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RESUMO 

A peça-poema Morte e vida severina – Auto de natal pernambucano, de João 

Cabral de Melo Neto, publicada em 1956, é o principal objeto deste estudo, interagindo 

com as obras O cão sem plumas e O rio pela similaridade temática entre eles. O 

estudo a respeito destas obras busca uma leitura desvinculada do posicionamento  

construtivista e metalingüístico que por tradição configura a obra cabralina, não por 

negar a crítica literária que dá respaldo científico, mas com a pretensão de lançar um 

novo olhar direcionado para o conceito de barroco, matéria esta que envolve a criação 

poética a partir da segunda metade do século XX. Portanto, este trabalho apresenta 

uma proposta de análise da poesia de João Cabral a partir do contexto neobarroco. 

Considerando, sobretudo, os aspectos similares à temática do barroco, o enfoque recai 

sobre a influência da literatura ibérica sofrida pelo poeta João Cabral, bem como a 

temática sobre o conflito existencial explorado no texto Morte e vida severina, e, ainda, 

os extratos de linguagem com significação múltipla que apresentam signos metonímicos 

e metafóricos.  

Palavras chaves: Literatura, poesia, modernidade, neobarroco. 
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Resumen

La pieza-poema Morte e Vida severina – Auto de natal pernambucano, de 

João Cabral de Melo Neto, publicada en 1956, es el principal  objeto de este estudio, 

interaccionando con las obras O Cão sem plumas y O rio por la similitud temática 

entre ellas: el estudio sobre esas obras busca una lectura desvinculada del 

posicionamiento constructivista y metalingüístico que por tradición configura la obra 

cabralina, no por negar a la crítica literaria que da respaldo científico, pero con la 

pretensión de lanzar una nueva mirada dirigida para el concepto de barroco, materia 

ésta que implica la creación poética a partir de la segunda mitad del siglo XX. Por lo 

tanto, este trabajo presenta una propuesta de análisis de la poesía de João Cabral a 

partir del contexto neobarroco. Considerando, sobre todo, los aspectos similares a la 

temática del barroco, el enfoque recae sobre la influencia de la literatura ibérica por que 

pasa el poeta João Cabral, así como la temática sobre el conflicto existencial explorado 

en el texto Morte e Vida severina, y aún, los extractos de lenguaje con significación 

múltiple que presentan signos metonímicos y metafóricos. 

Palabras llave: Literatura, poesía, modernidad, neobarroco
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“A poesia é uma arte da linguagem. 

A linguagem, contudo, é uma criação da prática. 

Observemos primeiramente que qualquer comunicação entre os homens só 

adquire alguma firmeza na prática e através da verificação  

que nos é dada pela prática. Eu peço fogo a vocês. Vocês me dão fogo:  

vocês me compreendem.” 

Paul Valéry, Variedades.
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INTRODUÇÃO. 1 
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A literatura brasileira é marcada, sem grandes questionamentos, pela influência 

européia e o poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto não fugiu dessa 

contaminação, apesar de sua insistência quanto à impessoalidade da criação poética. 

Influenciado pelas teorias de Paul Valéry, chega a afirmar que nele encontrou a 

caracterização do seu método. Cabral admite certa vez: “Valéry foi o homem que mais 

marcou minha poesia” (CASTELLO, 1996, P. 170). A frase do poeta Paul Valéry, “Eu 

tenho a loucura da precisão” (apud CASTELLO, loc. cit.) corresponde ao projeto poético 

que Cabral assimilou à sua poesia.  O poeta francês o convence, em definitivo, de que 

a inspiração é apenas o blefe dos indolentes e que a arte é simplesmente trabalho 

intelectual.  Conforme descreve Castello (ibid., p. 94) em sua obra biográfica: “A 

obsessão pela simetria e o intelectualismo são dois aspectos da poesia cabralina”,  e 

determinada postura o levou a desvincular-se da criação emotiva.  Para isso, adota 

como material substancial à sua poesia o seco, o desértico, a lâmina cortante, a solidez 

da pedra, a objetividade do rio que segue seu curso impassível. Elegendo como 

princípio da sua arte uma poesia do rigor, da clareza e da objetividade, postura que  

marcaria toda a sua obra. Podendo afirmar que Cabral aspira à impessoalidade das 

paisagens e das coisas, permitindo, assim, aos críticos julgá-lo como antilírico. Por não 

dizer poesia árida, pois se não é pelo caminho árido que o poeta tenta descobrir o seu 

método.  

João Cabral inicia sua produção literária com a publicação de Pedra do sono 
(1942) aos 22 anos, quando ainda não apresenta na sua obra características 

puramente racionais, como passa a construir mais adiante, nem tão pouco é uma obra 

revolucionária, apenas um trabalho com características surrealistas. O engenheiro
surge em 1945, obra em que se define como engenheiro da palavra e da criação 

poética.

Diplomata e longe de tornar-se engenheiro, João Cabral  assimila as idéias do 

arquiteto francês Le Corbusier, que denominava a arquitetura como machine à 

emouvoiar (máquina de comover), relacionando tal definição a Paul Valéry, que 

denominou a poesia de machine du language (máquina da linguagem). Assim regida 

por determinados conceitos a arte poética de João Cabral de Melo Neto se construiu na 

incessante busca de uma poesia pura, cuja emoção se expressa com equilíbrio, rigor 

matemático e construtivo, tornando-se, dessa forma, um dos mais rigoroso e exigente  

poeta da nossa literatura.  



12
Ao lermos a poesia de João Cabral, somos instigados a buscar várias outras 

leituras, como também somos tomados  por uma inquietação em virtude da angústia 

racional e da diversidade temática que converge para o mesmo ponto, a decifração do 

método. O poeta e o homem, João Cabral de Melo Neto, se completam com o rigor de 

sua composição de resistência e de emoção contida retratada na materialidade do seu 

objeto poético: A POESIA.  

Este trabalho suscitou-se pela via de uma leitura observadora e crítica da peça 

Morte e vida severina – Auto de natal pernambucano. A partir da dicotomia na 

temática, já anunciada no titulo, o triunfo da morte, a dança macabra da peça e da 

descrição alegórica dos elementos poéticos, surge a necessidade de uma releitura da 

obra cabralina não mais  orientada pela cantilena do construtivismo, e sim partindo do 

conceito de barroco. Digo, Barroco a algo que transcende aos séculos XVII e XVIII. 

Barroco como uma estratégia, mais que um estilo de época. Barroco como um encontro 

entre razão e emoção.  

Sabemos que é por demais estranho analisar a obra cabralina a partir de um 

conceito tão distante daquilo que o próprio poeta idealizou trabalhar, porém 

contradizendo todo o conceito já muito bem argumentado pela crítica literária, este 

trabalho se propõe não contrariar a academia e sim apresentar um novo prisma de 

leitura cabralina. Pois é ignorância literária afirmar que toda a obra de João Cabral está 

embasada num conceito barroco, simplesmente, pelo fato do poeta apresentar uma 

composição em sintonia com a tradição espanhola.  No entanto, este fato não poderá 

ser ignorado quando temos elementos próximos ao barroco como, por exemplo, o jogo 

de justaposição das palavras que nos leva a pensar suas particulares poéticas sob a 

ótica da pós-modernidade barroca.  

Considerando os aspectos paradoxais entre modernidade e barroco, bem como 

as diferenças estéticas e conceituais de ambas as formas poéticas, tentaremos delinear 

o barroquismo na obra cabralina pela assimilação do conflito, inquietude e subjetividade 

entre as realidades barroca e moderna. Contudo, registramos que o presente trabalho 

não tem de forma alguma a intenção de julgar a poesia de João Cabral como expressão 

de uma arte neobarroca. O barroquismo de João Cabral é uma consciência semiótica-

lingüística, cujos procedimentos externos consistem no uso sistemático da erudição 

poética e da imagem mítica da poesia, na sintaxe que se desdobra elíptica e no 

emprego de um vocabulário simples, mas erudito. É desta forma que se apresenta a 
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unidade da matéria cabralina, como um labirinto que nunca é uma parte, mas uma 

extremidade. Talvez, aqui, seja conveniente dizer que a linguagem da poesia de Cabral 

é a dobra barroca que se desdobra conforme a decifração do signo poético e que 

sempre guardam certa coesão, para tal justificativa, tomamos como empréstimo o 

pensamento de Leibniz (apud DELEUZE, 2000 p. 63):  “Tudo é sempre a mesma coisa 

em vários graus de perfeição”.  

  O trabalho que propomos está fundamentado no estudo da obra Morte e vida 
severina (1956) interagindo com as obras O cão sem plumas (1950),                 

considerado um dos mais belos poemas da obra cabralina,  e O rio (1953) com a 

análise do seu discurso prosaico. A delimitação deste corpus se dá pela 

intertextualização das obras que apresentam entre si pontos de confluências, interagem 

com a análise da peça-poema, especialmente pela temática e pelo espaço geográfico 

compor o mesmo contexto semântico, com tessitura arquitetada em círculo, ou seja, 

uma é o complemento da outra.  

Apresentamos ainda as influências que o poeta João Cabral assimilou como o El 

Cid, Berceo, Guillén, Góngora e tantos outros, tentando aproximar as influências como 

um dado barroco e também como uma engenharia de adaptação aos propósitos do 

fazer poético. Assim, confirma-se a influência da tradição espanhola na poesia de João 

Cabral conforme afirmam os críticos Crespo e Bedate (1964, p. 6) que assim dizem:  
En la poesía de Cabral de Melo es fácil descubrir muchos elementos 
tradicionales, pero transformados y exigentemente adaptados a los propósitos 
expresivos del poeta de modo que apariencia y substancia llegan a confundirse 
en ella, pues la substancia realista está tan íntimamente ligada a la novedad 
formal (apariencia en el sentido de inmediatismo) que resulta difícil el deslinde 
de ambas.1

 Em Morte e vida severina, obra encomendada por Maria Clara Machado, o 

teatro cabralino triunfa de toda a escola popular, é uma homenagem às várias 

literaturas ibéricas, referência aos 14 anos de vida na Espanha, onde, como poeta,  

apreende a intimidade das raízes culturais e da essência do povo espanhol. O tema 

clássico do barroco, a morte, é trabalhado em sobreposição à vida. Nessa obra, o 

1 Na poesia de Cabral de Melo é fácil descobrir muitos elementos tradicionais, transformados e 
rigorosamente adaptados aos propósitos expressivos do poeta de modo que aparência e substância 
chegam a confundir-se nela, pois a matéria (substância)  realista está intimamente ligada a novidade 
formal (aparência no sentido de inmediatismo) que se torna difícil a separação de ambas.  (tradução 
nossa). 
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barroco se configura como o encontro do homem com o homem, contrapondo-se ao 

barroco de origem, no qual o homem buscava a Deus. Há quem afirme que a temática 

explorada na peça-poema resiste à proposição do poeta por “desenvolver a tendência 

barroca de situar vida e morte no mesmo plano de valor. A morte, não contrária à vida, 

mas condição da vida”. (LINO; SILVA, 2004, p. 44).  

Em Morte e vida severina,  a similaridade barroca é captada  a partir do conflito 

existencial que o personagem central vive como extrato de uma sociedade  estagnada 

em que Severino se apresenta como metáfora da morte do sujeito. As texturas barrocas 

são também configuradas pela exaltação do espaço (a aridez do deserto) e pela 

melancolia do personagem central.  Nesse contexto barroco, o Auto de natal 
pernambucano se torna um elemento metafórico de expressão da redenção do 

homem, como também, uma alegoria cênica dessa redenção.  

 O auto cabralino, ainda, se configura como um elemento barroco pela 

semelhança com os autos medievais, tendo como exemplo Gil Vicente. No entanto, a 

alegoria cênica, como apologia à vida, o diferencia, por não expressar a tragédia 

barroca, em que a morte é representada como uma apoteose do jogo estético. Nisso, a 

alegoria expressa no auto cabralino configura um artifício que remete a uma postura 

pós-moderna de salvação do homem para a formação de uma sociedade igualitária e 

justa,  contrapondo-se ao barroco que tem como objetivo a remissão dos pecados para 

a salvação da alma. Dentro deste conceito, Chiampi (1998, p. 18) sintetiza:  “Se o 

barroco é a estética dos efeitos da Contra-Reforma, o neobarroco o é da contra-

modernidade”.   

A partir dos efeitos estéticos do barroco, observaremos que os traços 

antagônicos como morte e vida, rio e mar, deserto e urbanismo constituem na poesia 

cabralina a produção ou reprodução de signos metalingüísticos, os quais irão nos levar 

a produzir um trabalho com observância ao contexto poético barroco em consonância 

com o moderno, partindo da construção de imagens e adotando, sobremaneira, a 

verossimilhança da imagem barroca provocada pela força da linguagem poética.  

 Neste trabalho, a linguagem como elemento essencial à poesia é objeto de uma 

metáfora que serve para a construção de uma retórica em consonância com o conflito 

barroco. Uma linguagem que expressa a ambigüidade do fazer poético cabralino de 

forma paradoxal, considerando que para João Cabral o poema é linguagem erguida, 

sua substância material está na palavra que é o meio condutor da expressão externa 
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para a produção de imagens de formas ricamente exploradas no seu modo de fazer 

poesia. Nas obras escolhidas como corpus deste trabalho, a linguagem passa por um 

processo de “desemplumação” através do jogo metafórico e metonímico, é o que 

observaremos no capítulo IV - Severino e o rio. Nele, rio e                

homem, através da linguagem catalisadora, sofrem um processo de transmutação e a 

relação isomórfica de ambos expressa o modo enigmático e obscuro da poesia 

cabralina com o efeito de seduzir, bem como, de perturbar, causando a impressão de 

um lirismo árido. Todo esse jogo de sensações ou de fenômenos da linguagem mostra 

o modo de João Cabral poetizar-despoetizando, configurando, desta forma, a estética 

do avesso.

A intelectualidade de João Cabral se contrasta com a simplicidade daquilo que é 

expresso, no entanto, complexo. É no contexto da complexidade que apresentaremos 

os aspectos poéticos da obra de João Cabral, como uma tentativa de compreender a 

sua poesia a partir de uma visão lírica expressa de forma leve e ao mesmo tempo 

compacta. Leve por perceber que a poesia cabralina carrega um corpus de elementos 

sensitivos, como toda produção poética, e compacta porque, sobretudo, é formada por 

elementos intelectivos selecionados de forma sutil, provocando, então, um jogo de 

imagens antagônicas entre a gravitação dos elementos poéticos e o peso de sua 

composição intelectiva. Nesse contexto, sugere uma leitura em que o leitor aprende 

assimilar a fruição da linguagem dotada de peso através de seus elementos semânticos 

e semióticos. Considerando que a importância formal para João Cabral está em 

resolver a sintaxe, aclarar a imagem, explicar seu lugar, estabelecer confrontos; o que 

implica ajustar-se às realidades e atar-se a elas com sede de conhecimento. Daí 

nascerá o lirismo da poesia cabralina. Observamos, assim,  que o poeta é lírico sem 

escamoteio historicista, sem restrições da verdade que lhe dê sustentação.  

A incessante busca do racionalismo poético na obra de João Cabral de Melo 

Neto, causando uma sensação árida à emoção lírica da poesia, marca a 

conscientização ordenada das palavras, pois toda sua obra é, sobretudo, uma busca do 

conhecimento científico na construção da poesia. Desde o princípio, o poeta se mostra 

consciente de quão rigoroso é o exercício  de sua composição, conforme anuncia na 

epígrafe do poema Psicologia da composição (1947), obra na qual encontra-se um 

material de orientação à leitura e compreensão da poética cabralina, recebendo  a  

denominação de bússola.  
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Ao tratar de uma poesia em que o poeta apresenta total intimidade com sua 

habilidade técnica, é insensatez afirmar que sua criação poética é, simplesmente, fabril. 

No seu modo peculiar de produzir poesia, Cabral expressa toda sua ternura e rigor 

artístico, trabalhando para alcançar a perfeição poética e, assim, caracterizando-a como 

busca do conhecimento científico na construção da poesia consciente.  
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CAPÍTULO. 2 

CONFLUÊNCIA BARROCA EM  
JOÃO CABRAL DE MELO NETO 



18

Reprodução1:  Natividade – 1609 – Caravaggio  
                        Óleo sobre tela: 268 x 197 cm 

“Compadre José, compadre, 
[...] 
não sabeis que vosso filho 
saltou para dentro da vida?” 

                           Morte e vida severina 
                      (MELO NETO, 1994, p. 195) 
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2.1- Do conceito barroco. 

Como definição histórica, o Barroco é a arte da Contra-Reforma. Para alguns 

críticos, ainda ligados à historicidade, se configura como um estilo de arte participativo 

na composição sócio, religiosa e cultural dos séculos XVII e XVIII com idéias vinculadas 

à degenerescência, visto também como um estilo de valor dissolúvel, contrário às 

formas e valores positivos do Renascimento. Para os críticos mais entusiasmados, o 

barroco é um estilo de arte que fora analisada de forma distorcida, por apresentar perfil 

de ambivalência e por estar totalmente ligado ao processo criativo é, portanto, objeto de 

interpretações  variadas.  

Com a publicação, no século XIX, da obra Renascença e Barroco, de Heinrich 

Wölfflin (1888), os estudos sobre o barroco começam a tomar consistência como um 

estilo de arte. A partir de uma nova postura diante da linguagem, inaugurada 

especialmente pelos cientistas, surge a necessidade de uma nova forma de 

representação. A obra de Wölfflin vem ressaltar que o barroco é a forma mais nova e 

vital, identificando-o como uma estética decorrente da anterior, ou seja, o barroco evolui 

a partir das experiências do Renascimento, muito embora, apresentando-se como um 

elemento de oposição à ordem instalada. Afirmando-se como diferença entre 

Renascimento e Barroco, o fato de que o primeiro estilo apresenta formas fechadas, 

características próprias do mediterrâneo, enquanto que o segundo é definido como uma 

arte decorativa, de formas livres, características do Norte da Europa, não obedecendo 

necessariamente a uma referência temporal. É o próprio Wölffin (1989, p. 26) que 

define a origem do Barroco colocando que “foram os grandes mestres da Renascença 

mesmos que introduziram o Barroco. Ele nasceu da perfeição suprema.”.  

A etimologia da palavra barroco é incerta. Seu termo fora considerado algo 

insólito, raciocínio imperfeito, um silogismo estranho ou uma pérola irregular, ou, ainda, 

recebe a denominação de coisa bizarra. Conceito insistente e esgotado pelos 

historicistas. Assim sendo, para Wölffin (1989, p. 34, 35), a idéia de coisa bizarra é 

considerada conceito preconceituoso e ultrapassado, afirmando:   
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A distinção entre barroco e bizarro não nos é familiar; talvez sintamos antes a 
segunda expressão como a mais forte. Entretanto, em termos de história da 
arte, a palavra perdeu seu matiz de ridículo; em compensação, a linguagem 
comum ainda se serve dela para designar algo absurdo e monstruoso.

Não podemos negar que vivemos um tempo marcado por contrastes. Oscilando, 

constantemente, entre o êxtase e a depressão, entre a miséria e o fausto, entre o 

avanço técnico e a barbárie. Esquecemo-nos, contudo, de que essa ambivalência não é 

característica apenas do nosso tempo. Em diferentes momentos históricos o tecido da 

estrutura social se viu retesado por essas contradições. Nosso tempo tem certas 

afinidades com o tempo barroco: nossas angústias religiosas, nossos abalos políticos e 

sociais e nossas preferências artísticas fizeram-nos compreender o Barroco por motivos 

diversos. O barroco deixou de ser um fato histórico em que se tinha como conceito 

clássico a arte da Contra-Reforma, passando a ser compreendido como um sistema de 

civilização, o último sistema fechado de civilização, ou melhor, o último “estilo” que a 

Europa produziu. 

O estilo barroco se enraizou com mais vigor e  perdurou-se por mais tempo na 

Europa neolatina, como Áustria e Espanha e ainda na América Latina como Brasil e 

México, países que sofreram o impacto vitorioso dos novos estados mercantis, advindo 

da expansão marítima. Contando com a participação ativa da nobreza e do clero 

espanhol, português e romano, a Europa neolatina projeta seu arquétipo social, artístico 

e cultural conforme os moldes do barroco-jesuítico. Assim sendo, é necessário observar 

que a organização da sociedade está presa à Contra-reforma e ao Império filipino. O 

mundo está em defensiva, em luta com a postura liberal do Protestantismo e do 

racionalismo crescente na Inglaterra, na Holanda e na França.  

Faz-se necessário observar que o barroco-jesuítico não tem nítidas fronteiras 

espaciais, contudo apresenta um forte apelo ideológico que floresce tanto na Áustria 

como na Espanha, no Brasil e ainda no México. No entanto, nesses países não se 

reconhece as estruturas do barroco luterano, como, por exemplo, na Alemanha, o qual 

enfoca a música, especialmente a de Bach, adverso aos extremos gongóricos da 

imagem e do som. Conforme afirma Bosi (1994, p. 29), “Há um nexo entre o barroco 

hispano-romano e toda uma realidade social e cultural que se inflecte sobre si mesma 

ante a agressão da modernidade burguesa, científica e leiga.”. Nessa perspectiva, 
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podemos dizer que o nosso barroco está centrado numa ideologia de ligação entre o 

homem e o seu espaço. 

No que se refere à cultura brasileira, sabemos que é impregnada de cicatrizes 

barrocas, porque o Brasil nasceu barroco. A nossa origem veio assinalada por esta 

insígnia cultural, somos provenientes da oscilação dicotômica entre o sagrado e o 

profano, o sublime e o grotesco, a resignação e a revolta, a vida e a morte em busca de 

um sintagma que descubra nesse jogo a forma de articular os pólos antagônicos pela 

linguagem, pela argumentação e pelo raciocínio. O barroco exerce um especial atrativo 

para os estudos acadêmicos e seja qual for a interpretação dada é importante observar 

seu reflexo sobre a modernidade. Sua arte, sua literatura, sua ciência, sua política são 

elementos que refletem uma essência de experiência universal e que mesmo sob 

pressão da contemporaneidade reemerge numa dinâmica própria, a qual infere, com 

uma nova roupagem, uma idêntica  tensão estética, existencial e social. 

2.2  A vertente barroca de João Cabral. 

O estudo que propomos não partiu de uma simples intuição para um trabalho 

dissertativo, contudo, o próprio texto poético remete o leitor a uma leitura de tensão 

impessoal, intrínseca e intransferível. É elemento instigante a uma reflexão contrária ao 

padrão cabralino. Também não se refere a um questionamento da essência do Barroco 

e suas mais variadas interpretações e, sim, rever sob o prisma da contemporaneidade, 

os aspectos conceituais que poderão estar presentes, como paradigma do universo 

barroco e seus paradoxos na obra de João Cabral de Melo Neto. 

É muito estranho, como também não deixa de ser um desafio, observar a poesia 

cabralina pela ótica do barroco, considerando a postura poética de João Cabral: seu 

rigor tão obsessivo no trato com a linguagem, que, por vezes, produz uma sutil 

sensação de esterilidade, bem como a defesa quanto à essencialidade da idéia fixa, 

adotando, sobremaneira, uma ética peculiar; ética de exceção. O próprio poeta chega a 

afirmar que considerava a si mesmo estranho à tradição luso-brasileira, no entanto, 

sentia-se plenamente absorvido pela tradição hispânica. (SECCHIN, 1985, p. 329).  

Absorvido pela arte de fazer poesia, João Cabral se destaca na literatura 

brasileira pela forma nada convencional, porque não dizer inédita na arte de compor. 
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Isso o coloca em posição avessa à tradição brasileira. Muito já se escreveu sobre João 

Cabral de Melo Neto. Sua fortuna crítica é, por demais, favorável ao conhecimento e à 

pesquisa da literatura brasileira. No entanto, não se pode afirmar que tudo já fora dito 

sobre João Cabral, mas faz-se necessário registrar que há um senso comum em que 

uma parte significativa da crítica permeia o mesmo foco, o mesmo ângulo – a 

metalinguagem, o construtivismo e o antilirismo que se apresentam como o avesso de 

uma nova estética lírica.   

Ainda quanto à fortuna crítica cabralina, cabe registrar que são lapidares e 

insuperáveis, entre outros, os textos de João Alexandre Barbosa, Antonio Houaiss, 

Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Benedito Nunes, Antonio Carlos Secchin, 

José Guilherme Merquior, Luiz Costa Lima, Modesto Carone, Sérgio Buarque de 

Holanda, Marly de Oliveira, Marta de Senna, Eduardo Portella e Othon Moacyr Garcia. 

Desta forma, não podemos ignorar tais referências, considerando que foram elas que 

estabeleceram os parâmetros pelos quais a obra do poeta João Cabral de Melo Neto 

deverá ser estudada.  Assimilada por respeitáveis críticos, muitos dentre os citados 

acima, há quem sublinhe a idéia de uma linha barroca na poesia de Cabral, 

referenciando como, por exemplo, o crítico Haroldo de Campos que em entrevista 

concedida à revista Et cetera (2003)2 assinala um posicionamento neobarroco, é o que 

segue:

CD: Seus ensaios teóricos e traduções de autores como o cubano Lezama 
Lima exerceram forte influência sobre os estudos do neobarroco. A seu ver, 
qual é a informação nova que essa corrente literária traz para a poesia atual? 

