis Magos;  o mocambo é o presépio do Menino-Deus, e 
seu José, são José. 44   
 

A alusão ao nascimento de Jesus, onde os personagens históricos são substituídos 

por pessoas comuns, representa a negação da morte, quando um outro Severino salta “para 

dentro da vida”, modificando a forma tradicional, o que para Severo Sarduy já representa a 

carnavalização, quando promove essa mistura dos gêneros sagrado e profano.  

 

A carnavalização implica a paródia na medida em que equivale a confusão 
e afrontamento, a interação de diferentes estratos, de diferentes texturas 
lingüísticas, a intertextualidade. Textos que na obra estabelecem um 
diálogo, um espetáculo teatral cujos portadores de textos (...) são outros 
textos, daí o caráter polifônico, estereofônico, diríamos, incorporando um 
neologismo que certamente teria agradado a Bakhtin, da obra barroca, de 
todo código barroco, literário ou não. 45  
 

A inclusão das ciganas prevendo o futuro da criança, promove essa carnavalização 

do texto original sacro, quando predizer o futuro é considerado um ofício mundano, oposto 

ao respeito que se tem as coisas sagradas, que deturpam ou violam as coisas do espírito. 

Acerca disso, continuamos com Severo Sarduy:  

 

                                                 
44 . NUNES, Benedito. op. cit., p.86 
45 . SARDUY. Severo. op. cit., p.69  
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Espaço do dialogismo, da polifonia, da carnavalização, da paródia e da 
intertextualidade, o Barroco se apresentaria, portanto, como uma rede de 
conexões, de sucessivas filigranas (...) 
Na carnavalização do Barroco se insere, traço específico, a mistura de 
gêneros, a intrusão de um tipo de discurso em outro (..) o que significa, 
como apontava Bakhtin, que a palavra barroca  não é só o que figura, mas 
também o que é figurado, que é ela o material da literatura.46    
 

 Um discurso em outro, como a intertextualidade, a inclusão de um texto estranho 

ao texto, sem alterar a sua essência ou modificar nenhum dos elementos, complementa 

Sarduy: “logo trataremos da forma mediata de incorporação em que o texto estranho se 

funde com o primeiro, indistinguível, sem implantar suas marcas, sua autoridade de corpo 

estranho na superfície, mas constituindo os estratos mais profundos do texto receptor, 

tingindo suas redes, modificando com suas texturas sua geologia – a reminiscência”. 

(SARDUY, 1979: p.71). 

E  isso acontece em Morte e vida severina, quando João Cabral reúne todos esses 

elementos, propositalmente ou não, quando mistura esses estratos, revelando a presença do 

(Neo)Barroco na sua obra, quando insere os vizinhos que chegam com suas oferendas, 

alegoricamente, um alusão aos três Reis Magos ofertando ouro, incenso e mirra, e esses 

personagens são  multiplicados, vêm em grande número e presenteiam com aquilo que 

podem. Nesta cena, João Cabral incorpora, recria em sua obra, o banquete barroco/literário 

de que fala Lezama Lima em seu livro A Expressão Americana, na qual enfatiza a 

característica de despertar os sentidos humanos com a finalidade de encaminhamento 

místico ao aludir metaforicamente ao “banquete literário” quando faz uma referência aos 

seus estudos da literatura de origem barroca: “o banquete literário, a prolífica descrição de 

frutas e mariscos, é de jubilosa raiz barroca. Tentemos reconstruir uma dessas festas regidas 

pelo afã, tão dionisíaco, quanto dialético, de incorporar o mundo, de fazer seu o mundo 

exterior, através do forno transmutativo da assimilação” (LIMA, 1988: p. 90). Nessa festa 

vários poetas barrocos contribuem com seus versos para a montagem de um grande 

banquete, entre eles Lope de Vega, Dominguez Camargo, Don Luis de Gôngora, Sor Juana 

Inês de la Cruz, Afonso Reyes... entre outros. Transcrevemos o texto referente ao banquete 

como no livro A Expressão Americana e em Morte e vida severina para que possamos fazer 

comparações pela intertextualidade: 

