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Este trabalho tem por finalidade a exegese de uma obra que, apesar de 

responsável pela consagração nacional e internacional de seu autor, tem sido 

pouco considerada, quer pelo fato da intertextualidade presente em seus 

versos, quer pelo seu contraste com relação às demais obras de vanguarda 

cabralinas, em que a inovação formal de cunho metalingüístico oferece a tônica 

essencial. 

 

A análise aqui desenvolvida integra as perspectivas 

ideológica/mítica/utópica, destacando o pensamento e a estética realistas do 

poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto, contextualizados em 

interlocuções com outros intelectuais que, em sua época, também denunciaram 

o desamparo dos retirantes, como Graciliano Ramos e Cândido Portinari; além 

de autores que se indignaram contra a miséria no campo (Francisco Julião) e 

no mangue (Josué de Castro). Na seqüência, resultam pertinentes as 

meditações sobre o primeiro livro do tríptico do rio, O Cão sem Plumas, o qual, 

em sua estrutura ainda com elementos surrealistas, evolui em alegorias de 

fome e lama, vida curta e estagnada dos homens da maré, expressa em 

metáforas decompostas e reagrupadas de modo similar à figuração trencadis 

com que o poeta conviveu ao tempo em que serviu como cônsul em Barcelona, 

onde o livro foi por ele editado em impressora artesanal. 
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A opção de Cabral pelo romanceiro para relatar o êxodo de Severino 

desde o Sertão até à capital pernambucana esclarece perspectivas ligadas ao 

coronelato do Sertão, à defesa da Reforma Agrária no campo, à denúncia da 

mortalidade dos severinos enquanto transcorre a festa do nascimento de 

Cristo: daí tratar-se o auto de Natal de uma verdadeira via-crucis a condenar 

um sistema de governo que permite essa afronta à vida humana: passa-se a 

exaltar as excelências das lapinhas de lama nos mocambos e palafitas, em sua 

forma não camuflada da vida. 

 

A análise ora proposta da obra cabralina evidencia que a lição de 

cidadania em tom brechtiano enunciada por Severino no Auto de Natal 

Pernambucano é uma crítica dotada de exemplaridade ao sistema capitalista 

que reífica e aliena o homem/severino do Nordeste; Morte e Vida Severina 

representa no plano da linguagem dramática e poética uma utopia libertária da 

qual participavam os estudantes e demais segmentos da comunidade nos anos 

cinqüenta e sessenta e que hoje prossegue transfigurada quer pela iniciativa 

oficial de um Ministério do Desenvolvimento Agrário, quer pela face alternativa 

do Movimento dos Sem-Terra, do qual Severino, com a inocência de um 

Cândido e a determinação de um Quixote, continua sendo uma referência a 

emocionar leitores/espectadores em seu calvário/natalino. Se a opção pelo 

auto faz notar a homenagem prestada à cultura ibérica, a inserção do pastoril 

dentro do auto denota a adesão cabralina a um projeto de extensão da cultura, 

ao contrário de seus outros livros voltados à elevação da cultura, os quais têm 

sido objeto de abordagens acadêmicas igualmente elevadas e sucessivas.  
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Finalmente, este Cordão Encarnado, ao contextualizar nacional, regional 

e municipalmente o Auto de Natal Pernambucano, procura oferecer à 

Universidade Brasileira uma leitura Severina em que o discurso acadêmico 

surja articulado com o fundamento e a raiz de uma poesia como a cabralina, 

profundamente identificada com os mapas e percursos de sua terra, regional e 

universalmente definida. 
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“Ó meus senhores 
tenham compaixão 
de argumas fartas que se dão aqui 
pruquê não tenho a isbilitação 
pra sê a mestra deste pastori!” 1 
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Alguns aspectos insistem em chamar a atenção quando se trata de 

Morte e Vida Severina na obra de João Cabral de Melo Neto. Primeiramente, 

sua condição aparente de filha rejeitada, acusada pelo próprio autor de obra 

menor, feita de modo mais relaxado. Em seguida, não haver sido encenada ao 

tempo da encomenda feita por Maria Clara Machado, que a considerou 

inadequada ao “espírito natalino”: há de ser observada a deconstrução da 

imagem utópica e messiânica quando a angústia metafísica do protagonista 

cede lugar à dança dionisíaca dos moradores dos mangues do Recife. Então, 

importa rever ideologicamente essa leitura de Cristo feita por João Cabral. E, 

no que concerne ao sofrimento do Severino retirante, tentar talvez responder à 

clássica pergunta: de quem é a culpa? Reconsiderar também se a busca de 

uma saída pelo suicídio em Severino viria demonstrar, a partir de sua inclusão 

no auto, um questionamento do poeta quanto aos preceitos cristãos. Mesmo 

porque a hipótese da ausência de Deus na obra cabralina a favor do 

humanismo não elimina uma visão do mundo plantada nas características do 

cristianismo primitivo. 