HC: O neobarroco (incluídos sob essa denominação nomes como os dos 
cubanos Lezama Lima, Carpentier, Cabrera Infante, Sarduy e Kozer; dos 
brasileiros Guimarães Rosa, Jorge de Lima, Mário Faustino e Leminski; dos 
colombianos León de Greiff, poeta, e o Gabriel Garcia Marques de Cem Anos 
de Solidão; para sequer mencionar os aspectos barroquistas de Trilce, de 
Vallejo, Altazor, de Huidobro, En la Masmédula, de Girondo, Blanco, de 
Paz, Canto General, de Neruda e certos poemas conceptistas-
combinatórios de João Cabral) é um fenômeno criativo de fundas 
implicações no passado e no presente da Ibero-América. Sua variante 
platina é o “neobarroso” de Néstor Perlongher, Arturo Carrera, Lamborghini e 
do uruguaio Roberto Echavarren. Também no argentino Saúl Yurkiévich, 
radicado há muitos anos na França (professor da Sorbonne, editor-
testamenteiro de Cortázar, admirável ensaísta que se ocupa da “vanguardia”), 
se encontram — em sua poesia experimental — evidentes rasgos 
neobarroquistas. (grifo nosso). 

2CAMPOS, Haroldo de. Revista Et cetera. Curitiba. n.1. 2003. Entrevista realizada por Cláudio Daniel. 
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Vejamos que ainda não há uma postura concreta da crítica quanto ao barroco na 

obra de João Cabral, mas já se inaugura uma nova crítica diferenciada da corrente 

antilírica que personificou a poesia cabralina, isso  baseia-se pela descoberta de um 

neobarroco emergente na literatura latino-americana na segunda metade do século XX. 

O crítico português Melo e Castro, na sua obra O fim visual do Século XX (1993, p. 

271) firma a idéia de neobarroco em dois pontos: 

a. uma descontextualização histórica em relação aos séculos XVI, XVII e 
XVIII; 
b. uma recontextualização em relação à segunda metade do século XX. 

E segue explicando: 

Nesse movimento duplo não se procura aplicar os conceitos históricos de 
barroco ao período contemporâneo, mas sim, partindo de uma leitura crítica 
inicial dos textos agora produzidos, encontrar os novos conceitos de barroco 
que esses mesmos textos nos impõem [...] Da idéia de barroco se guardará o 
que for pertinente para a metodologia da desmontagem e da revelação das 
relações subliminares entre autor, obra e leitor(es). Não se propõe, assim, 
qualquer revivalismo, atingindo-se um núcleo de relações dinâmicas 
antiestáticas e polissemicamente entendidas num contexto mutável e em 
mudança. 

 A citação acima  refere-se à poesia portuguesa da segunda metade do século 

XX quanto à contextualização, e como bem sabemos o poeta João Cabral não está 

inserido no cânone português, no entanto, considerando a tradição e a influência 

cultural, podemos tomar como empréstimo explicativo para as considerações barrocas  

a respeito das confluências barrocas na poesia cabralina.  Considerações estas 

também inscritas pelo crítico Décio Pignatari, quando afirma que a presença ibérica na 

obra de João Cabral é uma maneira de assimilar o barroco quanto ao conceito, assim 

observa: 
É preciso compreender o barroco para compreender a Espanha. E isto 
ajuda a compreender a obra de João Cabral porque ele vai assimilar o 
barroco enquanto conceito e levar isso ao extremo. Um barroco que 
tenta resgatar o Homem, assim como o barroco da Espanha tinha de 
resgatar Deus. Ele fez um esforço extraordinário de tentar juntar a visão 
marxista, o problema pré-industrial do nordeste, à miséria do nordeste, o 
barroco espanhol... Buscando uma solução conceitual do seu poema. 3

3 http://www.casadobruxo.com.br/poesia.  Acesso em: 18 jul. 2006.
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Quanto às questões que envolvem os aspectos barrocos na obra de João Cabral 

de Melo Neto, é notória a influência espanhola.  Porém não estamos afirmando ou 

referindo-se à influência de um período histórico de criação literária e artística próprio 

de uma época sobre o autor. Trata-se de uma postura poética que remete ao conceito 

barroco, sutilmente expresso no desdobramento da linguagem, no vazio do deserto 

anfiônico impresso no negativismo que expressa toda a aridez lírica do conjunto da 

obra denominada de triptico da negatividade composto pelos poemas  Fábula de 
Anfion, Psicologia da composição e Antiode  todos inseridos em Psicologia da 
composição (1947). A presença barroca também é assimilada no triptico do rio ou 

capibaribe – formado pelos poemas O cão sem plumas (1950), O rio (1953) e Morte e 
vida severina – auto de natal pernambucano (1956). 

Partindo para as obras, objeto desse estudo, podemos começar dizendo que o 

triptico do rio/capibaribe constitui um conjunto de obras que apresentam uma tessitura  

própria do barroco caracterizada pelo duelo entre a vida e a morte; a bipolaridade de 

valores sociais, culturais, econômicos e religiosos, e, ainda, a imagem paradoxal da 

fertilidade do deserto se contrapondo à infertilidade urbana.     

 O barroquismo de João Cabral se projeta a partir de uma consciência semiótica-

lingüística cujos procedimentos externos consistem no uso sistemático da erudição 

poética e da imagem mítica da poesia, na sintaxe se desdobrando elíptica e no 

emprego de um vocabulário simples, mas exótico, sintaxe desconjuntada. É assim que 

se apresenta a unidade da matéria cabralina, como um labirinto que nunca é uma parte, 

mas uma extremidade. Talvez, aqui, seja conveniente dizer que a linguagem da poesia 

de Cabral é a dobra barroca que se desdobra conforme a decifração do signo poético.   

 Muito embora João Cabral não tenha expressado nenhuma teoria barroca em 

suas obras, a influência da cultura e da arte espanhola, que tão bem conviveu durante 

os seus quatorze anos de trabalho como diplomata na Espanha, o fez assimilar a 

concepção do barroco em algumas de suas obras, como, por exemplo, na temática e 

na composição do herói protagonista de sua peça-poema Morte e vida severina.  Essa 

nuance barroca foi pressentida por vários críticos, como já referenciamos anteriormente 

por Haroldo de Campos e por  Décio Pignatari. Temos, além desses nomes, a 

referência do crítico Português João Gaspar Simões, citado por Cabral no texto 
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Conversas com escritores brasileiros, de Arnaldo Saraiva (2000b. p. 43), em que 

aponta:  
- Jornalista: Como é que se vê como poeta, como é que vê sua poesia? 
- Cabral: Eu vejo a minha poesia como uma poesia marginal. O Brasil tem 
certos poetas marginais: Augusto dos Anjos, Kilkerry... 
- Jornalista: Sousândrade... 
- Cabral: Sousândrade, os concretistas... 
- Jornalista: Recentemente, houve no Brasil um movimento de poesia 
“marginal”. 
- Cabral: Mas aí tem outro sentido. Digo “marginal” no sentido de “fora da 
tradição luso-brasileira”. Não vejo qual é o poeta brasileiro que faria, por 
exemplo, um poema sobre catar feijão. 
- Jornalista: Talvez os poetas barrocos. 
- Cabral: Exato. Fiquei surpreendido quando João Gaspar Simões e outros 
falaram da influência barroca na minha poesia. O que acontece é que o 
barroco é vago demais. Tem gente que bota os metafísicos ingleses como 
poetas barrocos. (grifo nosso).

A referência de Cabral à poesia marginal chega até nós como um dado de anti-

filiação do poeta pernambucano à poesia brasileira. Sabemos que o poeta João Cabral 

não se filiou a nenhum estilo literário que denominasse ou qualificasse sua obra, 

caracterizando-se muito mais pela busca de uma objetividade pautada num projeto de 

rigor, de consciência, com a clareza capaz de desnudar o dizer poético. Como também, 

sabemos que esta forma de fazer poesia não é condizente à estética barroca, porém 

além de observar a objetividade da poesia cabralina que se contrapõe ao subjetivismo 

barroco, faz-se necessário observar sua postura de aproximação à tradição espanhola, 

que por excelência é barroca. O barroquismo na poesia cabralina só é possível a partir 

de uma reflexão descontextualizada do concreto, é preciso a busca do vazio 

configurado no limite da linguagem anfiônica, na desmontagem do poema que 

caracteriza o lirismo contido. O poeta constrói seu poema-jogo num aparente jogo 

contínuo de transformação, em que parece brincar com o jogo barroquizante das 

imagens como o de “uma faca que seja só lâmina, de todas as imagens a mais voraz e 

gráfica”4, ou ainda na construção do poema com suas palavras maduras que deseja 

“cultivar o deserto como um pomar às avessas” em que “nada mais destila; evapora; 

onde foi maçã resta uma fome;”5,  esse jogo de imagens que se metamorfoseiam a todo 

o momento são voláteis como as idéias e como as palavras que se projetam na severa 

forma do vazio. Há ainda barroco na metáfora da negatividade e  na insistência do tema 

4 MELO NETO, João Cabral de. Obra completa. Org. Marly de Oliveira. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 
1994. Referência ao poema  Uma faca só lâmina, publicado em 1955.  Op. Cit., p. 211.  
5 Referência ao poema Psicologia da composição, publicado em 1947. Ibid.,  p. 97. 
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“morte”  que compõe o triptico do Capibaribe numa harmonia temática que trata do 

espaço  interior e humano, num estar dentro ou íntimo ao ser humano, como se 

representassem uma realidade que é humana e ao mesmo tempo intangível. Por tudo 

isso, e pelo que se poderá descobrir sobre a poesia do poeta pernambucano, pensa-se 

que sua obra possa vir a ser inserida no contexto de estudos neobarrocos, muito 

embora essa idéia se contraponha aos posicionamentos literários a respeito de João 

Cabral. É necessário, portanto, uma outra visão que não seja a cantilena construtivista.  

2.3   Estrutura da peça-poema 

 A peça-poema Morte e vida severina - Auto de natal pernambucano, dentro 

do enfoque barroco da poesia cabralina, será o principal objeto de estudo deste 

trabalho, observando, essencialmente, o perfil do personagem Severino, bem como o 

conceito barroco nele imbuído.  

 A mais conhecida obra de João Cabral de Melo Neto, Morte e vida severina, é  

uma peça de um único ato, dividida em onze quadros, sendo o último subdivido em oito 

cenas. O conjunto de toda obra é constituído por dezoito cenas ou fragmentos poéticos, 

todos precedidos por um título explicativo de seu conteúdo, praticamente, resumos do 

que encontramos no poema.  

Separando a peça-poema em dois grupos, podemos constatar dois momentos 

vivenciais que definem o conflito. Assim divididos: a) as primeiras doze cenas 

apresentam uma estrutura de dramaturgia clássica, expõe, através da descrição, a 

peregrinação de Severino, seguidor do rio Capibaribe, fugindo da morte que o 

acompanha por toda parte, até a cidade do Recife, onde, para seu desespero, tem suas 

perspectivas – desde sempre otimistas – absurdamente frustradas. Trata-se do 

caminho ou fuga da morte, culminando a primeira parte com a idéia de suicídio; b) as 

últimas seis cenas representam o presépio ou o encontro com a vida, cenas em que o 

auto do natal é descrito.  

A estrutura do texto é tão dicotômica quanto à temática da obra: morte e vida,                 

pois observando sua estrutura temos monólogos e diálogos, intercalados entre as 

cenas ímpares e pares. As cenas ímpares são expressas através de monólogos. 

Severino parece falar consigo mesmo, como se meditasse em voz alta. Nas cenas 
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pares temos os diálogos em que Severino participa, ou apenas observa, é o caso da 

cena 4 – apresentação das excelências; cena 8 - do enterro e cena 10 – conversa entre 

os coveiros, ao chegar à cidade do Recife.                                                                                     

Logo na primeira cena, da peça-poema, o retirante explica ao leitor quem é que 

vai (CABRAL, 1994, p. 171-202); o ato é conduzido pela explicação do nome Severino, 

que parece determinar a vida do personagem. Além de ser filho de muitas Marias e de 

um dos falecidos Zacarias, o retirante reconhece sua vida igual a dos outros 

“Severinos”, também filhos de Marias e Zacarias.  

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. 
Mas isso ainda diz pouco: 
há muitos na freguesia, 
por causa de um coronel 
que se chamou Zacarias 
e que foi o mais antigo 
senhor desta sesmaria. 
Como então dizer quem fala 
ora a Vossas Senhorias? 
Vejamos: é o Severino 
da Maria do Zacarias, 
lá da serra da Costela, 
limites da Paraíba. 
Mas isso ainda diz pouco: 
se ao menos mais cinco havia 
com nome de Severino 
filhos de tantas Marias 
mulheres de outros tantos, 
já finados, Zacarias, 
vivendo na mesma serra 
magra e ossuda em eu vivia. 

                          (MELO NETO, 2000. p. 45) 

Embora, pouco tenha a ver em seus aspectos formais, o auto cabralino pode ser 

considerado uma versão politizada da tradição folclórica, tendo em vista que há uma 

temática social representada em forma de teatro. No entanto, faz-se necessário certo 

distanciamento ao comparar o Auto de natal pernambucano com os autos tradicionais 

do Brasil, que, apesar de trazerem, também, em suas apresentações, críticas de cunho 
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social, não há nelas o seu escopo principal, estão ligados a uma didática catequética, 

originada dos autos sacramentais. Tendo como exemplo, o teatro do Padre José de 

Anchieta que deu  origem ao Auto, no Brasil. Como referência ao  teatro catequético, 

citamos o Auto de São Lourenço6 (ANCHIETA, 1586), o texto é rico em personagens e 

situações dramáticas, envolvendo canto, luta e dança para narrar o martírio do santo. 

Há nele aspecto de sincretismo religioso. Anchieta aproxima os demônios do 

catolicismo à crença indígena para explorar, não somente, à instrução religiosa, como 

também, faz crítica à situação política daquele momento (os índios Tamoios haviam se 

unido aos invasores franceses). O texto é trilíngüe, fora escrito em tupi, português e 

espanhol, visando dialogar com índios dessas três culturas.                                      

No caso do auto pernambucano, inserido em  Morte e vida severina, o autor faz 

uso de uma alegoria natalina para justificar o efeito poético. Como exemplo dessa 

diversidade entre os autos tradicionais e o de João Cabral, temos a pastora, do tipo de 

auto chamado “Pastorinhas”, que ao declinar sua identidade, exaltar os próprios méritos 

e anunciar que vai a Belém visitar o Menino Jesus, conclamando aos presentes que a 

acompanhem nessa romaria, dá ao personagem Severino uma nova versão de 

peregrino, apresentando a mesma característica de vida de tantos outros Severinos, o 

herói retirante, afirma: 

Somos muitos severinos 
iguais em tudo na vida:  
na mesma cabeça grande  
que a custo é que se equilibra,  
no mesmo ventre crescido  
sobre as mesmas pernas finas,  
e iguais também porque o sangue  
que usamos tem pouca tinta.  
E se somos Severinos 
iguais em tudo na vida, 
morremos de morte igual,  
mesma morte severina:  
que é a morte que se morre  
de velhice antes dos trinta   
de embosca antes dos vinte  
de fome um pouco por dia.    
                                                                    (Ibid, p. 46) 

 O retirante Severino sem identidade. Ele é ninguém e é todo mundo.  Esse 

primeiro quadro caracterizado como a exposição do nosso herói retirante, no qual 

6 Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro> Acesso em: 05.dez.2007. 
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Severino diz quem é, e a que veio, tem a função de expor os elementos temáticos do 

poema: Severino é o lavrador nordestino, “lavrador de terra má”, como ele dirá mais 

adiante, sempre a querer arrancar “algum roçado da cinza”, caminhando ao encontro da 

“mesma morte severina”. 

 São iguais em tudo, até na morte, que também é severina: uma  morte certa que 

pode chegar a qualquer momento. Momento antecipado, não por causas naturais, mas 

pelas conseqüências de uma realidade pouco favorável à vida.   

 No segundo quadro, se dá o primeiro encontro com a morte, momento em que 

Severino toma contato com a violência e com a impunidade: um lavrador, como ele, 

está sendo transladado para ser enterrado em outra cidade. Fora assassinado por 

questões de terra:  
– A quem estais carregando, 
irmãos das almas, 
[...] 
– A um defunto de nada, 
irmão das almas. 
[...] 
– E foi morrida essa morte, 
irmãos das almas, 
[..]
– Até que não foi morrida, 
irmão das almas, 
esta foi morte matada, 
numa embosca. 
[...] 
e com que foi que o mataram 
com faca ou bala? 
– Este foi morto de bala, 
irmão das almas, 
mais garantido é de bala, 
mais longe vara. 
– E quem foi que o emboscou, 
irmãos das almas 
quem contra ele soltou 
essa ave-bala? 
– Ali é difícil dizer, 
irmão das almas 
sempre há uma bala voando 
desocupada.   
                        (Ibid, p. 48) 

 O herói protagonista encontra-se com outra personagem que será presença ou 

companhia constante de Severino no decorrer da peça: a morte.  Contrariando o 

objetivo do Auto exposto em seu título, de proclamar a vida, essa outra personagem, 

que não se apresenta fisicamente, dialogará com o enredo do texto, explicando o 

sentido da vida severina de nosso herói condicionada e envolvida por ela.  Como 



30
também, será um meio de tornar mais incisiva  a crítica social inerente ao tema do Auto. 

Como exemplo, temos ainda, neste episódio de morte exibida através da conversa 

entre os irmãos das almas – que acompanham o enterro –, e em Severino, a 

problemática da terra, em que a cerca de latifúndios tende a expandir-se mais e mais, 

deixando muitos camponeses desempregados, desamparados ou mortos, quando tal 

empreitada é realizada à força:  

– Mas então por que o mataram, 
irmãos das almas, 
mas então porque o mataram 
com espingarda? 
– Queria mais espalhar-se, 
irmão das almas, 
Queria voar mais livre 
essa ave-bala.   

                        (Ibid, p. 49)  

 A partir de então, segue toda uma seqüência de encontros, das mais variadas 

formas, com a morte. Denominada pelo protagonista de morte natural, ou seja, “de 

velhice antes dos trinta”; por assassinato “de emboscada antes dos vinte” e ainda por 

inanição: “de fome um pouco por dia”. A tônica do poema dramático vem à luz 

mesclando morte e sofrimento como condição de vida dos nordestinos e, mais ainda, 

de Severino, que se reencontra com a morte em seu caminho a cada tentativa de fuga. 

Caminho este seguido por uma ladainha, formando um rosário cujas contas são as vilas 

por onde passa o retirante. Não somente as vilas configuram o guia da peregrinação de 

Severino. O rio é o real guia, é a linha do rosário, cujo curso das águas simboliza tanto 

a vida quanto a morte. Esse significado é importante, pois, no princípio, o rio representa 

a possibilidade de uma nova vida no final de seu curso, onde se localiza Recife. Porém, 

o desaguar dele no mar significa a morte, sentido que Severino perceberá somente na 

chegada ao seu destino. Mas, antes, a morte novamente envolverá e condicionará a 

vida desse representante da espoliação sofrida pelos emigrantes e pelo seu povo que 

ainda resiste na Caatinga, lugar onde a morte tantas vezes alimenta a vida. 

 Na sexta cena acontece o encontro de Severino com a benzedeira, encontro 

baseado na ironia e no humor negro, elementos barrocos, expressos através do diálogo 

entre Severino e a benzedeira, ambos conversam sobre suas habilidades profissionais. 
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No diálogo o lavrador revela-se por inteiro. É por demais contundente a ironia deste 

quadro, que começa de forma positiva com a mulher afirmando que:  

– Trabalho aqui nunca falta 
A quem sabe trabalhar; 
o que fazia o compadre 
na sua terra de lá? 
– Pois fui sempre lavrador 
lavrador de terra má; 
não há espécie de terra  
que eu não possa cultivar. 

                    (ibid, p. 50) 

 Percebendo que as habilidades de Severino não são úteis àquele espaço, a 

mulher insiste, até levá-lo ao paroxismo da irritação: 

– Mas isso então será tudo 
em que sabe trabalhar? 
vamos, diga, retirante, 
outras coisas saberá. 
– Deseja mesmo saber
o que eu fazia por lá? 
comer quando havia o quê 
e, havendo ou não, trabalhar. 

       (ibid, p. 56) (grifo nosso)  

 O poeta vela sua subjetividade, forjando uma exclamação poética como, 

também, é econômico nos arrebatamentos. Embora não haja cadáveres neste quadro, 

ele representa mais um encontro de Severino com a morte através da benzedeira, pois 

o trabalho que nunca lhe falta relaciona-se diretamente com suas habilidades: rezar 

benditos, cantar excelências, tirar ladainhas, encomendar defuntos. Nesse quadro, a 

morte se apresenta como forma de sobrevivência.   

mas diga-me retirante, 
sabe benditos rezar? 
sabe cantar excelências, 
defuntos encomendar? 
sabe tirar ladainhas, 
sabe mortos enterrar? 

[...] 

– Pois se o compadre soubesse 
rezar ou mesmo cantar, 
trabalhávamos a meias, 
que a freguesia bem dá. 
– Agora se me permite 
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minha vez de perguntar: 
como a senhora, comadre, 
pode manter o seu lar? 
– Vou explicar rapidamente, 
logo compreenderá: 
como aqui a morte é tanta, 
vivo de a morte ajudar. 

[...] 

– Como aqui a morte é tanta 
só é possível trabalhar 
nessas profissões que fazem 
da morte ofício ou bazar 

[...] 

        (Ibid, p. 56 – 57) 

 No quadro acima, temos a cultura da morte alimentando a vida. Essa forma de 

sobrevivência expressa o humor negro instaurado de forma sutil pela benzedeira 

quando diz: “como aqui a morte é tanta / só é possível trabalhar / nessas profissões que 

fazem / da morte ofício ou bazar”. Há, claramente, a provocação de uma situação 

risível, o humor torna-se objeto de revelação da essência cruel da existência, pois não 

somente a pobre rezadeira busca daquela situação de morte a sua sobrevivência, como 

também os mais abastados, assim dito: “Imagine que outra gente / de profissão similar, 

farmacêuticos, coveiros, / doutor de anel no anular, / remando contra a corrente / da 

gente que baixa ao mar [...] sobem o mar para cá”. Este humor negro é visto pelos 

críticos espanhóis Crespo e Bedate (1964, p. 53) de forma objetiva e sem nenhuma 

sublimação:

Em Muerte y vida severina no hay ni sublimación ni apenas dialéctica. La 
realidad se describe objetiva y fielmente sin miedo a presentar suas más 
hirientes aspectos; es más, éstos se acentúan, valiéndose a veces de una 
especie de humor negro que ahorra todo comentário. Es así, llana y 
crudamente, sin retórica alguna ni comentarios marginales, sin hipérboles ni 
sentimentalismos, como el poeta presenta la verdad de unas vidas trágicas y 
nos hace partícipes de su obra, dejando a nuestro cargo el inevitable 
enjuiciamiento de la realidad que nos presenta.7

7 Em Morte e vida severina não existe sublimação nem apenas dialética. A realidade se descreve objetiva 
e fiel sem medo de mostrar seus aspectos mais dilacerantes; E tem mais; estes se acentuam, às vezes, 
valendo-se de uma espécie de humor negro que evita comentários. E assim, simples e com rigor, sem 
retórica alguma nem comentários preconceituosos, sem hipérboles nem sentimentalismos, como o poeta 
mostra a verdade de  vidas trágicas  nos fazendo participantes de sua obra, deixando a nosso cargo o 
inevitável julgamento da realidade que nos apresenta. (tradução nossa). 
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João Cabral trabalha o elemento significante – morte – com objetividade para 

formatar uma cena satírica sem, contudo, provocar a galhofa. Seu humor é, sobretudo, 

comedido e reflexivo. Benedito Nunes (apud MAMEDE, 1987, p. 248) reconhece a 

inteligência, o objetivismo e a sagacidade do humor de João Cabral no ato de compor, 

quando registra: 

[...] Todos os motivos, temas, intenções satíricas e estéticas constituem, ao 
mesmo tempo, partes da composição e elementos significantes, que a 
máquina do poema produz e movimenta. O rigor da expressão, o 
esquematismo do conjunto, a impressionante lógica da sintaxe, são 
sustentados pela atitude objetivista do poeta, que reflete, calcula, explica e 
conclui, em versos severos, escritos num ritmo que é novo na poesia de João 
Cabral de Melo Neto, e do qual decorrem alguns efeitos, responsáveis por 
essas gradações de humor, ora sarcástico, ora grotesco [...] O humor de João 
Cabral conhece todas as asperezas da sinceridade intelectual. Passando pelo 
grotesco, que lhe dá a tônica para a impiedade da sátira, chega ele 
proporcionar-nos aquele extremo de amargura virulenta de Swift, que o 
absurdo instiga, e à luz do qual tudo se torna sério e risível ao mesmo tempo.  