...E para que as ramagens da naturalidade se encostem nas grutas do 
artifício, a alegre saúde de Lope de Vega  trará  a couve e a berinjela, Um 

                                                 
46 . SARDUY, Severo. op. cit. p. 69  
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pouco de alegre vegetação em meio às viandas que o fogo doura e 
transmuta:  
 
Matize essas hortas logo 
a berinjela amorada 
a verde couve amigada 
como pergaminho ao fogo. 47 
 
...O cordobês Don Luis trará outra sutileza, a azeitona, que acrescenta à 
natureza irrompendo nos mantéis, uma invenção, meio artifício e meio 
naturalidade:  
 
e ao verde, jovem, florescente plano 
brancas ovelhas suas tornem, cano, 
em breves horas caducar a erva; 
ouro lhe extraem líquido a Minerva,  
e – os olmos casando com as vides –  
quando coroam pâmpanos a Alcides. 48    
 
Mas tanta berinjela, couve e azeitonas, talvez peçam um pouco de azeite, 
trazido pela angélica candeia de obsidiana de Sor Juana, que ajudará as 
breves ramagens e caroços naturais a percorrerem o mar denso do azeite:  
 
faróis sacros de perene chama 
que extingue, se não infama, 
em licor claro a matéria crassa 
consumindo, que a árvore de Minerva 
de seu fruto, de prensas agravado, 
compungido suou e rendeu forçado.49   
 
...vem frei Plácido de Aguillar oferece-nos um primeiro prato, uma toronja 
bem refrigerada:  
 
a amarela toronja em quem Pomona 
da velhice retrata os pesares 
em pálidas verrugas ou lunares. 50  
 
...volta agora Lope de Vega, com os caranguejos vestidos, resistentes à 
doma do fogo da sua alva ternura e perfeição:  
 
Não os mariscos ao penhasco cosidos 
cujos salgados côncavos deságua, 
retrógrados caranguejos parecidos 
ao signo que do sol por signo é frágua. 51 
 
E por cortesia, que também um fortitudo, que daremos a bandeja maior e 
central a Leopoldo Lugones, que salta do Barroco da idade áurea, para nos 

                                                 
47 Nota da tradutora: Em vão rebusquei esses versos nos três volumes das Obras selectas, da Ed.Aguilar, 
além de diversas antologias (líricas e dramáticas) de Lope de Vega .  
48 Luis de Gôngora. “Soledad primeira”.  
49 . Sor Juana Inês de la Cruz. El sueño (Primero sueño).  
50 .Frei Plácido de Aguillar. Fábula de Siringa y Pan. 
51 Idem,  nota 8.  
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demonstrar que em nossos dias aquele Barroco se torna também 
imprescindível:  
 
E nisto, celebrando a visita,  
Entra, em seu arroz avermelhado, a galinha importante, 
Que impõe o silêncio de seu triunfo um instante, 
Sob o ardente aroma da cebola frita. 
Mandam encher de novo outra taça; 
E comentando nosso deleitável recato, 
Ao pé da mesa o gato, 
Pede com melindroso miado a sua carnaça. 52   
 
Já é hora de introduzir o vinho, que vem demonstrar a onda longa da 
assimilação do Barroco, com um robusto e delicado vinho francês, trazido 
por Alfonso Reyes, elixir de muitos corpúsculos sutis, numa de suas 
variadas excursões pelas quais guardamos tão perene reconhecimento:  
 
Fui general de penacho e jarreteira 
Tição de amores e trovão de alarmes 
Lancei, estentôreo pela carreiteira 
Ante Chateau Lafite: 
Apresentam ...Armas.53 
 
Para evitar a gulosa competição de frutas entre uma e outra dobradiça dos 
mares, vem de novo o Anônimo arogonês, com sua linguagem de diedros 
rebaixados, de cornijas escovadas, para dar-nos uma perinha, líquido 
vidrado e polpa plateresca, corda que se estende num arco exemplar final:      
 