 

A verdade é que paira sobre Morte e Vida Severina um leque de veredas 

quanto à sua interpretação ética e estética, em que se destacam a crítica social 

e denúncia quanto ao modelo do Estado brasileiro. Até que ponto isso poderá 

autorizar a classificação do pensamento do autor como marxista, mesmo em se 
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tratando de um texto dramático de proposição nitidamente ligada à estética do 

realismo socialista? 

 

O limitado pensamento burguês naturalmente se beneficiou, no passado, 

com as declarações cabralinas minimizando, em alguns momentos, o valor da 

obra; contudo, observe-se que a simples insistência de João Cabral em 

publicar, a1956, no volume Duas Águas, o texto do auto que havia sido 

encomendado e posteriormente recusado, já revela carinho e amizade 

especiais, muito especialmente por ele explicar a significação do próprio auto 

no contexto geral da sua obra até então: colocações a evocar a tese maoista 

de extensão e de elevação da cultura — O Rio e Morte e Vida Severina, na 

primeira hipótese e Paisagem com figuras e Uma Faca só lâmina, na segunda 

— o que denota uma intimidade com a chamada esquerda revolucionária dos 

anos cinqüenta, quando a saída no Brasil da repressão do Estado Novo 

coincidia com o prestígio do Partido Comunista entre os intelectuais e artistas 

ainda que com o registro cassado e na clandestinidade: Graciliano Ramos, 

Cândido Portinari e Jorge Amado são nomes que, por si, atestam a adesão 

ideológica à proposta capitaneada no Brasil pelo “Cavaleiro da Esperança” Luiz 

Carlos Prestes. 

 

Com Morte e Vida Severina, João Cabral desejou uma poesia que 

chegasse ao povo, escrita para o possível leitor do cordel, ávido que as 

massas a entendessem, poesia feita para o teatro, em versos populares de 

romanceiro, porque a comunicação no palco tem que ser imediata. Uma poesia 

social, sem dúvida, a representar a realidade do povo em sua própria 
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linguagem e que emocionou em Nancy, na montagem do TUCA de São Paulo, 

em 1966. A realidade do homem nordestino, no Sertão, no Agreste, na Zona da 

Mata, no Litoral, que com a música de Chico Buarque de Holanda ganhou 

expressividade celebrada internacionalmente e atuou como “carro chefe” da 

popularidade cabralina, uma vez que a crítica especializada — inclusive a 

acadêmica — voltou-se mais à exegese dos livros partícipes da linha voltada à 

“elevação da cultura”. 

 

Um outro elemento de estranheza está ligado ao silêncio ideológico em 

torno do enunciado óbvio da obra, com seus núcleos temáticos a se sucederem 

de modo tão claro: exclusão da identidade cultural do nordestino, violência no 

campo, alto índice de mortalidade desde o sertão ao litoral, miséria no mangue 

em alegorias de fome e lama. 

 

Não apenas a análise ideológica de Morte e Vida Severina achava-se 

silenciada. Geografia da Fome e Homens e Caranguejos de Josué de Castro 

só agora são reeditados, todos a denunciar o estado absurdo do homem 

brasileiro. Essa tarefa também foi a de Cândido Portinari, com sua série de 

trabalhadores e, especialmente, Retirantes, temática comum a Graciliano 

Ramos, que em Vidas Secas tomou posição a favor dos humildes nordestinos, 

assim como Francisco Julião com sua poesia de cordel, seus romances 

Cachaça e Irmão Juazeiro e sua luta política nas Ligas Camponesas dos anos 

cinqüenta e sessenta. Três pernambucanos, um paulista, outro alagoano, 

unidos pelo mesmo pulsar emocionado diante da realidade de um povo 

desamparado. Um cordão encarnado de um pastoril interrompido. O mais 
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curioso é o verdadeiro entrelace entre esses cinco autores, pode-se considerar 

assim, vez que Portinari terminou dedicando-se também à poesia, antes de sua 

morte absurda por envenenamento com as tintas. Todos voltados a um projeto 

utópico, a uma utopia concreta de melhores dias ao povo brasileiro: a luta de 

Graciliano e Portinari no Partido Comunista, a de Josué de Castro e Francisco 

Julião como escritores e deputados. Uns presos, outros perseguidos, outros 

cassados em seus direitos políticos: Josué morrendo de tristeza em Paris e 

Julião sendo incinerado no México, sem a presença de seus próprios filhos. E 

João, posto em disponibilidade e processado como comunista pelo Itamaraty. 