No diálogo entre Severino e a benzedeira, a intenção do sarcasmo vem revelar e 

exibir o resíduo humano  que  se configura desumano, caracterizando a essência cruel 

da existência, como ainda, revela uma profanação ao ato cristão de respeito aos 

mortos. Com isso, o sagrado e o profano se fundem como um recurso alegórico que 

remete ao signo de sobrevivência, e que se sobrepõe à mimese da morte. Nisso cria-se  

uma ambigüidade, pois a relação entre o sagrado e o profano não deixa de ser, 

também, uma alegoria que ressalta a morte. Dessa forma, ambas as alegorias servem à 

antítese da peça-poema, ou seja, a vida e a morte severina.  É interessante observar 

que, na quarta cena, determinado recurso precede à paródia dos homens às 

rezadeiras, em que as excelências ensinam ao defunto o truque de como enganar os 

demônios. Outra vez o humor de forma contundente é explorado.  Vejamos:  

– Finado Severino, 
quando passares no Jordão 
e os demônios te atalharem 
perguntando o que é que levas ... 
– Dize que levas cera, 
capuz e cordão 
mais a Virgem da Conceição. 

[...] 



34
– Dize que levas somente 
coisas de não: 
fome, sede, privação. 

[...] 

– Dize que coisas de não, 
ocas, leves: 
como o caixão, que ainda deves. 

                 (Ibid, p. 52)  

Os elementos propostos pelas excelências para ludibriar demonstram, ainda 

mais, a ironia do tema através do discurso dramático e ingênuo. A aproximação entre a 

vida e a morte se configura na apreensão à realidade severina,  que é imposta por uma 

visão dramática, pois a travessia do Rio Jordão não deixa de ser uma visão metafísica 

do Rio Capibaribe, em que faz parecer que a negação da vida continua após a morte. 

Quanto à visão poética do texto, Costa Lima (1995, p. 269) afirma: “A paródia dos 

homens às rezadeiras é paródia às palavras que fundem esperança com o 

esquecimento” como também, de forma didática  o texto é dividido em dois níveis: “É

uma paródia à reza, dentro da história, é uma paródia à lírica, dentro da linguagem”.

Quanto à exposição temática da peça-poema, conclui Costa Lima (1995. p. 270):  
[...] mais que a história de Severino retirante, o poema é um desdobramento 
por dentro do que significa a imagem morte e vida severina. Essa amostragem 
segue no caso um roteiro didático, através do qual Severino mostra a vida dos 
homens severinos, na labuta dos “magros lábios de areia”, de onde hão de 
retirar seus sustentos, na luta contra a “ave-bala” que lhe disparam, que o mata 
e gera outras “filhas balas”, contra os “ombros da serra”, e “os roçados da 
morte.  

A décima primeira parte da peça-poema, denominada – O retirante aproxima-
se de um dos cais do Capibaribe (MELO NETO, 1994, p. 192) é, provavelmente, a 

seqüência em que se dá o clímax da peça. Severino não esperava que sua vida 

mudasse muito com sua chegada ao Recife. Tinha consciência de que continuaria 

trabalhando muito, com ferramentas semelhantes, senão iguais às que usava na sua 

terra natal. Porém, acreditava que seu trabalho, ali, poderia lhe trazer melhor condição 

de vida. No entanto, chega à triste conclusão: durante toda a viagem seguia seu próprio 

enterro. A morte não era sua companheira de viagem, e sim sua anfitriã. Seu último 

desejo é que seu enterro seja como o descrito pelos coveiros: "caixão macio de lama, 

mortalha macia e líquida, coroas de baronesa / junto com flores de aninga, / e aquele 
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acompanhamento / de água que sempre desfila / (que o rio, aqui no Recife, / não seca, 

vai toda a vida).”  (MELO NETO, 1994, p. 192, 193). 

Na décima segunda cena, de Morte e vida severina – Auto de natal 
Pernambuco, a total desesperança se instaura no herói retirante,  é o caos sem 

precedência, Severino que fugindo da morte segue as águas do Capibaribe parece não 

ter mais esperança, a espessura da vida está refletida no lamaçal dos mangues 

daquele rio que durante toda a viagem do herói retirante serviu como guia. Diante de 

sua incapacidade de mudar o curso do rio que não é mais o curso da vida, Severino 

anseia o desfecho de sua caminhada. Nisto, conforme anuncia o poeta narrador (Op 

cit., 1994 p.193), ao aproximar-se do retirante o morador de um dos mocambos que 

existem entre o cais e a água do rio, o interpela. Segue o ápice do drama, ou seja, o 

desespero existencial de Severino:  

 – Seu José, mestre carpina, 
que habita este lamaçal, 
sabe me dizer se o rio 
a esta altura dá vau? 
sabe me dizer se é funda 
esta água grossa e carnal? 
– Severino, retirante, 
jamais o cruzei a nado; 
quando a maré está cheia 
vejo passar muitos barcos, 
barcaças, alvarengas, 
muitas de grande calado. 
– Seu José, mestre carpina, 
para cobrir corpo de homem 
não é preciso muita água: 
basta que chegue ao abdome, 
basta que tenha fundura 
igual à de sua fome. 
– Severino, retirante, 
pois não sei o que lhe conte; 
sempre que cruzo este rio 
costumo tomar a ponte; 
quanto ao vazio do estômago, 
se cruza quando se come. 

[...] 

– 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. 

[...] 
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– Severino, retirante, 
muita diferença faz 
entre lutar com as mãos 
e abandoná-las para trás, 
porque ao menos esse mar 
não pode adiantar-se mais. 

                            (MELO NETO, 2000, p. 70, 71) (grifo nosso) 

Ao confrontar-se com suas questões dilemáticas, o personagem Severino, 

numa batalha desesperada de romper com seu limite, talvez até com o seu destino, 

configura cada vez mais o dilema do homem barroco que questiona sua própria 

essência. Vale salientar que o barroquismo de João Cabral, obviamente, não apresenta 

o caráter “extravagante” da estética barroca, no entanto as nuances do conceito 

“bizarro” do barroco são expressas através da postura oscilante do personagem e da 

linguagem que é objetiva, porém apresenta um discurso cheio de signos poéticos e 

ideológicos que trazem em si uma leitura velada às inquietações do devir, de afirmação 

e de transcendência. Como não há resposta para seus questionamentos, mais uma vez 

o vazio se instaura, daí a perspectiva, a ilusão e o sonho se desfazem, e, assim, pela 

voz de Severino conclui: “[...] chegando, aprendo que, / nessa viagem que eu fazia, / 

sem saber desde o Sertão, / meu próprio enterro eu seguia.” (MELO NETO, 1994, p. 

192).

O confronto constante com a morte tão pertinente à estética barroca representa 

para o latino-americano, especialmente para o brasileiro, o devir da transcendência 

bem como da energia que nutre a vida, herança cultural da tradição indígena. Esta idéia 

de herança indígena é postulada por Irlemar Chiampi, no capítulo introdutório da 

Expressão Americana (LIMA, 1988, p. 33), ao afirmar que “O barroco será, assim, um 

autêntico começo, por constituir uma síntese hispano-indígena e hispano-negróide, que 

ilustram os artistas populares...”. Observando tal inferência, devemos considerar que 

comungamos de ambas as sínteses barrocas, pois tanto a cultura do índio quanto a do 

negro está totalmente impregnada na formação do  brasileiro. No caso de Morte e vida 
severina, a partir da  temática e dos elementos alegóricos que compõem a peça-

poema,  percebe-se o registro sutil da projeção do barroco colonial para a 

contemporaneidade pela via da religiosidade popular proveniente dos nossos ancestrais 

e pela  assimilação do espaço rural ambientado pelos engenhos de cana-de-açúcar, 

construindo, desta forma, o caminho de peregrinação do herói retirante. Esse processo 



37
de construção é insistente, mas torna-se necessário registrar a própria experiência do 

poeta João Cabral que declara nos versos do poema Descoberta da literatura, em A
escola das facas (1994, p. 447) como ocorreu seu desbravamento literário, via 

Literatura de Cordel. Assim afirma “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.” É 

também necessário registrar que esse conhecimento incipiente é aprimorado com o 

exercício da leitura dos grandes poetas, especialmente os iberos-barrocos, é o caso de 

Góngora, fazendo-nos crer que suas experiências de leituras corroboram para a 

construção de uma poética resistente e sólida, privilegiando o essencial e desprezando 

o acessório. Isso se contrapõe à fragmentação e à subjetividade do barroco. Contudo, 

considerando o conceito e os aspectos sócio-cultural e geográfico observados por 

Affonso Ávila (1994, p. 35), constata-se que ele também inseriu a obra cabralina numa 

contemporaneidade barroca. É o que segue: 

E essa poesia de desinência barroquista, em suas cadeias de ligação 
surpreendidas no tempo, não será uma poesia evanescente, fugidia, 
despaisadora. 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 estrutura econômica 
monocultora, a mesma sociedade de raízes patriarcais, feudais, que 
suscitaram no século XVII a veemência satírica de Gregório de Matos. 

2.4  O auto cabralino 

Caminhando para o momento final de sua peregrinação, Severino, o retirante, 

interpela um diálogo com o carpinteiro José, de Nazaré da Mata, momento em que 

expressa seu desejo de “saltar fora da vida”. O sentido da conversa entre os recém 

conhecidos configura-se em um confronto entre os elementos antagônicos da peça-

poema já eleitos no início da peregrinação do retirante, o bem e o mal, a morte e a vida, 

em que esta como estratégia derradeira, se não única por ter sido omitida desde o 

início, surgirá como estratégia de convencer Severino de sua capacidade de enfrentar 

os problemas existenciais. Leiamos:  

– Seu José, mestre carpina, 
e que interesse, me diga, 
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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. 
– 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, 2000, p. 72) (grifo nosso)  

O diálogo é interrompido pelo anúncio do nascimento de uma criança, é o início 

do encontro com a vida – momento em que acontece o Auto de natal pernambucano. A 

vida, então, surge com o filho do mestre carpina, homônimo de São José, pai terreno de 

Jesus Cristo. Este momento, para Benedito Nunes (1974, p. 85), é considerado como 

“um auto de Natal dentro do Auto propriamente dito, que suprime neste o ritmo da 

tragédia, substituindo-o pelo da comédia”. O cenário remete à encenação do presépio, 

recurso pelo qual se percebe que todo o texto é projetado na paródia, característica 

peculiar ao barroco. A reprodução Natividade (Caravaggio, 1609), inserido neste texto, 

nos oferece mais um signo barroco  que remete ao recurso paródico explorado por 

João Cabral  na sua  peça-poema.   O mocambo, em frente do qual se desenrolam as 

cenas do auto, é, na verdade, um presépio, no melhor estilo da tradição cristã. Uma 

mulher, da porta de onde saiu o homem,  anuncia-lhe o que se verá: 

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 seu primeiro grito; 
e estais aí conversando; 
pois sabei que ele é nascido. 

                                                
             (Ibid, p. 72, 73) 
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Seguindo a tradição dos autos, vizinhos e parentes presenteiam o recém-nascido 

com objetos próprios da região ribeirinha e, ainda, duas ciganas enfrentam um embate 

entre o bem e o mal, fazendo presságios quanto ao destino do menino. A presença das 

ciganas remete à figura do velho Simeão e da profetisa Ana, que predisseram a Maria o 

destino de Jesus, (Lc. 2, 34-38). Apesar das referências religiosas no auto cabralino e 

consagrados por autos tradicionais, não há uma finalidade dogmática. O poeta subverte 

a lição dos paradigmas bíblicos, os quais pregam a redenção do homem por meio do 

sofrimento e da morte, desconstruindo mitos católicos para, com perfil didático, construir 

uma postura moralizante e de consciência social, perante a temática do auto. 

 O auto tem como característica fundamental a maleabilidade de representação, 

pois seus temas e estruturas prestam-se a sucessivas acomodações para distintas 

realidades. Os autos se caracterizam, ainda, por seu jogo de cena singelo, 

apresentando, em geral, adereços e apelos dramáticos, além de serem veiculados 

numa linguagem despojada e rústica. João Cabral incorpora essas características 

construindo uma nova linguagem. Ao lado de uma nova expressão, o poeta trabalha 

com a tradição, sem desvincular-se da preocupação de um novo tipo de comunicação. 

A partir da origem ibero-medieval, do auto, resgata-se toda uma manifestação lírica e as 

incorpora na poesia contemporânea.  

A partir do prefácio, comum nos autos medievais, Severino, assemelhando-se a 

um pastor, inicia sua peregrinação dentro de um novo contexto ideológico, sua trajetória 

será marcada simultaneamente por uma busca de vida e de identidade.    

 No final dessa romaria severina, nasce o filho do Mestre Carpina. Neste quadro 

acontece uma representação de um baile pastoril, no qual a população ribeirinha e as 

ciganas festejam o nascimento da criança. Por meio da alegoria do auto, percebe-se 

que a viagem empreendida por Severino não tem nenhuma relação religiosa. O auto 

cabralino surge como um projeto de resgate do homem diante das suas ruínas e 

também como uma luta de sobrevivência à estetização das formas. Estas proposições 

de salvação fazem o poeta construir um novo conceito de poesia, denominada 

engagée, para a qual elege a linguagem prosaica. Determinado estilo não tem a 

suntuosidade da lírica barroca, porém traz consigo a idéia de sobrevivência e salvação 

do barroco que é renascer das próprias ruínas.  
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 Essa idéia de renascimento foi restaurada a partir da segunda metade do Século 

XX com os intermináveis conflitos, situando-os em dois extremos, encontramos o da 

doutrina de guerra preventiva defendida pelas grandes potências em permanente 

confronto com a resistência dos menos fortes.  A luta pela sobrevivência se faz mais 

resistente. É um mundo de horror que se instaura. A miséria, o espectro das guerras, o 

fantasma do terrorismo, os conflitos culturais, os preconceitos religiosos, os dramas 

humanos, enfim, o eterno confronto entre a razão e a barbárie. Esse panorama 

proporciona uma caracterização idêntica com a mesma curva de tensão estética, 

existencial e social entre o barroco e a modernidade. 

 O auto, num gesto diacrônico, é trazido à luz do século XX para falar de um 

dilema sincrônico: a crise da linguagem. O drama do nosso herói retirante se confunde 

com o dilema da linguagem, nele reflete os vários questionamentos empreendidos pela 

personagem que traz a angústia do confronto com o limite humano em face à 

existência precária que o persegue, ou ainda, o limite das respostas, do silêncio ou da 

não-resposta.

Como leitor atento à linguagem, que silenciosamente tece a engrenagem do 

poema, João Cabral vai buscar num símbolo que marque todo um estado de 

decadência de uma região: o homem e o rio Capibaribe. Sua formulação crítica do não 

defender a vida só com palavras, pois como conhecedor da linguagem, sabe o quanto 

ela é um artifício traiçoeiro quando não domado. Dessa forma, a afinidade espiritual 

entre o homem barroco e o moderno se acentua demonstrando que a semelhança de 

identidade entre o barroco e o moderno não está apenas na transcendência quanto às 

questões de linguagem, pois a questão está bem mais próxima da tensão existencial, 

conforme considerações de Affonso Ávila (1994, p. 26): 
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 idéias do humanismo, hoje 
pela conquista do espaço e os avanços da técnica ... 

O Auto de natal pernambucano relaciona-se com os autos medievais, 

concernentes ao gênero religioso chamado Mistério. No Brasil, particularmente, é uma 

versão originária dos tipos de auto chamados de “Pastorinhas” e “Bailes pastoris”. No 

auto natalino, representado no Nordeste,  em Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do 

Norte, distingue-se, nitidamente, duas tendências teatrais: presépio e pastoril. O 

presépio, em sua forma original, fiel à dignidade da homenagem que pretende prestar 
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ao nascimento de Jesus, é tipicamente hierático: dramático no modo de obedecer à 

seqüência das cenas e sacramental no modo de ser cristão. Caracteristicamente 

piedoso na maneira humilde e respeitosa de ser religioso. O pastoril é presépio profano 

com características irreverentes, licenciosa e imoral. O elemento cômico incorpora-se 

ao pastoril com o intuito de provocar a atenção do público. É ainda, representação que 

parte da iniciativa leiga, sem perder, contudo, ao menos sob forma de pretexto, sua 

ligação com festas religiosas, principalmente do ciclo natalino. Vejamos:   

Vamos companheiros, vamos 
Vamos todos a Belém.  
Para queimar as palhinhas 
Onde nasceu nosso bem.  
   
                     (cultura popular) 

 Outra versão pastoril fazendo menção religiosa:

Boa noite, meus senhores todos 
Boa noite, senhoras também 
Somos pastoras 
Pastorinhas belas 
Que alegremente 
Vamos a Belém.  

                        (cultura popular) 

O teatro cabralino triunfa de toda a escola popular, delineando no texto o caráter 

alegórico da narrativa ancestral que remete aos autos advindos da origem do teatro 

espanhol, citando aqui os autos sacramentais surgidos a partir da segunda metade do 

século XVI, gênero que teve como destaque o mestre espanhol                 

Pedro Calderón de La Barca, bem como a inegável presença de Gil Vicente com suas 

obras teatrais na forma de auto. Ao compor Morte e vida severina - auto de natal 
pernambucano, João Cabral foi buscar na fonte de uma cultura peninsular ibérica a 

matriz de um gênero com raízes medievais.

No último diálogo, o Mestre Carpina recorre à emoção dos acontecimentos 

recentemente vivenciados, apelando para que a explosão da vida responda às 

perguntas de Severino. Naquele instante, o homem torna-se juiz de si mesmo, sua 

salvação não depende de forças divinas, mas da sua capacidade de gerir seu destino, 

portanto, respeitando o livre arbítrio, o poeta deixa em aberto a decisão de Severino 

“saltar fora da vida”. Segue o fecho da peça-poema: 
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O CARPINA FALA COM O RETIRANTE QUE ESTEVE DE FORA, 
                         SEM TOMAR PARTE EM NADA. 

–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, 
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, 2000, p. 79, 80) (grifo nosso) 

Por esses versos, a reflexão sobre a realidade severina é processada de forma 

alegórica, suas ruínas e seus enigmas revelam-se numa linguagem crivada de 

metáforas em que a  escrita, constituindo uma forma artística de potencializar o signo 

“vida severina”, se faz impotente, concluindo o quanto “é difícil defender, só com 

palavras, a vida”. Numa perspectiva alegórica, a materialidade do signo se faz pelo 

elemento metafórico, ou seja, a explosão da vida pelo nascimento da criança. Como o 

poema tem um papel social fundamental, sua linguagem não pode se constituir 

impotente. Assim pela solução poética, recorre ao subjetivismo, tentando nos 

convencer que “não há melhor resposta que o espetáculo da vida: vê-la desfiar seu fio, 

que também se chama vida”. Tomando como empréstimo o pensamento de Ítalo 

Calvino nas suas Seis propostas para o próximo milênio (1990, p. 114), imprimimos 

o que expressa o exercício da poesia cabralina: 
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Todas as “realidades” e as “fantasias” só podem tomar forma através da 
escrita, na qual exterioridade e interioridade, mundo e ego, experiência e 
fantasia aparecem compostos pela mesma matéria verbal; as visões polimorfas 
obtidas através dos olhos e da alma encontram-se contidas nas linhas 
uniformes de caracteres minúsculos ou maiúsculos, de pontos, vírgulas, de 
parênteses; páginas inteiras de sinais  alinhados, encostados uns aos outros 
como grãos de areia, representando o espetáculo variegado  do mundo numa 
superfície sempre igual diversa, como as dunas impelidas pelo vento do 
deserto.  

O poeta expressa sua criação poética num projeto de identidade único entre o rio 

e Severino, o herói peregrino. Através dessas metáforas, seus versos exteriorizam uma 

realidade que se sobrepõe à fantasia. Pois, para o poeta João Cabral, seu processo 

criador é fundamentado na relação entre linguagem e realidade. 

2.5 O que há de barroco em Morte e vida severina 

A peça-poema, apresentando um tema dicotômico morte e vida, expressa no 

personagem Severino o dilema de viver ou morrer, de forma que tal dicotomia perde 

sua definida identidade e assume traços que se assemelham pelo adjetivo “severina”. 

Assim, pela construção barroca passamos a conviver não propriamente com uma 

síntese acabada de uma construção metafórica, mas com metonímias. A vida e a 

morte, ambas severinas, convivem na mesma possibilidade de serem resgatadas. Ou 

seja, a questão não é simplesmente viver ou morrer, mas salvar-se, considerando que 

tal projeto de salvação não está inserido no plano religioso, e sim na concretude da vida 

definida por Severino como um personagem único, representante de um núcleo social 

entre a Caatinga e a Zona da Mata, que termina nos mocambos equilibrados sobre a 

lama do litoral metropolitano do Recife, a um só tempo porta do céu e do inferno – para 

os que ainda têm esperança e para os que já a perderam de vez. Dessa forma, o nosso 

herói retirante também é, simultaneamente, múltiplo. O personagem desdobra-se não 

porque é severino, adjetivo de todos os filhos de uma certa Maria com um certo finado 

Zacarias, e sim porque foi construído com elementos multifacetados, pois, dentro do 

seu processo de formação, o herói de Morte e vida severina  ora é um dândi errante, 

tal qual Dom Quixote em busca dos seus sonhos, ora tem a coragem de um El Cid,  

tentando recuperar sua dignidade perdida e difamada e ora carrega consigo a 

melancolia de Hamlet. Contudo, sem deixar de ser, simplesmente, “severino”;  
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diminutivo de um outro adjetivo – “severo”, do latim severus, poderia definir de forma 

adversa a figura  que, também, cabe ao personagem protagonista, como, por exemplo,  

austero, sério, de estilo simples e elegante; bem definido. Nessa outra definição, e 

considerando a persistência do nosso herói pernambucano, poderíamos elevá-lo à 

categoria do adjetivo originário do latim, rigoroso como o próprio Sertão.  

O herói protagonista de Morte e vida severina, diante do seu conflito de 

identidade e de enquadramento social, aproxima-se de uma percepção do tempo como 

o devir, pois a transitoriedade entre a vida e a morte e o sentimento de catástrofe 

permanente  o faz dialogar com uma experiência similar ao barroco. Essa idéia pode 

ser controvertida, no entanto, a fugacidade da existência humana, o espírito de 

melancolia, a compreensão da impossibilidade de se deter o tempo, conforme 

anunciado no início da peça quando o próprio Severino indaga a respeito da 

perspectiva de vida do homem nordestino e sua relação cotidiana com a visão da morte 

representada de variadas formas, corresponde a um tipo de experiência 

caracteristicamente barroca. Segundo o pensamento de Chiampi (1998, p. 20), 

podemos observar que “A reapropriação do barroco tem sido também o suporte para 

recriar história à luz dos novos desafios do presente.”. Com base nessas 

considerações, a aproximação de uma idéia  neobarroca em Morte e vida severina
acontece, também, através do caráter folclórico que o poeta encerra para configurar o 

auto de natal, pois dentre os aspectos folclóricos inseridos  ao texto é observado o 

fenômeno da desvalorização do mundo a partir de um contexto alegórico que aproxima 

o conflito do homem barroco ao contemporâneo.  

Associando a estes aspectos, temos ainda uma nuance barroca em Severino 

que se projeta pela transmutação do vazio encontrado na melancolia do personagem  e 

da acomodação metonímica, pois o herói retirante é todos e ao mesmo tempo é nada. 

Contudo, não há uma teoria específica que justifique o barroco cabralino, mas é 

necessário observar que a idéia de barroquismo em Morte e vida severina  acontece 

via as questões de aproximação do conceito expresso através das manifestações 

adversas que compõem a peça-poema. Nesse caso, tomamos como embasamento o 

Barroco, de Eugenio D´ors8 que nos ajuda a compor determinado pensamento, 

afirmando: 

8 D´ORS, Eugênio. O barroco. Trad. Luís Alves da Costa. Lisboa: Vega, s.d. p. 66.
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O Barroquismo, espírito e estilo da dispersão, arquétipo dessas manifestações 
polimorfas, nas quais julgamos distinguir, cada dia mais claramente, a presença 
de um denominador comum, a revelação do segredo de uma certa constante 
humana.   

Visto que há uma forte presença ibérica na obra cabralina, configura-se no herói 

de Morte e vida severina um exemplar, pois na sua odisséia de retirante também  

carrega consigo o destino dos grandes heróis da literatura, ou seja, o de perambular às 

margens do rio ou do mar. Tomando como modelo a forma do romance ibérico, 

Severino segue as águas do Capibaribe – da Serra da Costela até sua foz no Recife. 

Lembrando, como referência, El Cid, que, num passado longínquo, o  herói espanhol 

segue seu desterro em busca do seu ideal de justiça e de recuperação da sua honra.  