Também entre as cândidas mantilhas 
das primeiras flores,  
saem madrugando já as perinhas 
de todas as primeiras, 
que por serem da rainha e tão pequenas 
parecem dessas peras as meninas. 54 
 
Como que preparando a arquetípica levitação, a penetração das linhagens 
do fumo em nosso corpo, o enigmático e imprescindível tabaco, trazido ao 
convite por um dos nossos de mais relevância  sossegada glória poética, 
nosso querido testemunhante Cintio Vitier:  
 
... que adorável 
licença o mundo da folha casta 
dilata e esfuma com velo ternura? 
Entra pela noite, salta do olvido, 
E ardendo com a carne me desbasta...55   
             (LIMA,  1988: p. 90 a 94) 
 

                                                 
52 . Leopoldo Lugones, poema  “Almuerzo”.    
53 Alfonso Reyes. Poema “Vino tinto”.  
54 .Os versos pertencem à “Selva segunda del verano”, uma das quatro seções das Selvas Del año (ou 
Anônimo aragonês).  
55 .Cintio Vitier.  Soneto “Un placer” 
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E complementando esse banquete barroco, o café à turca, não mais regado a 

poesia, “mas com a forma adquirida pelos mistérios numa cantata de João Sebastião Bach, 

em seus nobres e graciosos compassos para acompanhar o café, num lento recontar...” 

(LIMA, 1988: p. 94).  

Em Cabral, o banquete barroco se faz nas oferendas da gente simples do 

mangue, que ele transforma também em versos: dos caranguejos do mangue, aos roletes de 

cana, do papel de jornal para servir de cobertores, aos cajus de mangabeira, do canário da 

terra, as bolachas de Paudalho..., as coisas da terra, dadas de coração, dentro das 

possibilidades de cada um, considerando ainda a pobreza reinante entre os habitantes dos 

mocambos: 

 
   – Minha pobreza tal é 

que não trago presente grande: 
trago para a mãe caranguejos  
pescados por esses mangues; 
mamando leite de lama 
conservará nosso sangue. 

   – Minha pobreza tal é  
que coisa não posso ofertar:  
somente o leite que tenho 
para meu filho amamentar; 
aqui são todos irmãos, 
de leite, de lama, de ar.  

   – Minha pobreza tal é 
que não tenho presente melhor: 
trago papel de jornal  
para lhe servir de cobertor; 
cobrindo-se assim de letras 
vai um dia ser doutor. 

– Minha pobreza tal é  
que não tenho presente caro:  
como não posso trazer 
um olho d´água de Lagoa do Carro, 
trago aqui água de Olinda,  
água da bica do Rosário. 
 

   – Minha pobreza tal é 
que grande coisa não trago; 
trago este canário da terra 
que canta corrido e de estalo. 

– Minha pobreza tal é 
que minha oferta não é rica: 
trago daquela bolacha d´água  
que só em Paudalho se fabrica. 

   – Minha pobreza tal é 
que melhor presente não tem:  
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dou este boneco de barro 
de Severino de Tracunhaém. 

    – Minha pobreza tal é 
que pouco tenho o que dar: 
dou da pitu que o pintor Monteiro 
fabricava em Gravatá.  
 

   – Trago abacaxi de Goiana 
e de todo o Estado rolete de cana.  

   – Eis ostras chegadas agora, 
apanhadas no cais da Aurora. 

– Eis tamarindos da Jaqueira 
e jaca da Tamarineira. 

– Mangabas do Cajueiro 
e cajus da Mangabeira.  

      – Peixe pescado no Passarinho, 
carne de boi dos Peixinhos. 

   – Siris apanhados do lamaçal  
que há no avesso da rua Imperial. 

   – Mangas compradas nos quintais ricos  
do Espinheiro e dos Aflitos. 