 

João/Josué/Julião, terceto pernambucano a deixar marcas na 

construção de um sistema mais justo, os últimos incluindo a vida política 

profissional, o primeiro resolvendo tudo em poesia e, após ser reintegrado à 

diplomacia, profissionalmente obrigado a pasteurizar qualquer declaração de 

contundência considerada impertinente e inadequada à função. Mas todos com 

sua lição dada aos conterrâneos, como exemplo servindo de referência, 

verdadeiras lições pernambucanas. 

 

Morte e Vida Severina se comunica intertextualmente com Homens e 

Caranguejos e a poesia em cordel da luta pelas Ligas Camponesas de Julião; o 

auto de natal pernambucano dialoga com os retirantes de Graciliano e com os 

de Portinari, representantes que são de uma pobreza que ainda não conseguiu 

sua redenção desde aqueles anos quarenta/cinqüenta, em que as obras 

desses autores iam sendo construídas. 
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As Interlocuções Brasileiras têm um momento importante com Portinari, 

por ser paulista, o núcleo econômico do País e por ser pintor, trazendo a 

intersemiose ao estudo específico cabralino. E aí Os Retirantes passam a 

ilustrar a retirada de Severino, com efeitos de caleidoscópio em que surgem as 

personagens de Vidas Secas de Graciliano Ramos e os meninos nordestinos 

deformados anatomicamente pela privação e pela fome de que falou Josué em 

seus escritos. Mas quando Severino chega à Zona da Mata, e vê a morte do 

trabalhador do eito, é Francisco Julião que surge com seu cordel e seu ar de 

poeta participante, a lutar pela sindicalização dos camponeses do Nordeste. 

 

Estão todos entretecidos e não se chega mesmo a compreender a razão 

de não terem vindo à tona, assim, ainda, irmanados ideologicamente esses 

arautos artísticos da utopia que é a mesma cabralina e que desde o primeiro 

livro do “triptico do rio” (O Cão sem Plumas) demonstrava a sua revolta com as 

condições infra-humanas de sobrevivência do trabalhador do Nordeste. 

 

Ao abordar O Cão sem Plumas e Morte e Vida Severina, destacar-se-á a 

questão ligada à importância da ideologia como fonte geradora de forma 

literária, bem como a existência, para cada ideologia, de uma forma literária 

que sucede ser a mais adequada. De que maneira o social se integra no 

discurso literário é o trabalho especial a ser desenvolvido; muito especialmente 

quanto ao registro poético de vanguarda (CSP) como ao registro lingüístico do 

sertanejo e à inclusão do folclore pernambucano em Morte e Vida Severina, as 

duas obras a denunciar a miséria do camponês e do homem da maré, ambos 

com a vida curta e estagnada. 



 16

 

O livro O Cão sem Plumas oferece aspectos importantes ao entregar-se 

à leitura. Em primeiro lugar, a carta de Cabral em que confia a Drummond estar 

escrevendo um poema de adesão ao comunismo (09.10.48), que seria em 

prosa ou em verso longo. Ao mesmo tempo, o caráter surrealista/cubista de 

sua expressão convive em harmonia com a descrição da miséria do rio e dos 

homens do rio, observando-se não existir impossibilidade do encontro da 

imaginação com a denúncia social no tecido do poema, antes tratar-se de uma 

combinação que, ao contrário, produz um efeito bastante eficaz à expressão 

poética. 