O El Cid é um exemplar do interesse de João Cabral pela literatura ibérica, 

todavia lhe despertando interesse outros como: os romanceiros, o barroco de Góngora 

e os modernos da geração de 27. Em carta ao amigo Manuel Bandeira, podemos ter a 

certeza das descobertas que o fascinaram. Observemos o trecho retirado de Süssekind

(2001, p. 32):  
[...] De Barcelona não preciso lhe dizer muito; está na Espanha e a Espanha 
de hoje é aquele seu estribilho,9 lembra-se? Eu o tenho sempre na cabeça e 
permanentemente estou examinando o que há de sim e de não nas coisas 
que vou encontrando. O que vale é que a percentagem de sins é bem grande. 
Há uma “Espanha-sim” realmente indestrutível. Nessa estou mergulhado 
desde que cheguei: Mio Cid, Fernán González, Berceo, Arcipreste de Hita, 
Góngora, Góngora, Góngora, etc. 

Através dessas referências observamos que o poeta desperta do sono e inicia 

uma trajetória indicada por ele próprio. Em Secchin (1985, p. 303.), ele afirma: “Quando 

fui para a Espanha, não tinha conhecimento da antiga literatura brasileira, e continuo 

sem ter. Mas estudei a velha literatura ibérica para compensar esta falta de back-

ground cultural. Comecei a estudá-la – sou um leitor doentio – pelo poema do Cid10”. 

9 Cabral refere-se ao poema de Manuel Bandeira “No vosso e em meu coração”, no qual são aludidos os 
grandes poetas espanhóis,  figuras e aspectos políticos de uma Espanha não memorável.  

10 O Cantar de Mio Cid é o primeiro documento conhecido da epopéia castelhana e o mais importante 
que dela se conserva. Escrito aproximadamente em 1140, chegou até os dias de hoje uma cópia feita em 
1307 por Per Abbat. De acordo com Emilio Gonzalez, autor da História de la literatura espanõla (s.d), o
documento não foi conhecido até o século XVIII quando foi publicado por Tomáz Antonio Sanchez. O 
texto narra a desterro de Cid, Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, de Castilla, e as façanhas do 
desterrado contra árabes e cristãos, dividido em três partes ou cantos. O primeiro canta o desterro de Cid 
de sua terra (Burgos) e suas primeiras campanhas contra os árabes Fariz e Galve, como, também, as 
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O Cantar do Cid composição literária que possui um tom de oralidade, narra as 

inquietudes e sofrimentos nos quais os homens fronteiriços dos reinos hispânicos vivem 

cada momento, o Cid erige-se como  um referencial paradigmático na luta contra as 

injustiças e contra todas as penúrias, inclusive a fome, assim diz “Mala cueta es, 

señores, aver mingua de pan, / fijos e mugieres ver lo murir de fanbre” (Cantar II, vv. 

1178-1179). 

No aspecto formal, o verso épico do Mio Cid11 tem uma extensão muito variável 

que oscila entre 10 e 20 sílabas, sendo mais abundante os de 13, 14 e 15 sílabas. Os 

versos dividem-se em hemistíquios. Não há estrofes definidas e os versos agrupam-se 

em séries de diferentes extensões sob rimas assonantes. As rimas assonantes maiores, 

até de cem versos como no poema do Cid, aparecem nas partes mais propriamente 

narrativas; e as mais breves, às vezes de três ou quatro versos, nas passagens 

dramáticas e de movimento.    

 Para João Cabral, o poema do Cid lhe interessa pelo realismo que o texto 

poético expressa, observado no registro da geografia castelhana, nos detalhes sobre os 

pequenos povoados, na imagem do herói mito que se despoja para se tornar o homem 

por excelência dotado de um profundo caráter humano. Os críticos espanhóis Angel 

Crespo e Pilar  Bedate12 afirmam que a influência e a importância do poema medieval 

na obra cabralina não se resume apenas ao caráter temático, a influência se dá tanto 

pelo tom narrativo, pela linearidade do relato, como pelo realismo das descrições e a 

linguagem plana e pouco fluída do poeta. Podemos comparar o estilo de O rio com o 

do Poema de Mio Cid. Cabral aproveita o resquício aberto pela falta de absoluta 

simetria formal para conseguir efeitos de conversação que pretendem uma proximidade 

do leitor ao seu discurso. (1964). Observemos, apenas no aspecto mencionado, os 

versos seguintes: 

que, a serviço do rei árabe de Zaragoza, empreendeu contra o conde Ramón Berenguer de Barcelona, o 
que o fez prisioneiro. O segundo canta a conquista de Valencia, o perdão do Cid pelo rei Alfonso VI de 
Castilla e as bodas das filhas do herói com os infantes de Carrión. O terceiro conta a covardia dos 
infantes de Leon, o abandono das filhas do Cid por seus esposos, a derrota frente à corte de Toledo, dos 
infantes desleais aos cavalheiros das forças do Cid e os novos casamentos das filhas com infantes de 
Navarra e Aragon. O poema termina com a volta do herói a Valencia. 

11 Poema do Mio Cid. 24 ed. Madrid: Cátedra, Letras Hispânicas. 2005. 
12 CRESPO, Angel e BEDATE, Pilar Gómez. Realidad y forma em la poesia de João Cabral de Melo 
Neto. Revista de cultura brasileña. Madrid, t. 3, n. 8, mar. 1964. 
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Mio Cid 

A prisa cantan los gallos / e quieren quebrar albores 
quando lego a San Pero  / el buen Campeador.
El abbat don Sancho  /  christiano del Criador
rezava los matines  /  abuelta de los albores;
i estava doña Ximena  /  con çinco dueñas de pro 
rogando a San Pero  /  e al Criador:
‘¡ Tu  que a todos guias / val a mio Cid el Campeador!

                                                         (CID, 1996. p. 153) (grifo nosso) 

O rio 
Vou pensando no mar
que daqui ainda estou vendo; 
em toda aquela gente 
numa terra tão viva morrendo. 
Através deste mar
vou chegando a São  Lourenço, 
que de longe é como ilha 
no horizonte de cana aparecendo; 

através deste mar,
como um barco na corrente, 
mesmo sendo eu o rio, 
que vou navegando parece. 
Navegando este mar,
até o Recife irei, 
que as ondas deste mar
somente lá se detém. 
                                       (MELO NETO, 2000, p. 134) (grifo nosso) 

 Nos trechos acima, observa-se que os termos grifados rimam entre si, tendo 

assim a presença do arcaísmo, notável no romanceiro espanhol e configurado pela 

imperfeição da rima que também se dá no poema brasileiro. Característica esta também 

observada por Costa Lima que, de passagem, assinalou a afinidade métrica e a rima do 

texto espanhol na poesia de João Cabral – “do ponto de vista de unidade métrica e de 

rima, O rio se assemelha ao romance espanhol” – (apud BARBOSA, 1975, p.121). Em 

suas considerações a respeito d’O rio, o crítico Benedito Nunes (1974, p. 81) também 

relaciona o texto Cabralino ao romanceiro espanhol, afirmando:  
Essa absorção do popular desce as raízes mais profundas, unindo-se às 
nascentes anônimas da épica medieval castelhana, no Cantar del Mio Cid e 
nos romances posteriores do século XV, cuja escorreita simplicidade, com a 
sua cadência larga e monótona, com o seu andamento de prosa, ofereceu ao 
poeta um modelo de contenção, que mais realce dá a imagens ocasionais e 
raras, porém nítidas e precisas, como nos romanceiros. Essas raízes são as de 
uma arte literária com suas convenções próprias, distintas e anteriores às da 
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epopéia renascentista, e que, ao contrário desta, não contornaram os 
elementos prosaicos da existência sociais, que a mimese de inspiração 
clássica abandonaria, por pouco elevados ou nobres. Sem que se reedite a 
idéia romântica da produção espontânea e inconsciente desses e de outros 
poemas medievais, vê-se, por aí, o que há de comum entre a poesia tradicional 
castelhana e o romanceiro do Nordeste, o que oscila entre a linguagem oral e a 
linguagem escrita. 

Não há como negar a leitura da poesia medieval na obra de João Cabral de Melo 

Neto. O Poema de Mio Cid, e outros como Gonzalo de Berceo e o romanceiro 

ofereceram a Cabral elementos para tratar de forma realista e popular o drama social 

nordestino. Sem fazer disto um melodrama, Cabral poetizou esta realidade com 

respeito e inteligência. Aos “severinos” anônimos, sem ridicularizar, deu-lhes identidade, 

sensibilidade, inteligência e dignidade. Severino, metaforicamente, definido como o cão 

sem plumas é tão real quando El Cid. Severino é o retrato do nada, mas também é um 

Homem que busca seu espaço geográfico e social, lutando pelo resgate de sua 

identidade e dignidade.  

 Conforme dito anteriormente, João Cabral reconhece sua falta de back-ground

com a literatura brasileira, porém o contato com a tradição européia, especialmente a 

ibérica, o faz consciente da influência que o moldou, sabe da tradição adquirida com 

persistência e que o conduziu a construir o seu signo poético, no qual mantém uma 

relação entre arte e linguagem. É significativa a importância da tradição ibérica na obra 

de Cabral, sua poesia se apresenta pautada no significado da tradição, conforme 

rubrica T. S. Eliot (1989, p. 23): “A tradição é de significado muito mais amplo. Não 

pode ser herdada, e se a quisermos, tem de ser obtida com árduo labor.”. Para Eliot, a 

consciência da tradição está vinculada ao sentido histórico que é o passado se 

revelando no presente, neste caso a poesia se constitui atemporal.  Segue o que diz 

Eliot (1989, p. 23): 

O sentido histórico compele o homem a escrever não apenas com a sua própria 
geração no sangue, mas também com um sentimento de que toda a literatura 
européia desde Homero, e nela a totalidade da literatura da sua pátria, possui 
uma existência simultânea e compõe uma ordem simultânea.  

E segue afirmando que para o escritor tornar-se tradicional é necessário 

assimilar a atemporalidade da história na poesia, como uma compreensão de si próprio, 

a fim de elevar o trabalho poético à categoria de arte. 
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Esse sentido histórico, que é um sentido do intemporal bem assim como do 
temporal, e do intemporal e do temporal juntos, é o que torna um escritor 
tradicional. E é, ao mesmo tempo, o que torna um escritor mais agudamente 
consciente do seu lugar no tempo, da sua própria contemporaneidade.  (Op cit.) 

A poesia cabralina consegue absorver a tradição em que está o regional e o 

universal e, a partir desses signos, transpõe sua relação de arte com a linguagem. Seu 

universo está centrado numa poética da observação e da análise em que se concentra  

um tema  e um espaço real, é o caso dos poemas O cão sem plumas, O rio e Morte e 
vida severina que, conforme a conclusão de Merquior (1997, p. 85, grifo nosso), estes 

três poemas  “representam uma ‘superação’ da poesia da poesia, rumo a uma suposta 

e mais madura conquista da realidade”. Ainda pelo recurso estratégico da imagem ou 

pela analogia metafórica, relaciona-se com o real o problema de uma investigação 

poética sobre um horizonte mais vasto, instaurando, dessa forma, um fazer poético de 

poesia em prosa.
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CAPÍTULO. 3 

O CAMINHO DO RIO 

“Para o mar vou descendo 
por essa estrada da ribeira. 
A terra vou deixando 
de minha infância primeira” 

O rio 

“Pensei que seguindo o rio 
eu jamais me perderia: 
ele é o caminho mais certo, 
de todos o melhor guia.” 

Morte e vida severina
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Reprodução 2: Enterro na Rede –  1944   –  Cândido Portinari 
                          Óleo sobre tela: 180 x 220cm 

“A quem estais carregando, 
irmãos  das almas, 
embrulhado nessa rede? 
dizei que eu saiba.” 
                     

      
                                                               Morte e vida severina 

                                                                 (MELO NETO, 1994, p. 172) 
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3.1  Impressões medievais. 

Na Idade Média, a relação do homem com o mundo estava totalmente interligada 

com o discurso da Igreja, do qual emanava todo o poder e sabedoria. Do discurso de 

perfil ditatorial, advinha a concepção de luta contra o pecado, orientação que deveria 

ser seguida incontestavelmente para que o homem alcançasse o paraíso. Nisto a 

doutrina cristã que imperava na Idade Média era a do medo e   ressaltava, com fervor, a 

infidelidade cristã como causa de condenação. O sentimento de indignidade aos céus 

provocava aos fiéis muito mais o receio de se ir para o inferno do que propriamente o 

confronto com a morte. 

A distinção entre o inferno e o paraíso configurava a geografia do Além. 

Acreditava-se em dois lugares opostos para os quais o homem estava destinado. Com 

isso, a caracterização desses ambientes reforçava o imaginário cristão sobre o Além, 

uma vez que a apresentação era dual: o Paraíso era sempre localizado no alto, nos 

Céus, era retratado como um jardim edênico e estava destinado aos bons. O oposto 

desse imaginário bucólico denominava-se Inferno, localizado abaixo da terra, onde se 

sofreria os piores tormentos. Com este discurso de crença pós-morte, a Igreja tentava 

arrebanhar seus fiéis para um destino celestial, fazendo dos mistérios do Além uma 

forma de deter o poder  para si. Incluía-se a geografia do Além o espaço denominado 

de Purgatório – o terceiro lugar do Além –. O Purgatório era um território semelhante ao 

Inferno, porém um local de passagem, visto que, era uma via de transição entre o 

Inferno e o Paraíso para aqueles que cometiam pecados leves. A idéia de Purgatório 

gerou um imposto chamado indulgência. Pois, as indulgências vendidas tornaram-se 

um passaporte para o Céu. Criou-se que iriam para o Paraíso os que cometessem 

pecados veniais – pecados leves –, os quais poderiam ser remediados.  

 Tanto o pecado, como o Além, fazia parte das dualidades da Idade Média: corpo 

e alma, morte e vida, paraíso e inferno, vício e virtude, pecado original e marca de Deus 

eram motivos de estudo nas teorias sobre os atos pecaminosos. Os meios de se 

redimirem dos pecados, na Idade Média, eram diversos. Preces, penitências, 

indulgências eram as maneiras mais comuns para o perdão dos pecados leves. O 

Pecado Original era sanado pelo batismo, mas não livrava nenhum cristão de sua 

predisposição ao mal. Assim, em 1215, a confissão como outro meio de combater as 

vontades contrárias a Deus, foi tomada obrigatória pelo Concílio de Latrão, a fim de 
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enfatizar ainda mais o aspecto interior do arrependimento. Ou seja, a melhor forma de 

mudança no comportamento em relação aos mandamentos divinos seria através de 

uma conscientização individual, solitária, de suas falhas. A cultura da penitência foi 

exacerbadamente difundida na Idade Média. Entre os muitos flagelos que os cristãos 

condenavam-se a praticar, estava a peregrinação em busca da remissão dos pecados.  

O peregrino era conhecido como homo viator, ou seja, homem errante. E tinha 

como objetivo expiar os seus pecados através do martírio encontrado pelo caminho. 

Isso porque era preciso imitar os monges, que, por sua vez, imitavam a Cristo nos 

sofrimentos para a purificação espiritual. Então, ao isolar-se em busca de um local 

santo, morrendo para o mundo e suportando intempéries e mazelas humanas, provava-

se a força espiritual do caminhante. Os percalços vividos durante a viagem eram, nesse 

sentido, mais relevantes para a remissão dos pecados do que propriamente para 

alcançar o local santo.  

 A ligação da peregrinação à salvação só foi estabelecida entre os séculos XI e 

XII, pois antes era uma prática comum entre os nobres e anônimos interessados na 

vida de Jesus, assim como na cidade onde nasceu e morreu, ou mesmo, em busca de 

um contato místico, como já acontecia desde o século IX na Galícia, em que milhares 

de pessoas peregrinavam em visitação ao túmulo de Santiago de Compostela.  Prática 

até hoje cultuada por muitos peregrinos ou curiosos em busca do encontro com o 

mundo místico ou por aventura turística.  

3.2  Impressões cabralinas 

Considerando que a peça-poema Morte e vida severina – Auto de natal 
pernambucano traz aspectos da tradição cristã, a trajetória de Severino não configura 

o  escopo do que possa vir a ser um ato de remissão da alma, aproxima-se mais de 

uma concepção contemporânea das peregrinações medievais, sem preocupar-se com 

a salvação da alma, mas do homem que deverá ser o anunciador de uma nova era.  

Como exemplo do conflito existencial instaurado pelos dogmas cristãs podemos 

observar no texto o Auto da barca do Inferno (1517), de Gil Vicente,  em que há uma 

referência da culpa,  trazida  pela figura do Fidalgo,  visto que é um personagem  que 
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se  mostra arrependido, diante do julgamento final por  não ter uma vida pura. Assim ao 

entrar na barca lamenta:  
D-  Quem reze sempre por ti? 
Hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi. 
Viveste a teu bel prazer 
pensando te defender 
só porque rezam por ti? 
Embarcai logo, embarcai 
que esta é a hora derradeira. 
Levai também a cadeira 
que assim passou vosso pai. 

[...] 

F-  Ao inferno todavia! 
Inferno há pêra mi? 
Ó triste! Enquanto vivi 
Não cuidei que o i havia. 
Tive que era fantasia; 
Folgava ser adorado; 
Confiei em meu estado 
e não vi que me perdia 

                     (VICENTE, 1997,  p. 89 e 95.) 

 No que se refere à Morte e vida severina,  podemos observar que o 

personagem central, Severino, conforme o texto acima,  não possui características de 

peregrino em  busca da remissão dos pecados, nem  de turista desbravador do mundo 

místico.  O texto cabralino apresenta dois entendimentos em relação à peregrinação do 

herói: um refere-se à visão social do poema que expressa o resgate do homem a favor 

da vida, o outro à questão poética que implica ajustar-se à realidade para compor sua 

aridez lírica, característica que gera uma tensão que tende mais à inquietude que à 

serenidade, pois ao tempo que atrai, também perturba.  Nisso, dentro do contexto 

poético, o projeto de salvação de Severino estaria ligado não somente à questão 

humana e social, mas, sobretudo ao posicionamento da poética cabralina, que é “a 

busca de uma poesia clara, com tendência à objetivação do poema, num projeto de 

rigor, de consciência, capaz de descobrir qualquer véu que obscureça o dizer poético” 

(MELO NETO, 1994, p. 17). Determinado objetivo se opõe ao conceito de obscuridade 

que permeia a estética barroca, colocando em xeque qualquer entendimento barroco 

que se proponha à obra de Cabral. Contudo, os elementos clareza e objetividade 

contrastam com a obscuridade temática de Morte e vida severina, na qual o projeto 

intelectual da linguagem cabralina permanece preso à matéria  e provocando, assim,  
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uma dissonância na linguagem, mas que se harmoniza através da imagem que por sua 

vez é refletida no conjunto  metafórico  rio, deserto, peregrinação, morte e vida. Esse 

jogo de construção traz um caráter de experimento projetado nas ações de sentir, 

observar e transformar. Dessa forma, pela natureza da relação combinatória entre os 

elementos sintagmáticos, revela uma nova linguagem poética. Por conseguinte, a 

composição cabralina que revela simplicidade na escolha dos seus elementos contrasta 

com a intelectualidade do estilo ou da forma. Este perfil provoca uma tensão barroca 

estimulada pela postura auto-suficiente em relação à composição cabralina. Aqui 

poderíamos pensar o barroquismo na obra de Cabral conforme entendimento de 

Benjamim (1984, p. 223, grifo nosso), que diz:  

O mundo barroco é auto-suficiente, e se limita à elaboração de sua própria 
substância. Som e escrita mantêm entre si uma polaridade tensa. Essa 
relação funda uma dialética, que justifica o estilo ”bombástico” como um gesto 
lingüístico plenamente intencional e construtivo. 

Como exemplo de uma poesia auto-suficiente e com um estilo lingüístico 

construtivo, João Cabral incorpora à sua construção poética elementos assimilados do 

romanceiro a Guillén, de Malarmé a Valéry, no entanto é falso chamá-lo de discípulo ou 

seguidor deste ou daquele.  Podemos admitir que o poeta pernambucano assimile o 

fazer poético daqueles, mas não o incorpora por completo, criando seu próprio estilo. 

Mesmo referindo-se a um outro contexto, os críticos Crespo e Betade (1964, p. 27) já 

admitem essa postura “[...] Cabral reduce al mínimo las reminiscencias de la poesia 

tradicional, y llega a um grado de enrarecimiento de la materia poética que supone una 

negación del acto de producción13. Este entendimento de projeto  auto-suficiente na 

poesia Cabralina, o qual mantêm a primazia da palavra e da inteligência sobre as 

emoções e os sentimentos, remete ao conceito de poesia citado  por Friedrich (1991, p. 

16) que afirma: 
A poesia quer ser, [...] uma criação auto-suficiente, pluriforme  na significação, 
consistindo em um entrelaçamento de tensões de forças absolutas, as quais 
agem sugestivamente em estratos pré-racionais, mas também deslocam em 
vibrações as zonas de mistério dos conceitos. 

É interessante observar que a poesia cabralina é construída dentro do aspecto 

da tradição, mas com a preocupação de assimilar aspectos do contexto moderno, atual. 

13 Cabral reduz ao mínimo as reminiscências da poesia tradicional, chegando a um grau de deterioração 
da matéria poética que supõe uma negação ao ato de produção. 
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É o que acontece em Morte e vida severina, ou ainda no conjunto da obra o triptico do 

Capibaribe que adota como temática principal a tragédia nordestina, assimilando 

conceitos da tradição barroca. 

É, ainda, interessante observar que a iconografia da miséria brasileira, 

especialmente a do Nordeste, foi explorada pelos artistas modernos não somente como 

um elemento de denúncia da  temática social, mas como uma expressão de cultura e 

arte regional. O pintor Cândido Portinari, na série os retirantes (1944) composta por três 

grandes telas denominadas de Retirantes (190 x 180 cm), Criança Morta (180 x 190 

cm) e Enterro na Rede (180 x 220 cm) explorou com aspecto teatral a realidade 

pungente do descaso secular à indigência nordestina, através das figuras caminhando 

a esmo. No quadro Enterro na Rede, reprodução inserida na capa deste capítulo, 

percebe-se pela figuração dos retirantes, dos excessos na figuração dos pés e mãos, 

nas lágrimas que caem como pingente dos olhos a teatralidade configurada pela 

retórica de gestos que as figuras expressam. Essa dramaticidade é retomada por João 

Cabral na sua peça-poema pelo diálogo dos  “Irmãos das almas” (MELO NETO, 1994, 

p. 172), que indaga: 

- A quem estais carregando, 
irmãos das almas, 
embrulhado nessa rede? 
dizei que eu saiba. 

- A um defunto de nada, 
irmão das almas, 

                               
Pelo aspecto da tragicidade, a peça-poema carrega em si uma dramaticidade 

agressiva, anteriormente projetada nos poemas O cão sem plumas e O rio. Neles todo 

o enredo sugere uma concepção de morte fragmentada que se sobressai para destacar 

o drama da vida em ruínas, pois ao longo de sua viagem, Severino reafirma seu destino

(MELO NETO, 1994, p.177, 178) “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 vida, / e o pouco que não foi morte / foi de vida severina”. A 

dramaticidade da peça-poema serve ao trabalho de construção da imagem, a qual 

transcende ao espaço geográfico, à paisagem, à fábula e ao discurso instaurados na 

gênesis do Cão sem plumas (Ibid., 105), entendimento aplicado para traçar o roteiro da 

morte severina: “que é a morte que se morre / de velhice antes dos trinta / de embosca 
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antes dos vinte, / de fome um pouco por dia. [...] e o pouco que não foi morte /  foi de 

vida severina.”.  (Op. Cit. p. 172, 178). 

Essa consciência da morte em vida vai de encontro ao discurso trágico do 

barroco que na peça-poema Morte e vida Severina corresponde à alegoria folclórica 

do universo morte. Observemos que as imagens referentes às paisagens e aos 

personagens se fundem no mesmo contexto de espaço e condição subumanos. De 

certa forma, retratados por elementos que no imaginário popular remetem à figura da 

caveira, por conseguinte leva à alegoria da estagnação, do medo, da angústia e de 

maus presságios. Se considerarmos esses elementos alegóricos como um signo não 

somente de resgate da vida, mas, acima de tudo, de reestrutura do homem a partir da 

sua consciência político-social, esse universo de ruínas remeteria, categoricamente, 

conforme Rouanet, ao conceito barroco de “recompor suas ruínas e ressuscitar seus 

mortos” (In BENJAMIM, 1984, p. 46). Todavia, determinado processo de recomposição 

somente seria possível através da ludicidade dos fenômenos alegóricos, pelos quais se 

busca a recomposição dos fragmentos para o surgimento de uma nova postura. 

Essa nova postura é reclamada pelo O rio quando, serpenteando sua 

hidrografia, chama a atenção às ruínas que decoram as margens do seu leito, formando 

um campo de elementos simétricos tão carregados de significados que sua visibilidade 

nos auxilia a compor um pretenso projeto de poesia engagée cabralina. O discurso 

dramático do rio é, sobretudo, a expressão da desordem, seja ela social ou poética, 

evidenciando o projeto poético do Cão sem plumas que declara não ter consciência 

dos seus extratos de beleza e fazendo-nos acreditar  que  ”nada sabia da chuva azul”, 

no entanto  sabia da “lama como de uma mucosa”, esta é a sua exígua realidade: 
Aquele rio 
era como um cão sem plumas. 
Nada sabia da chuva azul, 
da fonte cor-de-rosa, 
da água de cântaro. 
dos peixes de água, 
da brisa na água. 