   – Goiamuns dados pela gente pobre  
da Avenida Sul e da Avenida Norte.  
(MELO NETO, 1994: p. 196 -198) 
 

Mesmo presentes pobres, sem nenhum valor material, mas que trazem a cor do 

lugar com oferendas que formam um grande banquete, com os alimentos, frutas e objetos    

característicos da região: a arte popular, o artesanato, a água da bica da chuva escassa, frutas 

variadas dos lugares pobres e lugares ricos do Recife, oferecendo esse contraste, esse jogo, 

essa variedade, esse colorido e fartura que impressiona aos olhos, recursos tão bem 

utilizados no Barroco. A cantata de Bach é substituída pelo coro das mulheres do mangue 

que desfilam com a criança pelo mocambo, entoando uma melodia de louvor, evocando o 

céu e a terra.    

 

  –  Todo o céu e a terra  
lhe cantam louvor. 
Foi por ele que a maré  
esta noite não baixou. 

  –  Foi por ele que a maré  
fez parar o seu motor : 
a lama ficou coberta  
e o mau cheiro não voou.  
(...) 
(op.cit., p. 195-196)    
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Neste sentido, comparando os textos  de Lezama Lima e o de Cabral encontramos  

singularidades e similaridades do banquete literário barroco com o banquete cabralino. Há 

em Cabral a mesma intenção da apoteose barroca, do artifício, da festa. O banquete 

oferecido pelos vizinhos ao recém-nascido é a celebração ao espetáculo que essa “nova vida 

explodida” proporciona, fazendo funcionar “a fábrica que ela mesma teimosamente se 

fabrica” ( op.cit., p. 202). Quando tudo é negação, a vida dá uma resposta. Tudo se recicla, 

se dobra, desdobra, o recomeço, a máquina humana dando as respostas que mesmo em 

situações tão adversas continua a funcionar, a gerar novas vidas. O palco e a realidade se 

confundem. O que é palco e o que é vida real? O teatro da vida agora se faz, sem a janela 

quadrada do palco italiano. O palco é o mocambo, as vielas cheias de lama, mas de onde 

ecoam as vozes das mulheres cantando a boa nova. O teatro da vida e da morte.  Vida que se 

anuncia depois da morte, no final. A representação e a realidade que se confundem. Nas 

palavras de Schollhammer (2007: p.55): 

 

A referência ao Barroco ou Neo-Barroco, será analisada aqui no âmbito de 
uma tendência atual, identificada com a estetização da realidade, que 
produz representações nas quais o ornamento parece substituir a coerência 
intrínseca dos signos. (...) Tal tendência privilegia o superficial, 
assumindo a verdade da representação como realidade hiperreal, 
exorbitada por uma estética erotizada e extática na qual a sedução da 
aparência substitui a satisfação do seu sentido.     
  

Nesse momento de Morte e vida Severina, detectamos o Barroco nas palavras 

assinaladas por Eugênio D´Ors (1990) que se faz realidade, se concretiza quando  afirma que  

o Barroco é antes de mais nada, como se sabe, liberdade, confiança numa natureza  de 

preferência desordenada. Na escrita cabralina, a natureza representada pelo Sertão 

nordestino se apresenta em desordem, desde a Serra da Costela, seguindo o Capibaribe, a 

Zona da Mata, a chegada a Recife, tudo é caos, há uma instabilidade aparente, onde nada se 

ordena, nada anima o Severino desesperançado, desolado, despedaçado. No final, a própria 

natureza dá respostas, quando acontece o nascimento do menino e a natureza novamente 

comanda o advento de uma nova vida. Como afirma Severo Sarduy, quando trata o Barroco 

enquanto imersão no panteísmo: “Pan, deus da natureza preside toda a obra barroca 

autêntica”. (SARDUY, p: 59).   

E tudo se ordena, tudo se refaz, o festim barroco se faz na repetição do espetáculo 

da vida, a apoteose do artifício num novo ser, uma vida explodida, mesmo uma “vida 

severina”.     
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Deleuze em A Dobra também trata da incompossibilidade ou a divergência de 

séries, dos mundos possíveis e incompossíveis. Em Leibniz “o mundo é uma infinidade de 

séries convergentes, prolongáveis uma nas outras.” (DELEUZE, 1919, p.94) e Deus escolhe 

entre os mundos incompossíveis uns com os outros, uma infinidade de mundos possíveis, ou 

seja, o melhor, o que tem mais realidade possível. Mesmo existindo o mal e o bem, para 

Leibniz, o nosso mundo, o escolhido por Deus, é o único existente, mundo que repele os 

outros possíveis, porque é relativamente “o melhor”. Portanto, há uma incompossibilidade 

entre esses mundos possíveis.   