 

Com a mesma ideologia, Morte e Vida Severina assume a compreensão 

política do sofrimento do homem nordestino, obrigado a sair de sua terra 

sertaneja a percorrer o agreste, a zona da mata, até o litoral, em busca de 

sobrevivência e encontrando a cada esquina a espetáculo da morte de sua 

gente, pela violência, pela fome, pelo subdesenvolvimento. Entretanto João 

Cabral, para relatar sua estória/auto, faz opção pelo romanceiro, meio de 

comunicação literária popular, na expectativa de que exatamente o povo 

ouvisse e dissesse os versos, um instrumento quase pedagógico, ao modo de 

Brecht, para a conscientização das massas trabalhadoras da sua terra. Cabral 

sempre haveria de se queixar posteriormente que a classe média que vai aos 

teatros e os estudantes é que prestigiaram o auto, confessando-se frustrado 

em sua proposta artística de comunicação com o campesinato, o operariado, o 

homem humilde. 
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A intencionalidade do trabalho é destacar em Morte e Vida Severina 

núcleos ideológicos e, a partir desse reconhecimento, ver como atuam no 

discurso literário: como vem inserida a crítica ao coronelato do sertão, a defesa 

da reforma agrária no campo, a denúncia de mortalidade em Pernambuco. Um 

especial momento, sem dúvida, há de ser a questão da morte bilateral de 

Severino com o nascimento do Cristo, a morte relativa de um nascimento 

também relativo, a morte dialética, sim, a abalar, o convencionalismo como a 

afirmar ser impossível ser cristão no Nordeste sem estar ciente do sofrimento e 

desamparo dos severinos/nordestinos, daí o Natal cabralino ter o avesso 

colado numa via-crucis onde o Severino/adulto carrega como uma cruz o seu 

cotidiano de solidão agredida sucessivamente pelos caminhos que vão dar ao 

menino/Severino, apoteose de vida gratuita na estagnação do mangue no 

Recife. 

 

Observe-se que o pastoril constante no auto de 1956 vem trazer a 

realidade já existente no poema de 1950, mas em forma popular dramática, 

cuja leitura servirá a Josué de Castro de inspiração em momentos do romance 

Homens e Caranguejos, conforme declaração mencionada por Francisco 

Austerliano Bandeira de Melo, companheiro dos dois em missão de trabalho na 

Suíça nos anos sessenta. 

 

Esta análise atua sob a rubrica também de um resgate: a consciência 

social de João Cabral com relação a seu país e o trabalho literário que deixou 

para assinalar essa consciência. Ao mesmo tempo, ocultam-se na rejeição 

cabralina do auto pernambucano dois elementos especiais: 1) a condenação 
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do sistema de governo brasileiro que permite seja afrontada a vida humana 

dessa maneira; 2) A deconstrução da divindade em seu caráter messiânico, 

outorgando-se ao nascimento no mangue a mesma importância que ao de 

todos os meninos filhos de pais moradores da lama nos seus mocambos e 

palafitas.  

 

Isto significaria, a um primeiro contato, a condição de ser Cabral 

comunista e ateu. Os que privaram de seu convívio em circunstância de 

amizade não testemunham de outra maneira. Conhecida sua idolatria por Stalin 

e sua decepção em 1989, com a queda do muro de Berlim. A indicação de sua 

viúva de que morreu rezando o poeta pernambucano mais fortalece a 

perspectiva contrária, de mostrar à força que ele se teria convertido em um 

episódio que, contudo, como não contou com mais testemunhas, continua 

obscuro, mas que guarda algo de consentâneo com os alegóricos avisos da 

morte em sua obra, autor/João ou protagonista/Severino. (Como aqui a morte é 

tanta/vivo de a morte ajudar). 

 

Trata-se Morte e Vida Severina de um auto, portanto, teatro, que Cabral 

incluiu como poema, tirando as marcações, quando da publicação, em 1956, 

de Duas Águas. Daí a imprecisão em referir-se a Morte e Vida Severina como 

“adaptação do poema de João Cabral” pois, sendo uma peça, não precisa 

naturalmente de adaptação. Contudo, João Cabral foi um pouco responsável 

por esse equívoco, uma vez que se acostumou a reuni-los com O Rio, Dois 

Parlamentos e Auto do Frade sob a rubrica de “poemas para vozes”. Na 

verdade, os autos são dois apenas: Morte e Vida Severina e Auto do Frade, 
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uma vez que O Rio e Dois Parlamentos são poemas e ausentes da estrutura e 

carga dramática dos primeiros. 