Sabia dos caranguejos 
de lodo e ferrugem. 
Sabia da lama 
como de uma mucosa. 
Devia saber dos polvos. 
Sabia seguramente 
da mulher febril que habita as ostras. 
                                 
                                                   (MELO NETO, 1994, p. 105) 
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A temática de morte fragmentada, vida e espessura que estamos tratando, 

integra um discurso poético que absorve a densidade e a medida das circunstâncias 

vivenciais como também da linguagem incorporadas pelo peregrinar de Severino, 

matéria esta precedida nos 426 versos do Cão sem plumas, obra que marca uma 

abertura à poesia social na criação cabralina. A composição deste poema foi motivada 

pelo artigo da revista Observador econômico e financeiro do Brasil (SECCHIN, 

1985, p. 329) que trata da expectativa de vida do nordestino. O artigo mostra que, 

enquanto na Índia, a expectativa de vida é de 29 anos, no Recife é de 28. A triste cifra 

de vida nordestina abala o poeta, (op. cit., p. 329) declarando: “Se isto acontecia na 

minha terra, eu precisava denunciá-lo. Como a poesia é minha forma de expressão, 

usei-a e escrevi O cão sem plumas.” Poema de transição entre Psicologia da 
composição e O rio, de perfil provocativo, a obra registra o retorno de Cabral à poesia, 

visto  que após Psicologia da composição, o poeta declara não mais compor.  

A forma precisa que trata da realidade do Capibaribe chama à atenção dos 

críticos é o que diz Luiz Costa Lima (1995, p. 246) “Com as cautelas necessárias, pode-

se então, a seu respeito, falar em abertura da segunda fase. O poeta      liberta-se, em 

definitivo, da mentação simbolista, de impregnação lunar”. João Alexandre Barbosa 

(1975, p. 111), por sua vez, reconhece um direcionamento para o real conquistado na 

medida em que ele é, no espaço poético, um direcionamento para a linguagem. 

Afirmando que “O cão sem plumas é mais ‘real’ do que textos anteriores, porque é 

‘mais’ poema, isto é, cava mais fundo nas possibilidades de articulação entre o fazer e 

o dizer, a composição e a comunicação”. A obra é um longo texto ontológico em forma 

de poema. Poderia ser comparado a uma peça musical em quatro movimentos. Na 

primeira parte, Paisagem do Capibaribe, o poeta descreve o fechamento, a 

estagnação, a podridão de um rio que, absurdamente, é representado nos mapas em 

uma cor azul. Deste Capibaribe lodoso, vagaroso, brotará na Paisagem II do 
Capibaribe um homem-barro. Rio e homem se confundirão em um amálgama, serão 

um só cão sem plumas. Natureza e humanidade integradas e identificadas pela 

carência, pela fragilidade. Duas paisagens que se fazem uma, um só homem 

transformado em todos, causando um efeito de transcendência. Essa metamorfose nos 

leva a pensar nas dobras orgânicas e inorgânicas do barroco idealizadas por Leibniz 

(apud. DELEUZE, 2000, p. 20), cuja matéria recebe a denominação de “forças 

plásticas”, em que determinadas forças agem como mecanismo de transformação da 
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matéria única em matéria orgânica, é o caso dos elementos rio/homem/cão que se 

unificam constituindo um organismo vivente transformados em signos, denominados por 

nós de dobras. 

Determinada idéia da dobra barroca quanto aos elementos rio/homem/cão 

remete à ação de pulsão da metáfora do cão desemplumado, que se desdobra pela 

imagem refletida no aspecto do personagem ribeirinho onde a lama espessa se 

confunde com a imagem do cão sem plumas, matéria esta consciente deste o início, 

Paisagem do Capibaribe I (MELO NETO, 1994, p. 105) “Aquele rio / era como um cão 

sem plumas [...] Sabia dos caranguejos / de lodo e ferrugem. / Sabia da lama / como de 

uma mucosa.” Assim, a matéria  orgânica e inorgânica  recebem uma força de ações 

externas, elevando-as a um nível de composição infinita. Dado o conceito barroco, 

podemos dizer que a dobra remete sempre à outras dobras. É o que postula Deleuze 

(2000, p. 13): “O traço do barroco é a dobra que vai ao infinito”. Tese que está, também, 

em consonância com a idéia da metáfora barroca. Conforme posicionamento de Sarduy 

(1989, p. 54), “A metáfora, que intervém no ato da significação, prolongando-o ou 

suspendendo-o, é o modelo que parece convir melhor ao barroco.”.  

Os desdobramentos de coisas e acontecimentos parecem repetir ou ainda refletir 

a dialética da poesia cabralina que busca uma equiparação entre a peregrinação da 

linguagem, quanto ao fazer poético, e a peregrinação humana, compondo ainda um 

processo de ascensão e dissensão do homem, de acordo com o pensamento de J. 

Merquior (1997, p. 160): “A poesia da poesia de João Cabral é uma estratégia ambígua, 

onde o poder de acurada descrição do processo criador se desdobra em reflexão 

ontológica e existencial”.  

Na terceira parte do poema, Fábula do Capibaribe, este rio/homem enfrentará a 

força do mar e o risco da diluição total em águas sem fim que poderão trazer um 

silêncio de morte. Enfrenta o risco e tira como lição a purificação da linguagem. 

Descobre a força no mínimo, na junção com outros mínimos, formas de combate ao 

silêncio total. Um trabalho árduo, constante, que tem como meta o Discurso do 
Capibaribe, mínima voz que celebra cada momento de busca da palavra capaz de 

tocar o silêncio, cada segundo do vôo, cada espaço de vida. 

O rio demarca a vida e a espessura dos seres, o antropomorfismo do rio/cão. É o 

que segue: 
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§   Como todo o real 
é espesso. 
Aquele rio 
é espesso e real. 
Como uma maçã 
é espessa. 
Como um cachorro 
é mais espesso do que uma maçã. 
[...] 
Como é mais espesso 
um homem 
do que o sangue de um cachorro. 
Como é muito mais espesso 
o sangue de um homem 
do que o sonho de um homem. 

[...] 
§    Espesso, 
porque é mais espessa 
a vida que se luta 
cada dia, 
o dia que se adquire 
cada dia 
(como uma ave  
que vai cada segundo 
conquistando seu vôo). 

                                                       
                                                    (MELO NETO, 1994, p. 115, 116) 

Pela metáfora da espessura, pode-se constatar um anúncio da transcendência 

ao nada que se desdobra entre os seres rio, cão e homem explorados nas obras que 

sintetizam a poesia existencial, ou seja, nos poemas denominados o triptico do 

Capibaribe. A relação entre estes elementos evoca sua natureza de espessura da vida, 

assim “como todo o real é espesso. Aquele rio é espesso e real” (Op. cit., p.115). A 

dimensão da realidade espessa chega a não ter proporção, transcendendo, dessa 

forma, à concepção de limitação do homem. Para aquele homem/cão só resta-lhe 

seguir caminho do rio. Com autoridade de crítico, José Guilherme Merquior, na sua 

Astúcia da mimese, explica:  

A transcendência ingressa no domínio empírico, mas sob a forma de um puro 
limite do nosso conhecer. O que sabemos da transcendência é que dela não 
“sabemos” nada. O Ser é conhecido como Nada. O Ser além de todos os 
entes, por baixo de todos os entes, é nada. Não tem cabimento negar sua 
realidade, mas tem ainda menos cabimento concebê-lo como um ente que, 
misterioso e distante, fosse o reverso triunfal dos limites da condição humana. 
(1997, p. 171) (grifo nosso). 
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Numa perspectiva do nada em que a limitação da condição humana se torna 

uma forma moral de manifestação do ser, a espessura do rio abrange um grau 

semântico e metafórico simétricos, com o objetivo de auxiliar à compreensão lírica da 

negatividade e do vazio presentes tanto em Morte vida severina como também  n´O
rio. É interessante observar que em ambas as obras os personagens transcendem à 

sua realidade humana e se personificam numa metáfora que os colocam num 

paradigma de anonimato transcendental, por conseguinte as comparações que 

denominam o objeto poético integram-se entre si, causando um efeito de duplicação de 

imagem. Contudo, sem pretensão metafísica, os elementos o ser e o nada reúnem 

aspectos tanto formais como poéticos que confluem em perfeita simetria. Pois os signos 

rio/homem/cão presentes no triptico  do Capibaribe  possuem a mesma relação 

metonímica e o mesmo grau de adjetivação “sem nenhum nome que os distinga”14

(MELO NETO, 1994, p. 141).  Então, da mesma forma que não há como identificar um 

cão sem plumas, também não há como identificar uma onda sucessiva.  

O cão sem plumas inicia seu discurso projetando uma transcendência que parte 

do dialético-social à lírica, ou seja, ao discurso poético:  

[...] 
Como o rio 
aqueles homens 
são como cães sem plumas 

                    (MELO NETO, 1998, p. 108) (grifo nosso) 
[...] 
eles são gente apenas 
sem nenhum nome que os distinga; 
que os distinga na morte 
que aqui é anônima e seguida. 
São como ondas de mar, 
uma só onda, e sucessiva. 

                       (Ibid., p. 141) (grifo nosso) 

A realidade do Capibaribe torna-se a metáfora mais objetiva da obra cabralina, 

ou seja, do conjunto denominado o tríptico do rio. Nesta metáfora encontram-se o 

sujeito e o objeto, ambos nascem da necessidade do deslocamento de suas partes com 

o mesmo objetivo final, assim declara o rio: “Ao partir companhia [...] desta gente dos 

alagados [...] que lhe posso deixar, [...]  ..Somente a relação [...] de nosso comum 

retirar; [...] só esta relação; [...] tecida em grosso tear.” (Ibid., p. 143). Numa perspectiva 

14 Referência ao poema O rio. 
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mais real, a peregrinação do Capibaribe é concluída em Morte e vida severina - auto 
de natal pernambucano (1955) pela relação da viagem que faz o Capibaribe de sua 

nascente à cidade do Recife, assim, o poeta,  através do seu refinado fazer poético, dá 

voz ao rio, que, como personagem personificada, traça toda a peregrinação de 

Severino iniciada no Cão sem plumas (1950), tendo n´O rio (1953) o registro poético 

de sua viagem.  

E, o rio segue seu caminho destilando sua espessura de natureza subumana:  

[...] 
Sempre pensava 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. 
               
            (Ibid., p. 119) 

[...] 
Os rios que eu encontro 
vão seguindo comigo. 
Rios são de água pouca, 

(Ibid., 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 os 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. 

(Ibid., p.  134) (grifo nosso) 

[...] 
Tudo o que encontrei 
na minha longa descida, 
montanhas, povoados, 
caieiras, viveiros, olarias, 
mesmo esses pés de cana 
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que tão iguais me pareciam, 
tudo levava um nome 
com que poder ser conhecido. 
A não ser esta gente 
que pelos mangues habita: 
eles são gente apenas 
sem nenhum nome que os distinga; 
que os distinga na morte 
que aqui é anônima e seguida. 
São como ondas de mar, 
uma só onda, e sucessiva. 

(Ibid., p. 141) 

[...] 

A um rio sempre espera 
um mais vasto e ancho mar. 
Para a gente que desce 
é que nem sempre existe esse mar, 
pois eles não encontram 
na cidade que imaginavam mar 
senão outro deserto 
de pântanos perto do mar. 

(Ibid., p. 142) 

A poesia participante de João Cabral traz no seu teor uma intimidade de raiz com 

a linguagem prosaica, possivelmente advinda lá da origem do cordel pernambucano, 

não obstante é essa forma prosaica que configura o lirismo da realidade espessa do 

Capibaribe. A censura aos problemas sociais integra naturalmente o seu projeto 

poético, no qual poesia e o ânimo de justiça se completam na mesma densidade. Ou 

seja, Cabral aspira tanto uma qualidade poética quanto um comprometimento crítico 

social com ampla lucidez de que a sua poesia de resistência não desconfigura o seu 

trabalho de arte. O crítico Bosi (2004, p. 173) considera esta postura um ponto positivo 

à criação, afirmando que: 

A lucidez nunca matou a arte. Como boa negatividade, é discreta, não obstrui 
ditatorialmente o espaço das imagens e dos afetos. Antes, combatendo hábitos 
mecanizados de pensar e dizer, ela dá à palavra um novo, intenso e puro 
modo de enfrentar-se com os objetos. Valéry, Montale, Drummond e João 
Cabral de Melo Neto são mestres nesse discurso de recusa e invenção. 

O discurso poético de O Cão sem plumas, focalizado no metonímico e no 

desdobramento da linguagem, dispõe de um lirismo fundamentalmente moral que se 

projeta num conjunto de imagem tão verdadeira e real que o poeta exterioriza sua 
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criação na mais plástica vitalidade: harmonizando-se pela linguagem, pela temática e 

pela dimensão de espaço. José Merquior (1997, p. 173), em estudo à poesia social de 

João Cabral, declara: “A realidade do Capibaribe, como objeto poético, chega por seus 

próprios meios a harmonizar-se com o objeto ontológico dos poemas não-sociais”.  

Assim, numa perspectiva metonímica, a poesia cabralina configura-se  como um projeto 

de unidade poética, buscando seu lirismo, embora contido, nas zonas de transmutação 

entre a imagem e a palavra.   
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CAPÍTULO. 4 

SEVERINO E O RIO 

                                                                                 
                 Quiero que compongamos yo  

             y tu una  prosa. 
                    

                                                   BERCEO 
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“O Capibaribe no Recife 
de todos é o jornal mais livre. 
Tem várias edições por dia, 
tantas quanto a maré decida.” 

                                  O Capibaribe e a leitura 
  (MELO NETO, 1994, p. 531) 

(Fonte: acervo particular da autora) 
Escultura de ALBUQUERQUE, Demétrio. 2003. 
Monumento ao poeta João Cabral de Melo Neto às margens do rio Capibaribe, na rua da Aurora em 
Recife. A peça compõe o projeto Circuito da poesia, na cidade do Recife, no qual  poetas 
pernambucanos são homenageados. 
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O poema O rio, por apresentar tessitura de poema em prosa, se configura como

uma obra de natureza prosaica, isto já enunciado na epígrafe que abre o poema, 

Quiero que compongamos yo y tu una prosa. O rio é uma composição que integra a 

coletânea Duas Águas – poemas de João Cabral de Melo Neto reunidos em 1956. 

Compondo a primeira água, reúnem-se: Pedra do sono; O engenheiro; Psicologia da 
composição; O cão sem plumas; Paisagens com figuras e Uma faca só lâmina. A 

seguir, constituindo a segunda água, temos: Os três mal-amados, o monólogo O rio e
o inédito Morte e vida severina  peça que lhe permitiu reconhecimento internacional. 

Com o monólogo O rio, Cabral recebe o Prêmio José de Anchieta, do IV Centenário de 

São Paulo.

O rio, na categoria de monólogo, e Morte e vida severina, como peça-poema, 

foram elaborados a partir de elementos semânticos que servem ao  mesmo projeto 

poético, tais como a natureza geográfica, configurada na  imagem árida, a linguagem 

prosaica proveniente dos romanceiros   aplicado ao cordel brasileiro e aos mitos 

folclóricos. Essas semelhanças não são somente percebidas pelo leitor, mas, também, 

anunciadas pelo poeta (MELO NETO, 1994, p. 18) quando se coloca:  

Morte e vida severina é uma homenagem às várias literaturas ibéricas: os 
monólogos do Retirante têm em comum com o romanceiro ibérico o uso do 
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. [...] O diálogo do Retirante com 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. As ciganas estão 
nos autos antigos prevendo o futuro nascimento da criança. Estão em Pereira 
da Costa, na obra sobre o folclore pernambucano. 

Com elementos bem próprios da cultura popular tanto do nordeste espanhol 

quanto do nordeste brasileiro, mas propriamente do nordeste pernambucano, Morte e 
vida severina tornou-se ironicamente uma obra de referência da literatura engajada, 

talvez por ter incorporado elementos de apelo social. Faz-se necessário registrar que a 

trilogia sociológica cabralina, mais conhecida como o triptico do rio, não tem como 

objetivo literário apresentar uma bandeira social e sim a irreverência da criação poética 

que vai buscar no elemento mais árido e até o menos poético, a lucidez do seu objeto 
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de poesia. Pois é “preciso sair do poema como quem lava as mãos”15 (MELO NETO, 

1994, p. 93) com a consciência que se faz necessário “Cultivar o deserto como um 

pomar às avessas”, assim declara o poeta em   Psicologia da composição    (Ibid., p. 

97 ).  

 É prudente observar que o sucesso das obras de perfil sociológico não provém 

da simplicidade da composição, nem da origem do enredo – a retratação da subvida 

nordestina –, mas, acima de qualquer artifício, provém da capacidade e sensibilidade 

poética de João Cabral ter sentido a Espanha na intimidade de suas raízes e na 

surpreendente riqueza humana de seu povo. Cabral parece empreender uma viagem 

para encontrar a forma que melhor identifique sua composição. Volta no tempo para 

localizar os tons de uma voz de origem e, desse modo, trazê-los para uma poética 

contemporânea.  A epígrafe “Quiero que compongamos yo y tu una prosa”, verso de 

Gonzalo de Berceo16 , expressa as incursões do poeta pernambucano pela via da 

poesia ibérica. Registrando que o poeta espanhol Gonzalo de Berceo usava um 

sistema formal denominado de cuaderna via. Nele, há um tipo de estrofe definida como 

sendo um quarteto de rima única, em versos alexandrinos. Mais que uma denominação 

formal, é a combinação estrófica dos mais importantes poemas medievais espanhóis, 

citando como dado literário e histórico o Poema de Alexandre o Libro de Apolônio e o 

Poema de Fernán Gonzalez, textos de extensão desmesurada, com autoria 

desconhecida. O Poema de Alexandre é um testemunho da leitura clássica helênica 

explorando no poema descrições coloridas do mundo oriental. Com o Livro de 
Apolônio entrou na literatura espanhola o tema bizantino com seus episódios 

característicos (geografia exótica, viagens, náufragos, piratas e bandidos, intriga 

complicada, confusão de sexos, etc.) o Poema de Fernán Gonzalez canta a grandeza 

15 Referência ao poema Psicologia da composição.
16 Gonzalo de Berceo “Foi educado no mosteiro de San Millán de la Cogolla, importante santuário e 
centro cultural. Se ordenou sacerdote, e por diversas escrituras notariais, em que figura como 
testemunha. Sabe-se que já era diácono em 1220 e presbítero em 1237, e que vivia ainda em 1264. Sua 
atividade literária deve ter começado por volta de 1230, com La vida de Sancto Domingo de Silos, e 
durou até a velhice. Gonzalo de Berceo parece ter sido o mais antigo representante do “mester de 
clerecia” e um dos que praticou com mais esmero os usos desta escola. Suas obras, escritas em 
“cuaderna via”, são três vidas de santos: a de Santo Domingo de Silos, a de San Millán de la Cogolla
e a de Santa Oria; três poemas mariológicos: O duelo que fizo la Virgen María el dia de la pasión de 
su fijo,  Os loores de Nuestra Señora e Os milagres de Nuestra Señora; O martírio de Sant 
Laurêncio; O sacrifício de la misa; dois signos que aparecem frente ao juízo e três hinos litúrgicos 
traduzidos. In: BLEIBERG, Gérman; MARÍAS, Julián. Dicionário de literatura espanhola. 4.ed. Madrid: 
Ediciones de la Revista de Occidente Bárbara de Braganza, 1972, p. 103. 
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de uma Castilla que, de um pequeno rincão cantábrico, chega a ser o principal reino 

cristão hispânico e cujas fronteiras chegaram ao mar Mediterrâneo no tempo em que se 

escreveu o poema. O texto foi utilizado pelos redatores da Crônica Geral, de Afonso X, 

de El Sábio, com preferência aos cantares de gesta deste tema. Citação documental, 

sem o intuito de análise textual. 

4.1  O Discurso prosaico. 

 A preferência de João Cabral pelo prosaico ante o poético é justificada em 

entrevista a Alfredo Bosi, a este procedimento o poeta responde17: “[...] O poético se 

enriquece na medida em que é prosaico, como O rio, Morte e vida severina, etc”. A 

respeito d’O rio, Haroldo de Campos é enfático quando  assinala sua tessitura de 

característica prosaica, vejamos a transcrição do seu ensaio: “Aqui vêmo-lo já fazer 

prosa em poesia não prosa poética nem poema em prosa, mas poesia que fica do lado 

da prosa pela importância primordial que confere à informação semântica.” (CAMPOS, 

2004, p. 83).  

Essa característica prosaica com aspectos de desdobramentos da linguagem 

tem na obra cabralina um jogo de elementos metafóricos e metonímicos com sintonia 

barroca. Por uma solução da linguagem, o poeta busca, na síntese entre os opostos, 

esta característica do barroco, o nivelamento dos elementos homem/cão; rio/mar, 

tornando possível uma relação isomórfica. Daí a linguagem, como signo próprio da 

poesia, serve aos artifícios que o poeta elege para compor o discurso do rio. Um 

discurso de descrição metalingüística em que a recriação da realidade espessa entre o 

homem e o rio se projeta na medida em que esta participa da experiência poética que 

chega quase a ser mística, contudo sem sobrecarga metafísicas. Na verdade, o 

discurso do rio revela um trabalho poético que poderíamos denominá-lo de estética do 

avesso. 

Estética esta prolongada em Morte e vida severina, em que o poeta usa a 

linguagem metafórica para nivelar a escala dos seres “animal/vegetal/mineral” num jogo 

em que as palavras também se tornam desprivilegiadas de uma hierarquia semântica. 

17 MELO NETO, João Cabral de. Cadernos de Literatura Brasileira, nº 1. São Paulo.  Março, 1996, p. 
26. Entrevista realizada por Alfredo Bosi. 
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Através do nivelamento, o autor apresenta uma constante interação de significados em 

que dicotomias como vida/morte, céu/terra ganham "poder de suplência" e estabelecem 

um jogo de presença/ausência do significado. Ao engajar na dinâmica da busca da 

descentralização do discurso, a espiralidade do texto cria novas opções para o 

determinismo da situação do retirante nordestino e apresenta Morte e vida severina 
como um auto de crucificação, mas,  também, como uma história de nascimento e 

redenção.

A retórica do triptico do rio mostra-se em consonância com a tônica do barroco, 

pela estigmatizada definição. Como elemento de decomposição da ordem, o barroco se 

reflete na poesia moderna do século XX, especialmente na segunda metade do século, 

em que tudo é desordem, tudo é confuso. O terreno mostra-se fértil à arte do caos, do 

jogo do claro-escuro entre o arcaico e o moderno, a subnutrição e a industrialização, 

contexto bem peculiar ao continente latino-americano. No caso da poética cabralina, 

surge como uma apropriação de elementos providos de um estado de espírito coletivo 

que se instaura num momento convulsivo. Diante da conturbação do contexto social, 

instaurado, o poeta, ao compor seu discurso, incorpora à linguagem esse conflito em 

seu processo textual, e, nessa operação de desemplumação  da linguagem, recupera a 

fala do Outro, do excluído, do que vive à margem. Tecido estético muito bem moldado 

por João Cabral no triptico do rio. Ali o Outro é o herói esvaziado do seu eu lírico, o 

sujeito numa figuração transcendente de vazio, totalidade e êxtase, fazendo da poesia 

uma experiência quase mística. Experiência que faz da linguagem uma metáfora viva e 

espessa da realidade dos personagens -Severino/rio - Assim permitindo uma  maior 

abertura  à realidade de circunstância  que se incorpora ao texto poético. A realidade 

d´O rio e de Morte e vida severina  está refletida  na linguagem, no seu signo  

metalingüístico que funciona como um artifício do processo retórico que mantém um 

jogo de reciprocidade entre o poeta e o fazer poético. Matéria esta configurada no 

pensamento de Octavio Paz  (1982 p. 41):  

Linguagem e mito são vastas metáforas da realidade. A essência da 
linguagem é simbólica porque consiste em representar um elemento da 
realidade por outro, como ocorre com as metáforas. A ciência verifica uma 
crença comum a todos os poetas de todos os tempos: a linguagem é poesia 
em estado natural.   
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O conjunto de signos aplicados à composição barroca provoca um jogo de 

justaposição dos mais variados elementos verbais, é o que Severo Sarduy chama de 

“marchetaria”. Nisto poderíamos observar que o barroco é um trabalho de bricolagem, é 

a montagem de um universo de signos arcaicos, porém seletivo, configurando um 

processo rigoroso e rico na sua composição. Trabalho este semelhante ao contexto 

poético de João Cabral. Dessa forma, remetemos ao que Sarduy  (1989, p. 54) afirma:  

Assim a linguagem barroca: regresso a si mesmo, pôr em evidência do seu 
próprio reflexo, encenação da sua maquinaria. A soma das citações e as 
emissões múltiplas de voz refutam a existência de um centro emissor uno e 
natural: fingindo nomear, o barroco suprime aquilo que denota, anula-o: o seu 
sentido é a insistência do seu jogo.  