Podemos dizer que na perspectiva de Leibniz, Severino é supostamente 

incompossível com os novos mundos que ele percorre em busca de dias melhores. Os novos 

mundos são mundos possíveis, mas não para o nosso caminhante. Haverá de ter todo um 

processo para que esses novos mundos se tornem compossíveis para o personagem  

Severino. Não é uma contradição. Para Leibniz é uma vice-dicção. Severino poderia não ter 

saído da sua Serra da Costela e esperar a chuva chegar.  O que Deleuze quer trazer com 

esses conceitos é o princípio da razão suficiente em Leibniz, que é a  monadologia, a qual já 

conceituamos anteriormente. Nesse sentido, cada mônada individual expressa o mesmo 

mundo em seu conjunto, embora só expresse claramente uma parte desse mundo, uma série 

ou mesmo uma seqüência infinita ( DELEUZE, 1991, p.94).  

O princípio das mônadas diz que cada coisa existe com uma razão de ser. Nada 

acontece por acaso, e as verdades admitem opostos, tendo um motivo prático para existir.  

João Cabral trabalha exatamente o jogo do mundo barroco, tal qual o descreve 

Deleuze. Esse jogo que emite singularidades; estende séries infinitas que vão de uma 

singularidade a outra; dita regras de convergências e divergências de acordo com as quais 

essas séries de possíveis organizam-se em conjuntos infinitos. O Barroco é isso.  Nessa 

nossa época marcada pela perspectiva de enormes avanços científicos, tecnológicos, 

culturais e sociais, volta à tona a discussão sobre a estética barroca, mas sob novo enfoque. 

A multiplicidade de nosso mundo, com tudo se partindo em inúmeros fragmentos, plenos de 

significados, mas, apesar disso, carregados de uma instabilidade e de uma mutabilidade que 

lhe é inerente, tem levado muitos teóricos a reconhecer em nossos dias algumas 

características do Barroco sob nova roupagem e, por isso mesmo, transmutadas no conceito 

do Neobarroco. 

Essa visão de que vivemos uma recriação do barroco é defendida por inúmeros 

teóricos como Haroldo de Campos, Sarduy, Affonso Ávila, Nestor Perlonguer, entre outros. 
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Parece inquietante, mas nos remete a um encadeamento de questões interessantes: o fato de 

estarmos todos os momentos nos dividindo em um extenso rol de fragmentos, dentro dos 

quais quase sempre utilizamos diferentes máscaras, aumentando cada vez mais a 

multiplicidade que essa fragmentação acarreta não seria uma característica intrínseca ao 

Barroco? Mais ainda: essa busca constante pelo devir que todos vivenciam diuturnamente, 

carregada de tensões entre carne e espírito, desejo e quietude, não é também um aspecto que 

estava presente no Barroco?  As mônadas de Leibniz, sempre se dobrando e redobrando 

sobre si mesmas, junto à constatação científica de que a estrutura micro-física e até mesmo 

atômica dos elementos, como os fractais56, não nos remetem à estética barroca? Por fim, a 

falta de certezas absolutas, característica maior de nossa época, não seria o principal 

elemento a nos aproximar do mundo barroco?  

Em João Cabral e Deleuze esse Barroco é detectado como um momento de crise, 

caótico, produzindo um desmoronamento do mundo, que vem a ser reconstruído sobre as 

ruínas deste mesmo mundo, mas sobre uma cena nova e relacionada a novos princípios,  

para deles extrair a potência e a glória.  

João Cabral de Melo Neto, poeta, Gilles Deleuze e Félix Guattari, filósofos. De 

João Cabral, Morte e vida severina  traz marcas do Barroco moderno na via crucis do 

personagem Severino. De Gilles Deleuze, A dobra – Leibniz e o Barroco que faz uma leitura 

de Leibniz, tendo como tema o Barroco no pensamento e nas artes.  