 

A atitude de Maria Clara Machado, em não encenar uma peça por ela 

encomendada a um poeta de já bastante prestígio como Cabral, não pode ser 

minimizada. Porque o “espírito natalino”, no clichê, é a salvação, a esperança, 

fruto do messianismo romântico das etnias perseguidas ou desprezadas. Não 

há, observe-se, a defesa do futuro em Morte e Vida Severina. A cigana menos 

pessimista, que fala da possibilidade de o pequeno Severino chegar a transitar 

do negro da lama do mangue até o negro da graxa de uma máquina, não 

acena, no entanto, com melhores dias para o cotidiano do proletariado. Os 

intervalos do discurso em que a ideologia vem preencher lacunas silenciosas 

dão a entender um incentivo à luta pela melhoria, por parte dos Severinos 

(“muita diferença faz entre lutar com as mãos e cruzá-las para trás”) mas a 

abordagem é indireta, de modo que a possibilidade de interpretação se bifurca 

tanto na proposta utópica de um socialismo como num ceticismo metafísico de 

desencanto suicida. 

 

Assim, a dualidade cabralina de Duas Águas, inicialmente compreendida 

como técnica e estilo, vai repercutir também no auto pernambucano, que não 

resta linearmente definido como celebração da vida, e traz colado em suas 

imagens o próprio negativo da cena que representa no palco giratório da 

recepção do leitor/espectador. Não traz definido porque perpassa nesse 

território ambíguo uma cobrança de atitude, de providências, de ação 

reconstrutora do homem nordestino brasileiro por parte dos que fazem o 
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governo ou que compõem a cidadania, o vasto espectro poliédrico social das 

classes trabalhadoras. Essa dualidade surge como marco intelectual de cisão 

psicológica a atuar ao nível de expressão. E Cabral a manteria por toda a vida. 

Também em suas públicas entrevistas; alguns amigos, poucos deles talvez, 

hajam privado de uma definição mais íntima cabralina com relação a aspectos 

que sua postura de diplomata não permitiria assumir sem maiores riscos na 

esfera pragmática. Cioso da necessidade de sobreviver, ele, Cabral, autodidata 

que não teve sequer um curso universitário para dar-lhe a chancela acadêmica 

oficial, havendo no entanto sido agraciado com honrosos prêmios 

internacionais; diga-se que essa ambigüidade, por outro lado, participa da 

própria essência da obra artística quando não linear ou meramente panfletária. 

 

 Graciliano não seria menos comunista do que Jorge Amado ao reclamar 

do discurso parcial do autor baiano a apoiar sem restrições em Suor, o regime 

da União Soviética que ele, Graciliano, contudo, não admirou sem criticar, em 

seu livro Viagem, embora o ficcionista alagoano de Memórias do Cárcere tenha 

deixado ao final, uma documentação literária até mais coerente no ponto 

ideológico ligado ao socialismo do que o próprio celebrado autor baiano, que 

após Gabriela Cravo e Canela desejou mostrar ao mundo o “homem cordial” 

brasileiro e terminou um dos responsáveis por essa visão de mulher mestiça do 

nosso país como mero instrumento de deleite sexual — uma visão 

“compreensiva” da sociedade brasileira que contradiz a crítica presente nos 

romancistas de 30 a um governo que, até hoje, ainda não conseguiu solucionar 

problemas básicos de sobrevivência e apagar do mapa do desenvolvimento a 



 21

chaga multiplicada da violência rural e urbana, da injustiça, da fome, da falta de 

condições econômicas, de saúde e de educação. 

 

Diferentemente de Graciliano, Portinari e Amado, João Cabral não se 

filiou ao Partido Comunista. Há notícias verbais ao pé do ouvido de que a carta 

interceptada na Inglaterra que ocasionou sua chamada ao Brasil para 

responder inquérito em 1952 conteria, ao final, a expressão “viva Stalin” — daí 

a acusação do diplomata Mário Mussolini Calabria chamando a atenção dos 

militares para o fato de estar se formando um movimento comunista dentro do 

Itamaraty. Registre-se, contudo, que neste episódio Cabral voltou ao Brasil “em 

disponibilidade, sem direito a vencimentos e sob a acusação de envolvimento 

com o comunismo”: as palavras aspeadas são de José Castello, autor de 

conhecida biografia cabralina. Mesmo com o inquérito interno do Itamaraty 

inocentando-o, Getúlio Vargas envia esse documento ao Conselho de 

Segurança Nacional; Cabral chega a passar seis horas e meia depondo na 

polícia política e social, e manifesta estranhamento quanto ao fato de não 

compreenderem que o seu antifascismo não significaria comunismo: “para eles, 

ser antifascista é ser comunista.” 