 A atitude criadora de João Cabral se desdobra no devir, o operário das palavras 

coloca a si e o leitor num caminho de um longo aprendizado, em que ambos têm como 

desafio resolver o problema do significado/significante imputados pelas dobras da 

linguagem. Benedito Nunes (1974, p. 141) afirma que a obra cabralina corresponde a 

um estilo artesanal, dizendo: 

A um estilo cauteloso e lento, de avanço e recuo, de paciência e atenção 
concentrada, estilo de poeta tecelão que maneja a linguagem como um tear, 
enrolando e desenrolando, em movimentos de ida e volta, nos fios do discurso 
que os fusos das palavras tramam a rede verbal das coisas. 

A poesia cabralina se apresenta como um laboratório de linguagem e no 

trabalho de construção e reconstrução o poeta constrói um rigoroso jogo de imagens 

cinematográficas, como se fosse uma provocação ao leitor para que este possa deglutir 

a palavra, a linguagem e, daí, surge o efeito sinestésico. Assim, na obra cabralina, o 

trabalho consciente de ordenação das palavras faz surgir uma exaltação do silêncio 

configurado através dos elementos: deserto, secura, rio e pedra. O poeta anuncia o 

deserto como o espaço geográfico escolhido para instaurar a metáfora do silêncio que 

também se apresenta como metáfora da infertilidade e da negatividade, tais elementos 

articulam-se em busca do significado e significação do fazer poético e nada mais 

próprio que a aridez do deserto para provocar a exploração dos sentidos e, é, no 

silêncio do deserto, que a visão, um dos sentidos da notória predileção de João Cabral, 

é aguçada.  
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  A obsessão pela visualidade também se explica pelo desejo de negar a 

herança oral da poesia brasileira, ou seja, a aversão ao verso retórico (heptassílabo ou 

decassílabo), como também, à insistência ao uso da rima com cesura interna. Sua 

restrição ao senso comum da musicalidade na poesia, que julgava de efeito sonífero, 

explica sua forte aproximação com as artes plásticas. Tomando de empréstimo 

aspectos visuais da pintura – embora sem competir com ela, pois os usa em um sentido 

estritamente verbal -, Cabral enriquece o fazer poético e a própria linguagem, que, na 

dinâmica de produção de imagens, tradicionalmente, não pode prescindir da 

intermediação da imaginação. A visualidade é mais uma idéia no repertório cabralino 

como a insistência de uma luz solar incidindo ortogonalmente sobre o solo de sua 

poesia.  Assim sendo, podendo-se dizer que é um exemplo de poesia sensitiva, em que 

a linguagem, pelo processo de desdobramento, se revela num veículo de construção da 

imagem, como o postulado por Francisco Ivan (in: Poesia em tempo de seca: João 

Cabral, a vertente barroca da poesia brasileira, 2004, p. 53). 

Com seu exame de consciência crítica sobre poesia Cabral estuda a mecânica 
do poema e abre as portas à comunicação poética que apela a todos os 
sentidos, vista, tato, audição, olfato, gosto. Coincidindo, assim, com a poesia 
de tradição barroca, que precisa o “sentido” poético na busca da imagem que 
o poema encarna. [...] A imagem de João Cabral é uma realidade na qual se 
comprometem os sentidos, forçando à renovação e a tudo renovar. 

Ainda, a respeito dessa temática, Octavio Paz (1982, p. 46) vem nos lembrar que 

na poesia “Os estados passivos não são nada mais que experiências do silêncio, e o 

vazio nada mais é que momentos positivos e plenos: do núcleo do ser jorra uma 

profusão de imagens”. Este conceito parece estar bem crivado na poesia de João 

Cabral, pois os elementos o silêncio e o vazio não representam um estado de 

alienação, mas uma metáfora que relaciona a consciência da participação da poesia na 

mediação entre a sociedade e o produto dela, sem, porém, criar ideologias, porque, 

através da poesia o poeta e o leitor, ou melhor, especificando, o homem se depara com 

os fundamentos do seu ser, ou seja, com uma real identidade, refletida pela palavra.  

Tomando como referência a teoria de Sarduy (1989, p. 54), em seu estudo sobre 

o barroco, encontramos reflexos de retórica na obra cabralina, ao referirmos sobre o 

vazio que os personagens rio/homem configuram. Analisemos:  

A prática do barroco é uma retórica: a linguagem, funcionamento de um código 
autônomo e tautológico, não admite na sua rede densa, carregada, a 
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possibilidade de um eu gerador, de um emissor individual, central, que se 
exprima - o barroco funciona no vazio -, que oriente ou contenha o 
transbordar dos signos. 

4.2.  A desemplumação da linguagem. 

A poesia de João Cabral é uma obra que parece caminhar em círculo, tendo sua 

temática renovada a cada composição. Em Psicologia da Composição (1947), obra 

em que se evidencia a epígrafe Riguroso horizonte 18 de Jorge Guillén19, já se percebe a 

luta entre a voz e o silêncio, ou melhor, a confrontação do poeta com o limite de sua 

voz. E, ainda, em Morte e vida severina (1956), através da peregrinação silenciosa do 

personagem Severino,  o poeta retoma o processo de “desemplumação” da linguagem. 

Marcada pelo prosaico, a linguagem se configura como uma tentativa de superação do 

vazio, tentativa que se revela impotente para o estabelecimento do contato e 

descoberta do novo mundo. Severino, em todos os contatos mantidos durante sua 

trajetória, só consegue fazer uma descoberta: é Severino igual a todos os outros. Essa 

homogeneidade parece caracterizar a imagem do homem barroco/moderno que traz 

consigo o pessimismo do drama do barroco e resistindo penosamente ao mundo é 

subserviente à moral estóica.  O personagem Severino como personificação de tantos 

18 Primeiro verso do poema El horizonte, de Jorge Guillén.  
19 Jorge Guillén (1893-1984), poeta espanhol, é o maior representante da poesia pura dentro de sua 
Geração. Em seus poemas se observa uma estilização da realidade, uma depuração até chegar ao mais 
essencial das coisas. Parte da realidade extraindo dela idéias e sentimentos. Seu estilo está a serviço da 
dita depuração. Possui uma linguagem muito elaborada, muito seletiva, tratada rigorosamente, polida, 
que renuncia à espetaculosidade: uma poesia fria (sobretudo num primeiro contato), difícil, mas de 
grande qualidade artística: ânsia de perfeição; afã de luz, de clareza. Dominam à perfeição as estrofes 
clássicas, sobretudo as décimas e os sonetos. As influências mais destacáveis são as de Valéry (poesia 
pura), Baudelaire (por sua organização poética num só livro) e Whitman (por seu júbilo, sua exaltação do 
vital). Também influem os clássicos espanhóis: Berceo, o Romanceiro, Gil Vicente, Machado, Juan 
Ramón, Unamuno. Especial relevância adquirem San Juan da Cruz e frei Luis de León. Não foi em vão 
que se falou do "misticismo" na poesia de Guillén, de seu desejo de descobrir, captar e expressar a 
harmonia refletida no mundo. 
Guillén concebe sua obra como um todo, ao que dá o nome de Aire Nuestro. Incluem-se cinco ciclos, 
entre os que destacam Cántico (1919-1950), Clamor (1950-1963) e Homenaje (1967). Em Cántico se 
recolhem 300 poemas escritos desde 1919 a 1950. A obra é uma expressão do entusiasmo de seu autor 
ante o mundo. "O mundo está bem feito". A vida é formosa pelo simples fato de ser vida. "Ser. Nada 
mais. E basta. É o dito absoluto."  Canta Guillén ao amanhecer e ao meio dia prefere à primavera. Fala-
nos de luz, ar, pássaros, árvores, rios, mar. Também de coisas cotidianas: mesa, caldeirão, café, rua... 
Tudo adquire presença poética. Por isso o tempo usado é o presente.  Chama a atenção como Guillén 
conjuga em perfeito equilíbrio seu existencialismo jubiloso com um leito formal rigoroso. (Trad. Samuel 
Lima. Prof. Substituto de Língua Espanhola do Depto. de Letras, da UFRN). 
Disponível em: www.geocities.com/hollywood/hill/7985/generacion.htm. Acesso em: 13 de set. 2006.  
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outros severinos, empreende todos os questionamentos e angústias vivenciais, dentre 

eles, o limite da linguagem em face à existência precária que o persegue, se questiona 

e se confronta com o limite das respostas e do silêncio: 

[...] 
- Severino, retirante, 
pois não sei o que lhe conte; 
sempre que cruzo este rio 
costumo tomar a ponte; 
quanto ao vazio do estômago, 
se cruza quando se come. 
- Seu José, mestre carpina, 
e quando ponte não há? 
quando os vazios da fome 
não se tem com que cruzar? 
quando esses rios sem água 
são grandes braços de mar? 

[...] 
Seu José, mestre carpina, 
e quando é fundo o perau? 
quando a força que morreu 
nem tem onde se enterrar, 
por que ao puxão das águas 
não é melhor se entregar? 
- Severino, retirante, 
o mar de nossa conversa 
precisa ser combatido, 
sempre, de qualquer maneira, 
porque senão ele alaga 
e devasta a terra inteira.

                      (MELO NETO, 1994, p. 193, 194)  (grifo nosso) 

A linguagem como um signo imanente ao homem e às suas relações, reflete a 

condição de existência social. Compreende, ainda, à relação comum que ele mantém 

com o signo e seus significantes, por isso, Seu José, mestre carpina, percebendo a 

angústia de Severino, atenta para o perigo que o mar da linguagem não bem 

arquitetada pode lhe causar. O mar de uma entrega, que deve ser freado pelo mar do 

silêncio, precisa ser enfrentado para acabar com o risco de não ser domado. Do mesmo 

modo o rio na cheia, com seu discurso descontrolado, precisa ser evitado. Por estar 

passivo às suas limitações, o confronto do homem com suas experiências e angústias 

leva-o ao vazio e ao drama da não resposta. Experiência esta que poderia ser apontada 

como um fato negativo, no entanto, poderíamos ver como veículo que o conduz a um 

estado de retorno a si e, ainda, como uma tentativa de compreensão da própria 

linguagem. Dessa forma, a experiência do silêncio deve ser vista como um vetor de 
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reconciliação do homem consigo e com o mundo. Através do exercício da poesia, a 

experiência do silêncio rompe com as barreiras de tempo e espaço unindo o poeta às 

suas fontes de compreensão. 

Como o rio Capibaribe, Severino se define por sua natureza desvalida – ambos 

estão sujeitos a um destino de penúria, motivados pela seca. É a marca da carência 

que os aproxima e os une numa poética de travessia. Sempre se mirando, um sendo o 

eco do outro, rio e homem mal podem ser distinguidos. Sente-se que o rio identifica-se 

com o viver nordestino, ou mesmo que o rio e a vida compartilham da mesma sina 

“severina”. A relação isomórfica entre rio e homem torna-se, na poética de João Cabral, 

metáfora de realidades amplas e, ao mesmo tempo, projeção simbólica de 

procedimentos de uma cultura regional que se projeta diante da precariedade da 

sobrevivência. Com isso, percebe-se a semelhança de enredo social entre os poemas 

narrativos O rio e Morte e vida severina, ambos nascem da mesma razão sociológica 

como também do uso do prosaico, do polirrítmico, aderente às flutuações da linguagem 

coloquial. 

É por demais percebível que a produção de O rio e de Morte e vida severina
corresponde a um modo de elaboração textual calcado, sobretudo, em modelos e 

técnicas vinculados à oralidade.  A absorção da oralidade é muito bem expressa no 

poema O rio. O Capibaribe é uma espécie de narrador etnográfico subjetivo que, 

conforme Benedito Nunes (1974, p. 79), “de tudo que vê, dá correta notícia oral ao 

poeta, mencionado no texto como senhor da freguesia de Tapacura”. Assim, o poema 

como forma de documentário é o registro poético de um percurso de viagem que, por 

diversos níveis: o geográfico, o humano e o social, anunciam e denunciam a penúria do 

meio regional. 

  Através da linguagem catalisadora de metamorfoses, transmutam rio em homem 

e homem em rio, tornando esses elementos temáticos em seu relacionamento 

recíproco, imagens poéticas confluentes. Nisso, a travessia d`O rio do Capibaribe pela 

cidade do Recife confunde-se com a travessia de Severino do Agreste pela Zona da 

Mata pernambucana ao Recife, levando consigo os tantos rios que tantos severinos 

buscam. Nos poemas O rio e Morte e vida severina,  apresentam-se duas histórias – 

Severino, retirante e o Capibaribe, rio cujo leito leva ao Recife, ambos buscam o mesmo 

espaço, conscientes do mesmo destino. 
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 As realidades do rio e do homem não estão isoladas. As contradições e as 

oposições estão caracterizadas através do “discurso” do rio, traduzindo-se a realidade 

porque passam e daí entram num processo de transmutação: N´O rio realiza-se a 

transmutação rio/homem. 

Os rios que eu encontro 
vão seguindo comigo. 
Rios são de água pouca, 
em que a água sempre está por um fio. 
                                                                      (MELO NETO, 2000, p. 14) 

Em Morte e vida severina acontece a transmutação homem/rio, em que, 

através de determinado processo, o conceito da realidade severina favorece à 

construção de um outro eu: 

Ao entrar no Recife, 
não pensem que entro só. 
Entra comigo a gente 
que comigo baixou 
por essa velha estrada 
que vem do interior; 
entram comigo rios 
a quem o mar chamou; 
entram comigo gente 
que com o mar sonhou, 

                                (Ibid., p. 30) 

Entre os elementos metafóricos, o rio e o homem, originam um sistema de 

equivalência em que o rio humanizado e o homem fluvializado confundem suas 

naturezas, em face de um estado de precariedade por ambos compartilhados. O rio que 

se transmuta em homem carrega consigo todas as mazelas dos migrantes severinos 

que abandonam o sertão rumo ao litoral, encontrando em sua longa viagem apenas a 

morte. É o que segue em O Rio:

Tudo o que encontrei 
na minha longa descida, 
montanhas, povoados, 
caieiras, viveiros, olarias, 
mesmos esses pés de cana 
que tão iguais me pareciam, 
tudo levava um nome 
com que poder ser conhecido. 
A não ser esta gente 
que pelos mangues habita: 
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eles são gente apenas 
sem nenhum nome que os distinga; 
que os distinga na morte 
que aqui é anônima e seguida. 
São como ondas de mar, 
uma só onda, e sucessiva. 
                                   
                    (Ibid., 38, 39 e 46) (grifo nosso) 

[...] 
Somos muitos severinos 
Iguais em tudo na vida: 
Na mesma cabeça grande 
Que a custo se equilibra, 
No mesmo ventre crescido 
Sobre as mesmas pernas finas, 
E iguais também porque o sangue 
Que usamos tem pouca tinta. 
E se somos severinos 
Iguais em tudo na vida, 
Morremos de morte igual, 
Mesma morte severina:                                                                            

[...] 
                     (Ibid., 38, 39 e 46)  (grifo nosso) 

 Compondo uma escritura fortemente voltada para a captação da realidade social 

e humana, os poemas recriam paisagens dessublimadas, dão a ver um espaço 

depurado de imagens idealizadas, resultando o texto poético numa mescla de esferas 

que abarca o regional e o universal. E, essa universalidade vem configurar no texto 

cabralino, nuances do barroco.  As inquietações, esperanças e desesperanças dos 

severinos-rios ressoam os questionamentos próprios do ser humano, em qualquer parte 

e em todos os tempos.  

Podemos perceber, então, que o que alimenta e embasa os textos em estudo 

não é somente a ligação temática da escritura com o povo, com o cotidiano, com a 

experiência, com a natureza, mas, também, a opção estilística direcionada para o 

reaproveitamento de expedientes com que a gente do nordeste constrói suas 

narrativas, imprimindo sentido ao seu existir. Daí um trabalho com a linguagem que, 

adotando mecanismos intertextuais, remete às tradições folclóricas, ao estilo dos 

cantadores e ao romanceiro popular, fonte de que provém grande parte do material 

poético. Isso é bem observado por Alfredo Bosi (1994, p. 471) quando aponta: “O

convívio com a meseta castelhana dos homens de pão escasso e com a poesia ibérica 

medieval, há um tempo severa e picaresca, acentuou em Cabral a tendência de apertar 

em versos breves e numa sintaxe incisiva o horizonte da vivência nordestina”. 
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Observação esta percebível em toda a obra cabralina, sobretudo em Morte e vida 
severina.
 Na trajetória retirante, tanto de Severino quanto do poema, aparece uma 

articulação de construção da peça às avessas. Pois, nada mais é que uma antítese, a 

presença da morte que paradoxalmente busca a vida é, por excelência, o eixo da 

narrativa. Assim, contrariando a lei natural da vida, temos, portanto, uma despoetização 

da existência. Dado este percebido pelo próprio retirante ao declarar: 

  – 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 vida, 
   e o pouco que não foi morte 
   foi de vida severina 
   (aquela que é menos 
   vivida que defendida, 
   e é ainda mais severina 
   para o homem que retira). 

            (MELO NETO, 1994, p. 177 - 178) 

 Luiz Costa Lima, em Lira e antilira (1995, p. 270), observa que todo o poema é 

construído a partir de um desdobramento “mais que a história de Severino retirante, o 

poema é um desdobramento por dentro do que signifique a imagem da morte e vida 

severina”. Considerando que acontece um desdobramento do personagem naquilo que 

vem retratar o caminho que Severino e o rio se propõem a fazer, se observa que o 

nome do herói dramático “Severino” passa de substantivo próprio a, também, 

substantivo comum, pois na sua caminhada encontra diversos “severinos”, é qualquer 

um, ou seja, todos. É, também, substantivo abstrato pela própria condição que nomeia 

sua vida severina  e é concreto porque os dois termos que articulam o poema “morte e 

vida” são tão concretos quanto o próprio personagem – Severino. Essa característica 

do desdobramento é detectada não somente em Morte e vida severina, mas, também, 

nas co-relações temáticas  do conjunto literário cabralino. As obras O cão sem plumas,

O rio e Morte e vida severina apresentam uma maior evidência por acomodar uma 

tensão temática coletiva, pois os  elementos poéticos cão, rio, homem são construídos 

a partir de um molde descritivo através do poema narrativo, os quais mantêm uma 

relação de traspassamento, em que todos eles sincronicamente compõem uma 
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extensão de suas imagens, descritas como opacas, espessas, estagnadas. É o que 

apresenta os versos a seguir de O cão sem plumas:  

§       Como o rio 
         aqueles homens 
         são como cães sem plumas 
         (um cão sem plumas 
         é mais  
         que um cão saqueado; 
         é mais 
         que um cão assassinado. 

§      Um cão sem plumas 
        é quando uma árvore sem voz. 

        [...] 
§      O rio sabia 
        daqueles homens sem plumas. 
        [...] 

                (MELO NETO, 1994, p. 105 – 108) 

Em, O rio:
[...] 
Eu não sei o que os rios 
têm de homem do mar; 
sei que sente o mesmo 
e exigente chamar. 

[...] 
Vou andando lado a lado 
de gente que vai retirando; 
vou levando comigo 
os rios que vou encontrando. 

[...] 
Vou na mesma paisagem 
reduzida à sua pedra. 
A vida veste ainda 
sua mais dura pele. 
Só que aqui há mais homens 
para vencer tanta pedra, 

[...] 
Há aqui homens mais homens 
que em sua luta contra a pedra 
sabem como se armar 
com as qualidades da pedra. 
                                                     (Ibid., p. 119, 121 e 124) 

Em Morte e vida severina, revela-se a voz do rio. O discurso do Capibaribe é 

personificado através do personagem Severino, fazendo, então, acontecer o 
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desdobramento do discurso que se amplia passando por diversos níveis descritíveis – o 

geográfico, o humano e o social, os quais se integram entre si, dentro de uma mesma 

realidade. Severino insiste, tentando fazer-se ouvir:  

[...] 
Como então dizer quem fala 
ora a Vossas Senhorias? 
Vejamos: é o Severino 
da Maria do Zacarias, 
lá da serra da Costela, 
limites da Paraíba. 
Mas isso ainda diz pouco: 
se ao menos mais cinco havia 
com nome de Severino 
filhos de tantas Marias 

              (Ibid., p. 171 ) (grifo nosso) 

 O herói nordestino, de forma cerimoniosa, usando o pronome de tratamento na 

segunda pessoa do plural (vossas senhorias), dirige-se ao público que não se empolga 

com sua apresentação, tendo em vista que ele “Severino” é simplesmente mais um 

dentre tantos outros. Configurando, mais uma vez, o desdobramento do perfil do 

personagem, afirma:  “Mas isso ainda diz pouco: [...] se ao menos mais cinco havia [...] 

com nome de Severino [...] filhos de tantas Marias”. Demonstrando a responsabilidade

com o objeto poético em relação à composição e à tessitura, o poeta constrói um 

desdobramento interno da imagem que se transpõe para o nome do personagem, seu 

prosaísmo voluntário da linguagem configura o romanceiro popular do nordeste 

expresso através da uniformidade dos versos em redondilha. A responsabilidade do 

poeta não somente quanto artista, mas, sobretudo ética, leva o leitor à construção de 

uma leitura também ética, visto que o texto não é simplesmente o lamento do 

personagem que se mostra pobre e impotente e sim uma chamada à consciência, de 

forma elegante e intelectualizada, ao comprometimento humano, social, cultural e 

artístico. 
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CAPÍTULO. 5 

A ALEGORIA NA CONSTRUÇÃO DE 
MORTE E VIDA SEVERINA 

As alegorias são no reino dos pensamentos o que são as 
ruínas no reino das coisas. Daí o culto barroco. 

                                                  Walter Benjamin 
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A alegoria como designação de um recurso retórico-estilístico representa a 

correspondência de níveis sistemáticos literários, designados como níveis de 

significados literais e níveis de significados figurados. Nisto a alegoria pode ser 

considerada como uma metáfora ou comparação prolongada, resultado do trabalho de 

interpretação que poderá provocar significados múltiplos. Originalmente do grego 

allegorei (falar do outro), é a exposição de um pensamento de forma figurada ou, 

ainda, a invenção de um artifício que representa uma coisa para dizer outra. 

Literariamente não há um conceito formal de alegoria. Para Walter Benjamim, da 

origem grega à modernidade, o conceito alegórico se forma conforme seu caráter 

emblemático, podendo-se dizer que não está vinculado exclusivamente à Literatura, 

mas à Arte, à Filosofia e à Teologia, principalmente quando se refere à Idade Média. 

Para a modernidade, a alegoria estaria agregada ao barroco, como afirma Benjamim 

(1984, p.193): “a alegoria medieval é cristã e didática; o Barroco medieval retrocede à 

Antiguidade, dando-lhe um sentido místico-histórico”. 

O barroco nasceu sob o signo da alegoria extravasando todas as características 

alegóricas ignoradas anteriormente, pois a percepção de identidade é manifestada pelo 

âmbito da expressão dialética: expansão e ausência de liberdade, dispersão e acúmulo 

de pormenores. A alegoria no barroco é uma verdadeira apoteose da arte que se 

transfigura em busca de sua perpetuação. Walter Benjamim, na obra Origem do 
Drama barroco alemão (1984), assinala que a fonte de inspiração alegórica está no 

duelo do desejo da eternidade e na consciência aguda da precariedade do mundo. No 

drama barroco, a alegoria encontra espaço para emergir pela evasão da alegoria do 

desengano. Através de sua manifestação cênica, o espectador se confronta com um 

espelho deformado. O estilhaçamento semântico e fônico faz o riso contracenar com a 

melancolia e com o vazio. Assim Benjamim (ibid., p. 214) escreve: “A alegoria 

manifesta-se tanto no elemento lingüístico como no figural e no cênico”.  Com toda sua 

força de representatividade, o barroco se configura como um instrumento de rebeldia 

em que predomina a emoção, o que o faz romper com o equilíbrio do classicismo. O 

excesso e o exagero, a abundância e o desperdício caracterizam a linguagem barroca, 

cuja extroversão é instrumento de prazer, ação sem limites e erotismo que conduz ao 

gozo da ruína, observa Benjamim (ibid, p. 200): “O que jaz em ruínas, o fragmento 

significativo, o estilhaço: essa é a matéria mais nobre da criação barroca”.  
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Em sua tese, Walter Benjamim coloca a alegoria em contraposição ao símbolo, 

valorizando aquela em detrimento deste, exaltando enfaticamente a riqueza da 

diversidade que a alegoria suscita, chegando a afirmar que “a alegoria não é frívola 

técnica de ilustração por imagens, mas expressão, como a linguagem e como a escrita”. 

(1984, p.184). Dessa forma, a alegoria, como outras formas de comunicação, também, 

transita entre o conceito e a idéia, concretizando-se através da erupção de imagens. 