Todos eles têm uma escrita participante. Em Morte e vida severina, João Cabral 

conta a história de Severino, representando todos os homens sofredores do Nordeste, 

retirantes como ele, fazendo com que o leitor acompanhe o seu mundo de penas e de 

encontro constante com a morte, mas trazendo nesse personagem toda a mitologia já inscrita 

no personagem histórico, caminhante num labirinto de incertezas. Ao mesmo tempo é uma 

denúncia detalhada da vida de um camponês, nordestino, lavrador de terra sempre em 

situação de penúria, porque explorado por seus patrões. É a vida de muitos Severinos 

retirantes, dos nordestinos e todos os homens do mundo, explorados pelo Capitalismo, pelo 

latifúndio, pelo dinheiro.  

Em João Cabral, o Barroco representa uma tentativa de salvar a razão teológica e o 

homem.  Ele atesta a crise do mundo moderno, com uma escritura reflexiva e crítica, 
                                                 
56 Fractal – entende-se qualquer coisa cuja forma seja extremamente irregular, extremamente 
interrompida ou descontínua, seja qual for a escala em que examinamos. A presença dos fractais na nossa  
época contemporânea permite-nos definir com “neobarroca” também esse tipo de produção 
substancialmente cultural. (CALABRESE, Omar. op. cit., p. 135-139).   
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trazendo o Barroco fora do seu suporte histórico para ser uma resposta ao tempo de hoje, 

num mundo caótico, da máquina e da técnica, porém com problemas sociais como a fome, a 

guerra, a mortalidade infantil e as epidemias que  continuam a infligir a dor, sendo essa uma 

reação inevitável, questionando a idéia do progresso em sua essência ideológica e em suas 

representações.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

 

 

O que nos propusemos abordar neste trabalho, através das diversas leituras que 

empreendemos, foi estabelecer uma relação entre a obra Morte e vida severina  - Auto de 

Natal Pernambucano e o Barroco ou Neobarroco, como nomeia Haroldo de Campos, em seu 

artigo “A obra de arte aberta”(1955) e Severo Sarduy (1972), buscando confluências que nos 

levaram a identificar e afirmar que há marcas, pegadas, imagens  da poesia de tradição 

barroca na poética cabralina. No decorrer da nossa pesquisa, percebemos a frágil  fronteira 

criada pelos historicistas, que separam as diversas escolas literárias e delimitam o período da 

sua sobrevida, em relação aos séculos futuros.  

O Barroco rompe essas fronteiras chegando aos Séculos XX e XXI com fôlego de 

novidade, deixando de ser a estética de uma determinada época, para ser uma forma 

transitória  que ressurge em momentos caóticos,  de crise, de confusão, de desordem... como 

uma arte atemporal, que se atualiza numa época que é um terreno fértil para essa arte do 

caos, da crise, da conturbação.  

Em Morte e vida severina  detectamos  o Barroco – que surge no século XVII, 

época da Contra-Reforma, do Absolutismo, do sujeito em constante crise diante das coisas  

do espírito e dos desejos da carne, atualizados no personagem título “Severino retirante” , 

que  vive esse homem barroco moderno, que é nômade, em constante conflito  entre a morte 

e a busca de  sobrevivência.  

Assim como o homem barroco, o sujeito moderno está fragmentado, fluido, num 

redemoinho de várias identidades contraditórias e mal-resolvidas. Essa angústia marcada por 

uma sensação de sobrevivência e de tentar viver entre a identidade e a diferença, o passado e 

o presente, o interior e o exterior, alternando-se rumo à pluralidade dos sentidos que existe 

nos excessos.  

No olhar que lançamos sobre o nosso foco de estudo procuramos enumerar o maior 

número de confluências barrocas que identificamos em Morte e vida severina. Assim, o 

duelo entre morte e vida, o corpo e a alma, a relação tempo e espaço, o herói, o labirinto, o 

sagrado e o profano, o trágico e o cômico, o erotismo, a carnavalização, o banquete barroco, 
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a territorialização e desterritorialização segundo Deleuze, o perecível das coisas, todas essas 

marcas tão recorrentes na arte barroca, alinhavam o texto deste poema/peça escrito na 

sombra dos autos da tradição ibérica e do cancioneiro popular nordestino.  