De acordo com Deleuze (2000, p. 209), a alegoria na concepção benjaminiana é 

trabalhada como um elemento de figuração, mas que se sobrepõe à ação alucinatória, 

transformando sua natureza significante em visão atemporal. Sobre isso, Deleuze diz:  

Walter Benjamin levou a compreensão do Barroco a um progresso decisivo, 
quando mostrou que a alegoria era não um símbolo malogrado, uma 
personificação abstrata, mas uma potência de figuração totalmente diferente 
da potência símbolo: este combina o eterno e o instante, quase no centro do 
mundo, mas a alegoria descobre a natureza e a história segundo a ordem do 
tempo; faz da natureza uma história e transforma a história em natureza, num 
mundo que já não tem centro. 

Desse modo, vemos que a distinção entre símbolo e alegoria não é 

simplesmente conceitual. Está ligada a relação lógica que o objeto expressa, podendo o 

símbolo e a alegoria fundirem-se na mesma relação de idéia e se distanciando, 

sobremaneira, da arbitrariedade do conceito. Tudo isso parece contraditório, porque ao 

tempo que o foco alegórico é exaltado também é desvalorizado, paradoxalmente 

criando uma profusão e condensação enfática de fragmentos.  

Para uma melhor compreensão, sobre a alegoria, Deleuze (ibid, p. 209), em A
dobra – Leibniz e o barroco apresenta três elementos emblemáticos, são eles: as 

imagens ou figurações; as inscrições ou sentenças; os pensamentos pessoais ou 

nomes próprios. Traduzidos através dos verbos: ver – ler – dedicar.  

Os elementos emblemáticos referidos por Deleuze, com efeito, permitem 

estabelecer relações com Morte e vida severina via o mote do auto que se articula  

com o popular, e que a partir do recurso ideológico cristão ganha vários alcances na 

peça-poema. As imagens/ver recordam as origens em que as relações intertextuais se 

estabelecem pela tradição medieval ibérica em que o dilema dicotômico céu e terra, 

claro e escuro aparece como expressão de ideologias díspares, sem que delas 

resultem um todo harmonioso. As inscrições/ler, como procedimento retórico à alegoria, 
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subentendem o projeto de construção metafórico, no qual toda a obra é dedicada a um 

significante coletivo. 

Ao desnudar a realidade de Severino, defrontamos-nos com uma profusão de 

imagens que se deslocam pelo olhar de transmutação provocada pelos elementos 

alegóricos que carregam em si a mimese da morte. A imagem da morte e da vida é 

estabelecida pelo rio Capibaribe e pelos homens que nele se fundem. A seqüência 

progressiva de imagens é construída de forma que explora o sentido trágico 

dimensionado pelas impressões do real na memória. A percepção desta profusão de 

imagens também revela a universalidade da peça-poema, que não somente explora 

uma problemática social comum ao universo nordestino como  se refere à cultura 

daquela região. Referindo-se à cultura, segunda extensão que se pode apreender ao 

analisar a temática abordada pelo poeta, é notada através do processo de 

permanência da religiosidade de Severino. O retirante, ao chegar à cidade do Recife, 

traz consigo uma intensa relação com a religiosidade e costumes que dificilmente se 

transformarão, mas provavelmente serão adaptados.  Portanto, o texto é constituído 

por uma concepção de vida e do mundo embasado na cultura que compõe o universo 

de Severino.  

Morte e vida severina é parte da sociedade que perpassa e se constitui pela 

soma do inter-relacionamento do costume com a prática social. Tomamos como 

exemplo o episódio da “Mulher na janela” (MELO NETO,1994, p. 179) em que a 

personagem se apresenta como a benzedeira titular da região. Os discursos múltiplos 

estabelecidos na cena oferecem mediações e reflexões sobre o popular como uma 

forma de luta e de resistência desenvolvidas pelo autor e determinadas nas relações de 

uns com os outros, com seus “outros” e com suas próprias condições de vida, no 

movimento de conter e resistir. Dessa forma, a cultura é atribuída, em parte, ao campo 

social, ao qual está incorporada, e às práticas que articulam e são chamadas a ecoar e 

a transformar. No contexto da alegoria como transcrição do mundo em nível mais 

elevado, o material cultural de Morte e vida severina, de certa forma, contribuiu para a 

obscuridade barroca, para seu intento de dar conta das contradições sem dissolvê-las, 

gerando a possibilidade de criação de formas e fórmulas  sem descaracterizar a síntese 

barroca.  Desse modo, a alegoria não é uma questão de simbologia ou fantasia, pois 

não se trata de matéria alienante e sim uma projeção da razão.  
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 Por comungar de toda tradição dos autos, em Morte e vida severina  a alegoria 

se apresenta como artifício de querer revelar a verdadeira identidade do mundo, a qual 

transita entre o sonho e a ilusão. Na peça-poema, ecoam relações intertextuais de Gil 

Vicente, citando como referência o Auto da alma20 (1518).  Nele o elemento abstrato 

“alma” parece estar em sintonia com o elemento concreto “defunto” da peça-poema, 

ambos representam o simulacro do vazio barroco, como também o elo entre o céu e a 

terra que configura a síntese da tradição cristã. O auto vicentino, por tratar de um tema 

religioso, é classificado como “auto da devoção”, segundo a organização metódica das 

obras de Gil Vicente. Há alguns críticos que a caracterizam com melhor definição, 

como os “autos de moralidade”, uma vez que apresenta uma das marcas dessa 

categoria, tal seja: encenação que sob forma de alegoria transmite um conceito moral 

ou ensinamento religioso. Pois seus personagens numa  perspectiva de construção 

alegórica têm função didática, moral e religiosa. Assim, o Diabo encarna a realidade 

humana no mundo, que por sua vez, ocupa o extremo oposto das orientações divinas 

em relação à terra; a Igreja e seus Doutores expressam a proteção e orientação terrena 

com a função de acolher e cuidar dos seus fiéis; o Anjo, o protetor e guia no plano 

espiritual; a Alma é o elemento a ser  resgatado e preservado, pois deverá voltar para o 

céu. Todavia, o poder de decidir seu destino torna a alma propensa ao pecado, em 

ofício de peregrinação  torna-se vulnerável, a mercê dos perigos mundanos que 

poderão lhe corromper. É o que segue os atos 2, 3 e 6 do Auto da alma.

Anjo:                - Alma humana, formada 
de nenhuma coisa feita, 

[...] 

Diabo:              -Tão depressa, ó delicada, 
alva pomba, aonde ides? 
Quem vos engana, 
e vos leva tão cansada 
nesta estrada 
na qual nem sequer sentis 
que sois humana? 

20VICENTE, Gil.  Três autos: Auto da alma; Auto da barca do inferno e Auto de Mofina Mendes.
Livre adaptação de Walmir Ayala; introdução de Leodegário A. de Azevedo Filho. São Paulo: Publifolha, 
1997.  
- O Auto da alma foi oferecido a devota Rainha Dona Leonor, e representado ao  Rei Dom Manuel,   na 
quinta-feira da paixão para celebrar a semana da morte e ressurreição de Jesus Cristo,  no Palácio da 
Ribeira, cidade de Lisboa, em 1518.  
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- Não penseis em vos matar 
que ainda estais em idade 
de gozar; 
ainda é tempo de folgar 
e caminhar: 
vivei à vossa vontade 
e com prazer. 

Anjo:                 [...] 
- Oh, andai! Quem vos detém? 
Como vindes para a glória 
devagar! 

[...] 
- Caminhemos, caminhemos! 
Esforçai-vos, alma santa 
e esclarecida! 

Alma:              - Venho pela desventura 
amortecida. 

Igreja:              - Quem sois? Para onde andais? 

Alma:                - Não sei para onde vou, 
sou selvagem, 
sou alma que praticou 
culpas mortais 
contra Deus que me criou 
a sua imagem. 

                                                                                   (VICENTE, 1997 p. 23, 29, 33 e 49) (grifo nosso) 

Através das figuras alegóricas diabo, anjo, alma, igreja e os santos doutores, 

constrói-se uma representação simbólica do mundo espiritual, tornando o tema 

universal. Do combate entre as forças divinas e malignas para o regaste ou perdição 

das almas, há uma representação poética e amena daquilo que a igreja medieval fazia 

uso para a manipulação dos fiéis.  

Quanto à alegoria da peregrinação de Severino, refere-se ao conjunto temático. 

Quanto à intertextualidade dos Autos na obra Morte e vida severina  é visto por Nunes 

(1974, p. 83) como uma configuração do princípio alegórico. Diz o crítico: 

Assim o personagem de Morte e vida severina é uma figura exemplar, como 
soem ser, nos Autos, as personae dramatis, que representam tipos e 
encarnam princípios, num plano alegórico, de significados religioso-ético. O 
Bem e o Mal, o Pecado e a Graça nos Mistérios, como figurações típicas, são 
substituídas, no Auto de Natal pernambucano, pela Vida e pela Morte, que 
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dialogam no plano alegórico do drama pastoril, mas provido este,.... De um 
novo conteúdo, que inverte o estrito sentido religioso...  

É notória a correspondência intertextual entre o texto cabralino e o vicentino, 

pois indubitavelmente acontece a mimese do elemento alegórico morte como uma 

justaposição do conceito barroco. Todavia, o contexto ideológico de resgate e salvação 

do homem é remontado com um novo tecido poético, constituindo um lirismo árido que 

expressa na linguagem um efeito dissonante de atrair como também de perturbar a 

quem se disponha à experiência da poética cabralina. O extrato do texto que anuncia o 

encontro de “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. 172, 

173) tanto é análogo ao texto vicentino, como apresenta  os efeitos dissonantes da 

linguagem cabralina. Vejamos: 

- A quem estais carregando, 
irmãos das almas, 
embrulhado nessa rede? 
dizei que eu saiba. 
- A um defunto de nada, 
irmão das almas, 
que há muitas horas viaja 
à sua morada. 

 [...] 

- E de onde que o estais trazendo, 
irmãos das almas, 
onde foi que começou 
vossa jornada? 
- Onde a Caatinga é mais seca, 
irmão das almas, 
onde uma terra que não dá 
nem planta brava. 
- E foi morrida essa morte, 
irmãos das almas, 
essa foi morte morrida 
ou foi morte matada? 
- Até que não foi morrida, 
irmão das almas  
esta foi morte matada, 
numa embosca.  

[...] 
- Este foi morto de bala, 
irmão das almas, 
mais garantido é de bala,  
mais longe vara. 
- E quem foi que o emboscou, 
irmãos das almas, 
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quem contra ele soltou 
essa ave-bala? 

No auto vicentino, o Anjo define a alma como algo “formado de nenhuma coisa 

feita” (VICENTE, 1997, p. 23), ou seja, é a abstração do nada, do vazio. O mesmo 

elemento é assimilado e definido no auto cabralino como “um defunto de nada”.  O 

“nada” que a rede acomoda e que ao mesmo tempo é tudo, configura o avesso da 

morte que seria a vida recuperada  com o nascimento de mais um Severino.  

Tanto em Morte e vida severina quanto no Auto da alma, a alegoria se torna 

um dos principais recursos para manter a tensão. Isto porque no retorcimento e nas 

dobraduras barrocas da alegoria há uma certa volúpia da forma produzida pela tensão, 

numa perspectiva de autonomia em que a forma parece continuar significando o 

“simulacro do vazio barroco”. Assim, o caráter alegórico na obra de João Cabral não se 

deve simplesmente a fatores externos, mas principalmente a fatores intrínsecos, ou 

seja, formais.  Pois, se no contexto a alegoria insiste em dizer e principalmente em 

mostrar uma coisa para significar sempre outra, e se coloca como enigma em sua 

obscuridade, talvez isto se explique pelo fato de que aquilo que ela representa não seja 

algo tão simples e claro, como se poderia crer. Sem que se assuma, aqui, uma posição 

positivista, cabe reconhecer que as relações sociais e políticas, por exemplo, ou 

quaisquer relações intersubjetivas, são contraditórias, não são transparentes e ocorrem 

em um mundo que reconhecemos em desequilíbrio, crise e transformação permanente, 

em grau maior ou menor. Mundo que cabe cifrar e decifrar. Num certo sentido, a 

alegoria barroca e neobarroca, em que pese sua possível volúpia da obscuridade e da 

ambigüidade, propõem justamente ordenamentos formais que dêem conta do caos e 

possibilitem sua decifração, proporcionando uma releitura ou resgate do barroco na 

literatura do século XX. 

Toda questão do resgate da estética barroca na literatura do século XX remete a 

uma relação contextual, como também ao código retórico do barroco. Assim, Haroldo 

de Campos (2004, p. 239) toma o barroco como uma possibilidade de decifração a 

partir de um código universal bem elaborado, que por excelência identifica a 

aglutinação barroca. 

Direi que o Barroco, para nós, é a não-origem, porque é a não-infância. Nossas 
literaturas, emergindo com o Barroco, não tiveram infância (infans: o que não 
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fala). Nunca foram afásicas. Já nasceram adultas (como certos heróis 
mitológicos) e falando um código universal extremamente elaborado: o código 
retórico barroco (com sobrevivências tardomedievais e renascentistas, 
decantadas já, no caso brasileiro, pelo maneirismo camoniano, este último, 
aliás, estilisticamente influente em Góngora).  

Campos (ibid. 240) continua sua reflexão a respeito da presença neobarroca na poesia 

brasileira citando o crítico Mário Faustino, contemporâneo de sua geração, 50, 

referindo-se: 
O barroquismo do seicento, italiano ou espanhol, é, aliás, o primeiro grande 
impulso organizado, na poesia do Ocidente, no sentido de fazer uma poesia 
“orgânica”, isto é, que cresce a partir das linhas de força dos próprios materiais 
de que se faz, poesia em que o poema reflete uma visão pormenorizada do 
mundo, à medida que constitui um outro mundo, microscópio e coisificado.   

À medida que nos aproximamos da idéia neobarroca na literatura brasileira, com 

mais ênfase encontramos a contextualização dessa idéia na obra cabralina, ou seja, no 

triptico do Capibaribe, pois a presença do código barroco na obra de Cabral se justifica 

pelas linhas de uma tradição literária antropófaga e por sua configuração antinormativa. 

Ainda citando H. Campos (op. cit. p. 245), os lances e relances barrocos da obra 

cabralina se projetam no  antidiscurso,  no qual consiste a alegoria da proliferação 

barroca.

5.1  Severino x Hamlet  

No teatro barroco o elemento dramático centraliza-se na figura do príncipe. Os 

personagens do drama barroco, sobretudo o príncipe e o cortesão,  manifestam em si 

próprios uma marca caracteristicamente barroca, a ambigüidade. O príncipe é 

ambíguo. Considerando que a ele é destinado assegurar a ordem e a estabilidade da 

comunidade por meios ditatoriais, integram-se nele duas faces poderosas: a do mártir e 

a do tirano. Como mártir e soberano vai às últimas conseqüências, encarnando 

plenamente a lei da criatura e sua sujeição ao destino, cujo desfeito remete à tortura e 

à morte. Como tirano, encarna sua função soberana de protetor do Estado. Sua missão 

é manter a ordem. Incorporando a história passa a confundir-se com ela e, dessa 

forma, aumentando seu poder de convencimento. Ao tempo em que assume uma 

postura de mártir e homem comum, se demonstra tirano e vítima do seu destino. Na 
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figura do príncipe, instaura-se o caos e como conseqüência, uma nova visão da história 

em que se faz necessário o estabelecimento da recriação ou reconstrução do 

significado das coisas, é o que parece crer nos escritos de Benjamin (1984, p. 199, 

200).
Quando, com o drama barroco, a história penetra no palco, ela o faz enquanto 
escrita. A palavra história está gravada, com os caracteres da transitoriedade, 
no rosto da natureza. A  fisionomia alegórica da natureza-história, posta no 
palco pelo drama, só está verdadeiramente presente como ruína... As alegorias 
são no reino dos pensamentos o que são as ruínas no reino das coisas. Daí o 
culto barroco.  

Na visão de Benjamin, o drama barroco é, sobretudo, a história da desilusão e a 

tragédia do barroco que se confundem ou, alegoricamente, refletem a própria história 

do homem. O príncipe Hamlet é verdadeiramente a expressão do homem barroco, o 

que adota para si o caráter melancólico e sucumbe no interesse do seu próprio destino. 

Seu luto é, simultaneamente, desventura e bem-aventurança entregue à providência 

cristã. É o espírito do cristianismo configurado no barroco pelo contexto cultural e 

histórico. Benjamin (ibid., p. 180) afirma que somente Hamlet em sua auto-absorção 

melancólica atinge o cristianismo.  

A melancolia e a tragédia como elementos alegóricos do barroco estão 

historicamente ligados a conceitos teológicos, pois o profano e o sagrado como 

elementos antitéticos na natureza do drama não estão configurados como elementos de 

condução à salvação, conseqüentemente, o martírio, elemento pelo qual conduz a 

tragicidade, tem como finalidade preparar o corpo para sua metamorfose emblemática, 

ou seja, a morte. Pois somente com a morte o drama barroco alcança seu triunfo 

alegórico manifestado no cadáver. Benjamin afirma (1984, p.211): “Se os personagens 

do drama barroco morrem, é porque somente assim, como cadáveres, têm acesso à 

pátria alegórica”. Portanto, os elementos trágicos do drama barroco não são 

manifestações conseqüenciais da conduta humana, mas elementos da alegoria 

suscitados no reino das significações. 
 Retomando a peça-poema de João Cabral, é percebível a assimilação temática 

com o conceito barroco imbuído nos elementos que configuram o conflito, a tragédia, a 

melancolia, a salvação, a morte e a vida, elementos, previamente, escolhidos pelo 

poeta para compor o tema. No entanto, não podemos afirmar que o conceito histórico 

do barroco, na obra de João Cabral, esteja totalmente expresso. Porém, não há como 
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ignorar suas nuances e aproximação desse conceito contextualizado no Nordeste. 

Elementos como a ruína e a morte que no barroco se revelam como uma apoteose da 

alegoria, em Morte e vida severina se apresentam como uma apoteose da morte em 

exaltação à vida, e ainda,  alegoria da consciência e transformação social.  A morte na 

peça-poema não está a serviço do triunfo da salvação, mas como uma metáfora em 

contraposição à vida. Para o personagem Severino morrer e viver como classe 

severina é mais  que viver e morrer. É fazer exemplo da morte à necessidade da vida, 

o horizonte da história. 

O questionamento existencial em Hamlet surge parodiado na peça-poema, 

através do diálogo entre os coveiros dos cemitérios de Recife. Severino através do seu 

dilema aflora o to be, or not to be, - that is the question de Hamlet. Pela metonímia 

constrói-se um sujeito como duplo plano, num processo de despersonalização, porém 

sem que isto signifique o anonimato. A intertextualidade de Hamlet na peça de Cabral 

configura, ainda que de forma ambígua, a materialidade do conceito barroco no auto 

pernambucano. Vejamos: 
Ato V – Cena I (Hamlet)  

1º Coveiro:  Mas como vão enterrar numa sepultura cristã? Ela não procurou 
voluntária a sua salvação? 

2º Coveiro: Eu te digo que sim; mas o caso; mas cava a cova dela bem 
depressa. O juiz examinou o caso e decidiu enterro cristão. 

1º Coveiro: Como é que pode ser? Só se ela se afogou em legítima defesa. 

2º Coveiro: Parece que foi. 

1º Coveiro: Bom, deve ter sido se defendendo; não pode ser doutro jeito. E aí 
está o nó: se eu me afogo voluntário, isso prova que há um ato; e um ato tem 
três galhos; que é a ação, a facção e a executação. Argo  foi uma afogação 
voluntária. 

2º Coveiro: Claro, mas ouve aqui, cavalheiro... 

1º Coveiro: Com a sua licença! (Mexe na poeira com o dedo). Aqui tem a 
água; bom. Aqui tem o homem; bom. Se o homem vai nessa água e se afoga, 
não interessa se quis ou não quis – ele foi. Percebeu?  Agora, se a água vem 
até o homem e afoga ele, ele não se afoga. Argo, quem não é culpado da 
própria morte, não encurta a própria vida. 
[ ... ] 

HAMLET: Esse camarada não tem consciência do trabalho que faz, cantando 
enquanto abre uma sepultura? 
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HORÁCIO: O costume transforma isso em coisa natural. 

HAMLET: É mesmo. A mão que não trabalha tem o tato mais sensível. 

[ ... ] 

HAMELT: Esse crânio já teve língua um dia, e podia cantar. E o crápula o atira 
aí pelo chão, como se fosse a queixada de Caim, .... 

[ ...] 

HAMELT: Pode ser. E agora sua dona é Madame Verme; desqueixada e com 
o quengo martelado pela pá de um coveiro. Uma bela revolução se tivesse 
capacidade de entendê-la. A educação desses ossos terá custado tão pouco 
que só sirvam agora para jogar a bocha? Os meus doem, só de pensar nisso. 

(SHAKESPEARE, 1997, p. 117, 119)  

A semelhança da cena do cemitério construída em Hamlet e resgatada em 

Morte e vida severina provoca uma solução barroca, configurando seu lirismo via 

linguagem, de modo que a construção  parece mesclar as duas cenas, mantendo-se, 

no entanto, visível a tensão. Do ponto de vista lírico, Morte e vida severina é composto 

com o uso de palavras “magras e ossudas”, servindo para reforçar o desapego daquela 

vida, a provação daquele martírio, em que o rio “jamais espelha o céu”, desta angústia, 

deste vazio que permanece inalterado somente preocupado  com um contexto lírico e 

social que se distancia do questionamento religioso. Nesse contexto, expressa a 

consciência poética de fazer poesia “com uma visão pormenorizada do mundo, à 

medida que constitui um outro mundo, microscópio e coisificado”, conforme 

pensamento de Haroldo de Campos (2004, p.240) anteriormente citado.  A seguir, o 

diálogo dos coveiros reflete uma visão estratificada do mundo:   

CHEGANDO AO RECIFE, O RETIRANTE SENTA-SE PARA DESCANSAR AO 
PÉ DE UM MURO ALTO E CAIADO E OUVE, SEM SER NOTADO, A 
CONVERSA DE DOIS COVEIROS.

 -  O dia de hoje está difícil; 
não sei onde vamos parar. 
Deviam dar um aumento, 
ao menos aos deste setor de cá. 
As avenidas do centro são melhores, 
mas são para os protegidos: 
há sempre menos trabalho 
e gorjetas pelo serviço 
e é mais numeroso o pessoal 
(toma mais tempo enterrar os ricos). 

- Pois eu me daria por contente 
se me mandassem para cá. 
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Se trabalhasses no de Casa Amarela 
não estaria a reclamar. 
De trabalhar no de Santo Amaro 
deve alegrar-se o colega 
porque parece que a gente 
que se enterra no de Casa Amarela 
está decidida a mudar-se 
toda para debaixo da terra. 

[ ... ] 

- Então por que não pedes, 
já que és de carreira, e antigo,  
que te mandem para Santo Amaro 
se achas mais leve o serviço? 

[...] 

isto é, para o bairro dos usineiros, 
dos políticos, dos banqueiros, 
e no tempo antigo, dos banguezeiros 

[...] 

- E que te disse o Administrador, 
se é que te deu ouvido? 
- Que quando apareça a ocasião 
atenderá meu pedido 

[ ... ] 

- passo para os dos industriários, 
que é também o dos ferroviários, 
de todos os rodoviários 
e praças-de-pré dos comerciários. 
 - Passas para o dos operários, 
deixas o dos pobres vários; 
melhor: não são tão contagiosos 
e são muito menos numerosos. 

- É, deixo o subúrbio dos indigentes 
onde se enterra toda essa gente 
que o rio afoga na preamar 
e sufoca na baixa-mar. 

[...] 

-É a gente retirante 
que vem do Sertão de longe. 
[...] 
- Não é viagem o que fazem, 
vindo por essas caatingas, vargens; 
aí está o seu erro: 
vêm é seguindo seu próprio enterro. 

                               (MELO NETO, 1994. p. 187 a 190) (grifo nosso)
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A tensão paradoxal correspondente ao recurso da verossimilhança chega a ser 

tão evidente em ambos os textos que, como justificativa, retomamos o pensamento de 

Leibniz: “Tudo é sempre a mesma coisa em vários graus de perfeição” (apud. 

DELEUZE, 2000, p. 63). Verdadeiramente a temática do caos existencial entre Hamlet
(séc. XVII) e Morte e vida severina (séc. XX) procede no sentido de que o texto 

barroco relaciona-se com o estado político imprimindo suas marcas bizarras, enquanto 

que o texto moderno está para o conceito de alegoria da sobrevivência, no entanto, 

ambos tratam da hipocrisia da sociedade em que consistem suas realidades. Todavia, é 

prudente pensar nessa intertextualidade como artifício de um  recurso alegórico em que 

o poeta moderno usa para compor o seu jogo lírico.   