Tão comum na Idade Média, os autos designavam toda peça curta, equivalendo a 

um ato que integrasse um espetáculo maior e complexo, cujo tema era relacionado aos 

mistérios ou às moralidades. No auto cabralino, observamos essa combinação de aspectos 

contemplando essas duas modalidades. A dicotomia teológica dos mistérios é substituída 

pela dialética Vida e Morte, como observa Nunes (1971). Buscando identificar  as raízes de 

Morte e vida severina na tradição ibérica, concluímos  que há uma relação entre a obra de 

João Cabral e os autos de devoção e conversão. Outros textos permanecem subscritos no 

poema, como é o caso dos textos da tradição do pastoril pernambucano e os autos medievais, 

assim como os textos dos evangelhos, fundadores da tradição natalina. Essa influência  das 

tradições religiosas são presentes (desde o subtítulo da obra: Auto de Natal Pernambucano) 

em todo o percurso do Severino, tanto de vida como de morte; o rio-estrela-guia; as contas 

do rosário; os cânticos fúnebres, o presépio e o nascimento de Jesus (filho de são José que 

era carpinteiro). Entendemos também que em João Cabral essa religiosidade aparece apenas 

como retrato fiel da realidade cultural do povo nordestino, não provocando alienação do 

texto, que é escrito de forma bem racional.  

Morte e vida severina  traduz de forma concreta a poesia cabralina, que é imagem,  

que é mítica, poética, sempre flertando com a realidade, como um palco à espera do drama 

humano. O poema não se fecha no indivíduo, não se passa no seu interior, mas numa grande 

arena pública onde o homem, “os severinos” enfrentam com engenho e coragem o seu maior 

inimigo e desafio: a morte.  

Sem concessões, João Cabral quebra a tradição brasileira de uma poesia discursiva, 

romântica, parnasiana e ainda em vigência no Modernismo de 22, também com um discurso 

não raras vezes confessional e até descritivo. Rompe com os paradigmas formais poéticos 

em voga, lugar ideal para confessionismos, sentimentalismos e testemunhos vãos. Sua 

poesia é um exercício de formas, significados, um trabalho de “engenharia”, de uma matéria 

em construção. Explica a sua afinidade com a arquitetura e as artes plásticas. Justifica-se sua 

afinidade com os pintores surrealistas e cubistas, a Espanha que em muitos aspectos, o fazia 

rever/reviver seu Nordeste, reacender sua pernambucanidade.  

João Cabral traz uma proposta agreste que se torna mais ácida pela questão da 

terra, do latifúndio, da exploração humana, que ela no seu estilo indireto e contido, mas 
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certeiro, denuncia. Também paradoxalmente surrealista e barroca a um só tempo. Surrealista 

pela ousadia de suas metáforas desconcertantes e barroca pelo seu discurso circular, 

labiríntico e retorcido.  O Barroco é mesmo esta conjunção de estilos e influências, mistura 

de estratos,  como, de resto, toda a cultura ibero-americana.  

Dessa maneira, o nosso estudo pretendeu destacar esses aspectos barrocos na obra 

cabralina e acreditamos ter contribuído para reforçar os estudos já apresentados sobre o 

tema, enriquecendo e ampliando a sua fortuna crítica, para uma melhor compreensão de 

Morte e Vida severina, inserida no universo do Barroco ao abordarmos várias cenas do 

poema pintadas com as tintas do Barroco, quando João Cabral retrata essas imagens 

sublimes de um Nordeste mítico e real, que é cenário de seca, fome, violência e desolação,  

num registro solene de um realismo que transita do regional ao universal, do local ao global 

privilegiado por uma força poética vigorosa ao mostrar uma realidade histórico-social que 

permanece miserável, devastada pelas intempéries da natureza e pela ineficácia dos homens.      
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