A alegoria serve à construção da peça-poema Morte e vida severina - auto de 
natal pernambucano expressando a natureza decaída do homem/lama e homem/rio  

que se revela na transcendência  dos  seus olhares, ou seja, do Severino que 

atravessa todo o poema com sua vida disposta em fragmentos poéticos e das águas do 

Capibaribe (personagem onisciente), testemunhando os mesmos referenciais da via

crucis de ambos. O processo alegórico de transfiguração da natureza sugere uma 

unidade entre o homem e o rio construída pela simbologia da fragmentação da morte, 

com suas diferentes faces. A unidade pretendida é assinalada pelo rio que ao partir 

lamenta: “.... desta gente dos alagados / que lhe posso deixar, / que recado? / Somente 

a relação / de nosso comum retirar; / só esta relação / tecida em grosso tear.” 21 A 

menção feita ao tear é uma metáfora, alusão ao trabalho fabril dos  engenhos que 

continuamente processa a matéria bruta. Assim, pela profusão de significados, o 

grosso tear tece a rede que liga todas as imagens dialéticas, produzindo as histórias 

dos mesmos Severinos filhos de tantas Marias, de cabeça grande que a custo se 

equilibra. Mesmos Severinos, personagens participes da mesma morte e vida severina.  

21 Versos do poema O rio, 1953. Obra memorialista e documental que antecipa a peça-poema Morte e 
vida severina. 
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6.  CONCLUSÃO 

A poesia de  João Cabral de Melo Neto desvincula-se da modalidade poética 

inaugurada pela geração de 22, pelo repúdio da linguagem fácil e cotidiana do 

modernismo. Por isso, a obra de Cabral situa-se numa vertente aparentemente 

paradoxal. O poeta está inserido no contexto da geração de 45 por conotação histórica,  

pois  ao construir um conceito próprio e singular de composição Cabral se distancia da 

proposta poética daqueles que formaram a geração contemporânea ao poeta 

pernambucano. Conforme afirma Cabral,  em depoimento, sua inserção ao grupo de 45 

é considerada uma simples coincidência biológica, (apud. SECCHIN, 1985,  p. 310), 

“Pertencer a uma geração é um fenômeno biológico, não se pode mudar o ano de 

nascimento. Mas alguns reduzem uma geração à idéia de escola literária; nessa 

perspectiva, nada tenho a ver com a escola de 45 e com seu ideário estético.” A relação 

descentrada da geração de 45 faz de Cabral um cavaleiro solitário da literatura, sua 

aglutinação a essa geração se faz, meramente, por meios cronológicos. 

O posicionamento de Cabral à margem do panorama  literário brasileiro, de 45, é 

visto pela crítica como um processo de auto-afirmação literária, embora continuasse 

ligado à lição de Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Murilo Mendes.  

Barbosa, na sua Imitação da forma (1975, p. 13), afirma ver a poesia cabralina como 

“auto revelação do processo de fazer poesia; daí a pertinência do seu método de 

mostrar como a poesia se faz, e de fundar esta demonstração numa teoria adequada.”. 

A inquietação formal do poeta pernambucano, ou seja, a preocupação pelo signo do 

rigor semântico faz de Cabral um poeta  abstêmio  de resíduo sentimental, pois na 

linguagem auto-centrada se revela um lirismo atípico  com  sentimento desconectado 

do “eu”, voltado para  uma perspectiva poética em que  atinja a abstração do concreto.  

Já configurado pela crítica,  o poeta pernambucano não está ligado a nenhum 

“ismo”. Insistir em  enquadrá-lo em alguma categoria literária é ignorar seu 

compromisso  com a criação poética. No que se refere ao posicionamento de João 

Cabral  quanto à  geração de 45, registra-se, no trabalho crítico  A Geração de 45,

(MELO NETO, 1994, p. 741 - 752), material que se refere a quatro artigos publicados no 

Diário Carioca, 1952, nos quais apresenta uma visão crítica de  observador do 
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contexto literário, com um posicionamento poético não inserido e totalmente distanciado 

de determinado contexto. Ressaltando as opiniões adversas das gerações precedentes, 

assim declara:  

Apesar de existir há alguns anos a querela que acompanhou o nascimento e o 
batismo da chamada geração de 45 e apesar de os poetas dessa geração se 
mostrarem quase tão interessados em explicar-se quanto em criar, a verdade 
é que o denominador comum do grupo ainda não foi estabelecido com a 
desejada precisão. [...] De certa maneira, algumas das afirmações que 
constituem essa atitude crítica geral parecem  definitivamente depositadas. 
Devo dizer que nem todas essas afirmações são justas e que a facilidade com 
que foram aceitas não me parece o resultado da visão certeira desses críticos 
[geração de 22 e 30]. As opiniões que os autores mais antigos têm dos poetas 
da geração de 45 são também igualmente polêmicas, embora menos 
violentamente polêmicas: elas se beneficiam da falta de entusiasmo excessivo 
que vem com os anos, com da idade civil e com os anos de vida ativa na 
república literária. (Ibid.,  p. 741). 

A atitude de Cabral, como crítico, é de apresentar elementos que configuram a 

geração de 45, diferenciando-a das gerações anteriores,  como também aponta uma 

limitada linha de criação direcionada para uma nova estética. Linha esta que se 

contrapõe a uma postura relacionada à tradição. A seguir: 

Uma geração pode continuar outra. A poesia dos poetas brasileiros que, 
nascidos no princípio do século, estrearam por volta de 1930, quando a face 
mais agudamente destruidora dos modernistas de 1922 estava superada, não 
foi dirigida contra as idéias da Semana de Arte Moderna. Ao contrário – 
partiram deles, dos pontos de partida que eles haviam fixado no meio de seu 
combate. E não me consta que alguém, em nome da necessidade de 
renovação pela revolta, houvesse exigido desses poetas de 1930, o retorno ao 
que existia de 1922. (Ibid., p. 742). 

Exemplificando a importância  da tradição ao trabalho literário, Cabral toma como 

exemplo dois  pilares da poesia romântica, afirmando que “A poesia de Castro Alves, 

em relação à de um Gonçalves Dias não é a de negação radical, mas de superação, 

dentro do mesmo espírito romântico”, (MELO NETO, 1994, p. 742). Para Cabral, a 

geração de 45 pecou em ignorar o esforço e o trabalho de criação das gerações 

anteriores, pois, as mesmas já haviam fertilizado o terreno literário brasileiro. Conforme 

justifica, (Ibid., p, 743), “A poesia que eles encontraram em funcionamento era uma 

poesia poderosa”. Portanto, o vôo literário dessa geração não poderia estar dissociado 

dos seus predecessores.  
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Concluindo seu trabalho crítico, Cabral não se opõe  à criação literária de 45, 

justificando o posicionamento desse grupo como uma concepção individualista. 

Explicando: 
A poesia de 1945 não pode ser definida por meio de uma tendência comum, 
uma orientação geral de seus poetas. A não ser que queira tomar uma 
tendência particular como a única característica, eliminando todo o resto. Essa 
poesia de 1945 é o desenvolvimento de uma poesia individualista, em que a 
expressão pessoal de sete ou oito criadores anteriores, fixava, cada uma, 
suas formas exclusivas. É o desenvolvimento dessas formas em sua primeira 
fase. Mas como ela é individualista também, e a escolha da forma-ponto-de-
partida é feita por motivos de preferência individual, é quase certa que vencida  
a primeira fase de desenvolvimento – que, em geral, é a fase presente da 
geração de 45 – os melhores desses poetas se transformem em criadores de 
formas de expressão exclusivas, irredutivelmente suas. (Ibid., p. 752). 

Um outro trabalho que expressa o posicionamento de Cabral em relação à arte 

da composição poética está configurado  no ensaio A inspiração e o trabalho de arte,

(MELO NETO, 1994, p. 723). Esse material trata da importância  da liberdade do 

trabalho poético desvinculado de qualquer ideologia, pois a força individual do artista 

não poderia ser oprimida por nenhuma ideologia, como também evidencia  a 

experiência intelectual de João Cabral. Vejamos:    

A composição que para uns é o ato de aprisionar a poesia no poema e para 
outros o de elaborar  a poesia em poemas; que para uns é o momento 
inexplicável de um achado e para outros as horas enormes de uma procura, [o 
próprio Cabral se faz exemplo] segundo uns e outros se aproximem dos 
extremos a que se pode levar o enunciado desta conversa, a composição é, 
hoje em dia, assunto por demais complexo, e falar da composição, tarefa 
dificílima, se quem fala preza, em alguma medida, a objetividade. [...] O autor 
de hoje trabalha à sua maneira, à maneira que ele considera mais conveniente 
à sua expressão pessoal. Do mesmo modo que ele cria sua mitologia e sua 
linguagem pessoal, ele cria as leis de sua composição. Do mesmo modo que 
ele cria seu tipo de poema, ele cria seu conceito de poema, a partir daí, seu 
conceito de poesia, de literatura, de arte. Cada poeta tem sua poética. Ele não 
está obrigado a obedecer a nenhuma regra, nem mesmo àquelas que em 
determinado momento ele mesmo criou, nem a sintonizar seu poema a 
nenhuma sensibilidade diversa da sua. O que se espera dele, hoje, é que não 
se pareça a ninguém, que contribua com sua expressão original. (MELO 
NETO, 1994, p. 723, 724). 

O projeto de uma poesia rigorosa e lúcida, privilegiando a linguagem como sua 

metáfora essencial, fez da composição cabralina um referencial da criação literária. 

Conforme confere as impressões de Carlos Drummond de Andrade, em 

correspondência a João Cabral, de 30 jul. 1948:  
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[...] A verdade, João, é que v. continua presente em conversas e 
pensamentos. Ultimamente, então, com o “Anfion” e a “Antiode” 22, a presença 
é mais viva, e ficamos por aqui considerando que v. está abrindo um caminho 
para a nossa poesia empacada diante de modelos já gastos. Deu-me uma 
grande alegria o diabo do seu livro, tão rigoroso, de uma pureza tão feroz. 
Escorel23 falou-me também de umas traduções suas, muito apuradas, do 
catalão. Quando veremos isso? [...] ,  acho que sua poesia está adquirindo um 
valor didático (nada de confusões quanto a esta palavra), um caráter de prova 
límpida, de exemplo, que há de ser muito proveitoso para os rapazes 
desorientados de cá. Bem sei que v. não pretende provar nada, mas por isso 
mesmo sua poesia prova. É de uma qualidade artística evidente. E por mais 
individual que seja a sua solução para o impasse geral de nossa poesia, ela é 
um tipo de solução e, sobretudo, convida ao esforço e à pesquisa. 
(SÜSSEKIND, 2001, p. 225). 

As atividades profissionais de João Cabral, ao redor do mundo,  proporcionaram-

lhe  conviver com as mais diversas culturas  e experiências de linguagem. Assim sendo, 

o conhecimento e o convívio com a cultura espanhola foram  fator preponderante à 

experiência e ao amadurecimento intelectual de Cabral. Conhecer a história da 

literatura espanhola, das origens ao século XX, inclusive o Siglo de Oro, fez do poeta 

pernambucano  um exemplar da antropofagia cultural ibero-americana. A estada em 

Barcelona, de 1947 a 1950, foi das mais férteis para Cabral na Espanha. Logo 

encontrou, embora vivendo sob repressão, um rico meio intelectual, conforme registra 

através do diálogo epistolar com escritores brasileiros. Em carta  a Manuel Bandeira, de 

20 de julho de 1948, declara: 

Entrei em contacto, aqui, com um grupo de jovens escritores catalães que 
publicam duas revistas. Clandestinas24, esclareço, porque o catalão, desde 
1939, é perseguido aqui. A princípio não podiam nem falar; a partir do 
desembarque dos americanos na África, passaram a tolerar a língua oral; a 
partir de 1945, fim da guerra, passaram a permitir os livros em catalão, se em 
pequenas tiragens fora do comércio; e, finalmente, de um ano para cá, 
permitem os livros – com restrições – mas não as revistas e os jornais. Como 
eu ia dizendo, acima, conheço esses jovens catalães, ávidos de intercâmbio e 
de que se conheça, fora da península, sua ''cultura ameaçada''. Por isso seria 
para eles de grande importância que v. fizesse um capítulo sobre a literatura 

22 Referência ao livro Psicologia da composição, ao qual pertence  Fábula de anfion e Antiode,
impresso por Cabral em 1947. 
23 Lauro Escorel, Diplomata e  crítico literário, publicou A pedra e o rio: uma interpretação de JCMN.
Duas Cidades, 1973. 
24 (apud SUSSEKIND, 2001, p. 94) Trata-se das revistas Algol, de Joan Brossa, Arnau Puig e Antoni 
Tàpies, que teve apenas um número, e Dau al set, (Dado de sete faces), dirigida pelo mesmo grupo, 
acrescido de Modest Cuixart, Joan Ponç, Joan-Josep Tharrats, Juan-Eduardo Cirlot, que teve uma 
primeira fase (sob forte ascendência de Joan Brossa) de 1948 a 1951, quando se encerram, de certo 
modo, as atividades conjuntas do grupo, e uma segunda, de 1951 a 1956, dirigida por Tharrats.   



99
deles; quando nada para dar umas chamadas no novo Balandrão25.
(SÜSSEKIND, 2001, p. 89). 

Naquele momento de opressão, mesmo que de forma tímida,  Cabral tornou-se o 

porta-voz da literatura espanhola, através de cartas e do envio de livros, como podemos 

observar nas correspondências dirigidas aos amigos Bandeira e Drummond.  A avidez 

de intercâmbio dos catalães foi em parte atendida, através da publicação antológica  

das traduções de Quinze poetas catalães, por Cabral, na Revista Brasileira de 
Poesia, em fevereiro de 1949. Nessa antologia, são traduzidos apenas os poetas 

nascidos depois do início do século XX. Na apresentação, o poeta pernambucano 

destaca a situação do catalão como idioma ameaçado, o que promoveria uma poesia 

de “conscientes mais do que de inspirados”. Na apresentação da antologia, Cabral, 

assim se refere: 

Invocar a situação da língua catalã é absolutamente importante para justificar 
tal definição, por ser, afinal de contas, a poesia, primordialmente, um uso da 
linguagem. Pois o fato dessa língua românica, falada (e não exclusivamente) 
por cinco milhões de pessoas, própria de uma região que se caracterizou 
sempre por uma situação geográfica de passagem (passagem de guerreiros, 
na reconquista; de mercadores e soldados; passagem entre Castela e a 
França, a Itália, o Oriente), ter sido obrigada sempre a defender seu caráter 
próprio contra influências numerosas e poderosas, me parece suficiente para 
explicar a fisionomia atual dessa poesia, à qual o conhecimento das novas 
teorias relativas à existência da linguagem se veio acrescentar, dando-lhe o 
aspecto presente que a faz uma poesia mais de professores e filólogos do que 
de jornalistas, de conscientes mais do que de inspirados. (SÜSSEKIND, 2001, 
p. 278). 

A atitude de autodisciplina e lucidez chamou a atenção de Cabral, opinando, 

inclusive, ao posicionamento a que foram levados os escritores catalães – “uma posição 

materialista diante da criação poética – talvez contenha uma sugestão digna de ser 

considerada por parte de poetas de outros idiomas não ameaçados” (Ibid., p. 278-279). 

O sutil recado aos poetas brasileiros revela que Cabral já se identificava com outra 

tradição lírica. Daí a interrogação, em que categoria lhe incluir no cânone literário 

brasileiro.    

25 Do espanhol balandrón, significa fanfarrão. 
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As descobertas da cultura espanhola, por João Cabral, não se restringiram 

somente à literatura. Em sua frutífera temporada em Barcelona, também conheceu as 

cores e formas do pintor Joan Miró. Em carta a Bandeira de 17 de fevereiro de 1948, 

comentou o encontro com o pintor que lhe vinha despertando grande interesse: 

Atualmente, esse problema da possibilidade de expressão numa seleção me 
obceca. Ainda há pouco tempo, reconheci toda a pintura de Miró, ou melhor, 
seu mundo, num pequeno museu que ele tem em casa, e onde agrupa desde 
esculturas populares até pedras achadas ao acaso na praia, pedaços de ferro-
velho com uma ferrugem especial etc. É impressionante como tudo aquilo é 
Miro. (SÜSSEKIND, 2001, p. 60). 

Determinada obsessão ganhou forma no ensaio sobre Juan Miró, (MELO NETO, 

1994, p. 689 – 720), material em que Cabral toma como referência à arte plástica, a 

estética do Renascimento, atribuindo a essa escola de arte, a criação da pintura como 

arte autônoma. Inicia seu ensaio afirmando “Mais do que uma época fecunda em 

pinturas, o Renascimento criou a pintura. Fixou a arte que chamamos hoje de pintura” 

(Ibid., p. 691). Cabral observa que o Renascimento criou uma visão de arte com uma  

perspectiva dinâmica e criativa da superfície ativa, por satisfazer as necessidades do 

consumidor individual de obras de arte, “nasceu um gênero novo, mais ágil do que a 

escultura (já que trazia a cor, já que se libertava das leis do mundo físico que pesavam 

demais sobre a pedra)” (loc. cit.,  p. 691). Visão que se opunha ao estatismo da escola 

clássica e sua descendência neoclássica, preservada pelos românticos. Segundo 

Cabral, a arte renascentista concentra-se no equilíbrio final, obtido graças à obediência 

a certas leis geométricas, em que sacrificaria o ritmo de que dispõem as figuras em si 

mesmas e daria ao observador a ilusão racionalista da estabilidade.   

Para Cabral, a arte do pintor catalão, Juan Miró,  teria subvertido à ordem 

tradicional na medida em que rejeita a terceira dimensão artística26  desenvolvida pela 

arte renascentista, a qual confere uma dimensão imaginária à superfície do quadro. 

Miró teria levado ao extremo certas tendências de seus contemporâneos pós-

impressionistas, concedendo o máximo de liberdade e vitalidade às imagens de 

superfície. O movimento que infere uma perspectiva dinâmica teria coibido em função 

26 “Os renascentistas desenvolveram uma terceira dimensão de arte em que a pintura anula a existência 
do dinâmico em função de uma projeção da ilusão do espectador, fixada num ponto ideal. Essa ilusão só 
poderia ser apreendida enquanto conjunto”. (MELO NETO, 1994, p. 692). 
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do equilíbrio totalizante da obra. As figuras, intensamente coloridas, passam a uma 

forma estilizada  com perfil do real e senso de desintegração da unidade  que a regra 

clássica ou ignorava ou reduzia a cânones ideais.  Vejamos: 

O abandono da terceira dimensão foi seguido do abandono, quase simultâneo, 
da exigência de centro do quadro. Miró que, ao desenhar cada uma das 
figuras estilizadas de seus quadros de então continuava obediente às 
proporções e aos ritmos renascentistas (isto é, individualmente em cada uma 
das figuras), lança-se contra qualquer hierarquização de elementos de seu 
quadro. [...] ele substitui um tipo de composição em que todos os elementos 
merecem um igual destaque. Nesse tipo de composição não há uma 
ordenação em função de um elemento dominante, mas uma série de 
dominantes. [...] Ele multiplica quadros dentro de um quadro e obriga o 
espectador a uma série de atos instantâneos, a uma contemplação 
descontinuada. Mas, em sua natureza, a composição estática continua 
inalterada. (MELO NETO, 1994, P. 697). 

O caminho percorrido pelo pintor catalão resultou em uma poética sem 

gramáticas prévias "não existe uma gramática Miró" (Ibid., p. 700). Segundo Cabral, o 

pintor catalão não criou um conceito de composição, considerando que sua forma de 

compor “não pode ser reduzida à lei” (loc. cit. 700). Isso não significa que  Miró 

desconsiderou às leis, simplesmente aplicou-as pelo avesso. Pois se observa que  

movimento e cor se dão, se impõem, valem por si mesmos e podem ser fixados 

sucessivamente pelo espectador sem a exigência de um centro que tudo comande. O 

estudo minucioso a respeito da arte de Miró fornece a João Cabral a possibilidade de 

uma intertextualidade artística focalizado na sua própria construção poética. Como bem 

sabemos, Cabral possui sólidos conhecimentos formais, pois conhecia bem a técnica 

de Valéry, Mallarmé, Drummond, entre outros. A reflexão sobre a criação artística 

permeia a poesia cabralina, especialmente no que se refere à imagem, pois o leitor ao 

confrontar-se com o texto parece  reportar-se a um quadro, onde suas emoções e 

lucidez são transportadas pela projeção da imagem.  

A temática da influência espanhola sobre o poeta pernambucano, não está 

ligada somente ao contexto artístico, através dessa referência, Cabral  encontraria força 

individual para explorar temas sociais intrínsecos na sua memória. A própria literatura 

espanhola forneceu-lhe elementos  para tratar de forma realista e popular a realidade 

do homem do Nordeste, sem fazer dessa realidade uma caricatura do espaço e da 

cultura regional.   É o caso de  O cão sem plumas (1950), O rio (1954) e Morte e vida 
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severina (1954-1955), neles estão impressos as marcas da primitiva poesia medieval, 

conforme já tratamos nos capítulos anteriores.  

Citando Juan Brossa, em Cadernos de Literatura Brasileira (1996, p.16), para 

Cabral, a “poesia e a arte deveriam ter comprometimento social, sem que viesse 

ofuscar a personalidade do artista”. Sua idéia era que a poesia deveria indicar um 

caminho de crítica social, mas sem jamais se submeter  a qualquer teoria. Para criar, o 

artista deveria estar livre de preceitos a fim de não ocorrer  inibição de sua força ou 

criação individual. 

Tratamos, aqui, da relação do poeta pernambucano, João Cabral, com a geração 

de 45 e, ainda, com a tradição espanhola (matéria esta que tem como objetivo expor e 

justificar a desconexão literária de Cabral com a literatura brasileira, em parte e com 

reservas), como também,  associar a formação e a experiência intelectual de Cabral 

com elementos que possam configurar, na poesia cabralina, uma possível 

contextualização barroca. 

A rigorosa técnica de Cabral se apresenta não como um impedimento,  mas 

como impasse significativo para a projeção da obra cabralina no contexto barroco. 

Todavia,  determinada composição  traz no seu cerne elementos forjados por uma 

identidade arraigada de valores medievos.  É o caso de Morte e vida severina que 

apresenta no seu subtítulo, “Auto de natal pernambucano”, a intertextualidade dos 

autos vicentinos. O auto de João Cabral é composto por um conjunto eclético de 

influências. Nele registramos, não somente a literatura ibérica medieval, como o folclore 

brasileiro que se confunde com a religiosidade cristã. Observando, também, que a 

representação tradicional do nosso folclore, no auto cabralino, é um misto de elementos 

culturais e históricos. 

Segundo Moisés (1978, p. 15), a estruturação dos autos medievais se baseia na 

alegoria, que consiste em “toda concretização por meios de imagens, figuras e 

pessoas, de idéias, qualidades ou entidades abstratas”. João Cabral faz uso dessa 

estrutura para compor sua obra, na medida em que as metáforas, morte e vida, podem 

ser entendidas, também, como personagens – não fisicamente -, e que, devido ao 

plano sócio-econômico em que é desenvolvida a trama, acontece uma ação sobre o 
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destino do protagonista. Este, por sua vez, é outro tipo alegórico que carrega em si o 

conflito existencial.  

No caso da temática explorada em Morte e vida severina, verificamos a 

confluência  de temas concernentes ao imaginário barroco. São motes que na obra 

cabralina retomam questões relacionadas ao referido contexto:  a temática da morte em 

contraposição à vida, refletindo numa existência social e humana em ruínas, a 

peregrinação condicionada pela temida morte, constante no pensamento do sertanejo 

através da fome e da miséria, apresenta-se como uma peregrinação em busca não 

somente de uma vida digna, como também de uma identidade que reconheça ou 

diferencie o personagem principal dos demais severinos.  

Ainda, pela assimilação temática de morte e vida exploramos o conjunto das 

obras O cão sem plumas (1950), O rio (1954). O rio, como elemento metafórico e de 

confluência entre as obras em referência, traz como mote principal a peregrinação, que 

na peça-poema é o fio-condutor da história de Severino, e, a metáfora morte, o 

elemento que dinamiza as ações do personagem central. 

Morte e vida severina – auto de natal pernambucano é toda a expressão 

lírica à poesia social de João Cabral. Por essa obra, o poeta pernambucano, não 

somente, explora uma condição deplorável de vida, como também se desnuda do seu 

ser poético. Muito embora, o poeta Cabral não admita impressões ou extratos pessoais 

no seu rigoroso trabalho de composição, no entanto, sua poesia social, com todo o rigor 

estético e formal, conclama  pelos versos do Pregão turístico do Recife (MELO NETO, 

1994, p. 147) a lição que realmente importa “aprender que o homem / é sempre a 

melhor medida. / Mais: que a medida do homem / não é a morte mas a vida.” . 

Concluímos, reafirmando que a proposta desse trabalho refere-se ao tema do 

barroco, matéria inusitada para o contexto da obra cabralina. Temática que tentamos 

embasar a partir das confluências da tradição ibero-americana que norteiam a 

experiência intelectual do poeta, João Cabral de Melo Neto. Considerando que por  

tratar-se de um contexto de composição livre do conceito de poesia lírica,  pensamos 

que seja, por demais, imaturo, concluir que a obra desse poeta pernambucano esteja 

no liame do barroco. Pois é necessário admitir que, ainda, não temos  material teórico 
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que configure a poesia de Cabral como barroca. No entanto, não  podemos ignorar as 

inferências de respeitáveis críticos sobre tal temática na obra cabralina. Portanto, este 

trabalho tem como propósito sugerir um novo olhar à poesia de João Cabral de Melo 

Neto.   
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