 

É nessa temporada forçada no Rio de Janeiro que Cabral escreve O Rio, 

uma descrição do rio Capibaribe e trabalha nos jornais cariocas Vanguarda e 

Última Hora — é neste jornal que, quando da morte de Getúlio, a 24 de agosto 

de 1954, o poeta pernambucano terá a oportunidade de escrever o texto de 

primeira página que o povo pregou nos postes da cidade. (Anexo nº      ) 
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Não ser getulista, de fato, não era o mesmo que ser comunista. 

Contudo, não ser getulista significou para João Cabral uma experiência 

traumática com o poder; o arcebispo Dom Hélder Câmara por várias vezes 

intercedeu a seu favor, assim como o poeta alagoano Ledo Ivo também 

procurou Carlos Lacerda para amenizar a campanha que este encetava contra 

Cabral desde a redação do seu jornal A Tribuna da Imprensa. Getúlio Vargas 

suicidou-se em 1954, a 24 de agosto. Deixou uma carta-testamento na qual 

são mencionadas as dificuldades que enfrentava e uma retórica parte literária e 

parte bíblica declara ser aquela opção uma maneira de estar sempre com o 

povo: assim como lhe oferecera sua vida agora oferecia sua morte — 

serenamente dava o primeiro passo no caminho da eternidade e saía da vida 

para entrar na história. Não ser getulista significava estar contra medidas de 

controle do capital estrangeiro e a favor de uma política de nacionalização 

econômica. O ministro do trabalho de Getúlio era João Goulart, o mesmo que, 

em 1964, seria afastado da presidência da República pelos acontecimentos 

militares. Vargas era acusado de ter feito o pacto ABC com a Argentina (Péron) 

e o Chile contra os Estados Unidos e também de pretender instituir no Brasil 

uma república sindicalista. Na antevéspera do seu suicídio, o exército e a 

aeronáutica exigiram sua renúncia. Quando do incidente da rua Toneleros em 

que o chefe da guarda presidencial Gregório Fortunato contratara um pistoleiro 

profissional para eliminar Carlos Lacerda, Getúlio afirmara: “Tenho a impressão 

de me encontrar sobre um mar de lama”.  

 

João Cabral escreveu o texto da Última Hora, primeira página, sobre o 

suicídio de Vargas; trabalhava no Rio de Janeiro como jornalista ao tempo de 
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suas atribuídas dificuldades ideológicas com o setor diplomático. Enquanto a 

nação brasileira se comovia com a morte do estadista gaúcho, morria de fome 

e de sede, anonimamente, enorme contigente do povo nordestino. Na sua 

própria definição, Cabral era brasileiro na medida em que era nordestino, era 

nordestino na medida em que era pernambucano. Enraizado no Recife, cantou-

a nessa sua poesia que não desejava tônica cosmopolita, ele que mesmo 

viajando pelo mundo declarou certa vez nunca haver superado o fato de ser 

obrigado a viver fora de Pernambuco. Observe-se que o primeiro livro a falar de 

sua terra foi O Cão sem Plumas, em 1950, quando estando em Barcelona leu 

uma revista econômica que informava ser a expectativa de vida no Recife de 

28 anos e, na Índia, 29. A morte nordestina, “de velhice, antes dos trinta;/de 

emboscada antes dos vinte/e de fome, um pouco por dia” encontraria sua 

formulação estética no auto de natal cabralino, que passaria talvez 

despercebido na atmosfera provinciana, não fosse a encenação do TUCA de 

São Paulo apresentada, dez anos após a publicação, em Nancy. 

 

Por outro lado, independente de ser agnóstico ou ateu, outro elemento 

se faz notar: o fato de ser um auto pernambucano, com cenário linguagem e 

temática nordestinas; o nascimento de um menino morador do mangue 

pernambucano, fato que já assusta aos que se acostumaram às mensagens 

superficiais de um natal estereotipado com neve, rena e pinheiros, submisso a 

um modelo de importação que pouco tem a ver com as tradições brasileiras. 

Daí a preocupação do poeta de incluir elementos pernambucanos, que 

acabariam influindo no próprio título do auto. Como uma obsessão que o 

acompanha no Rio de Janeiro, Londres, Barcelona, África e América Central. 
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Como uma opressão contínua e intervalada em meio à sofisticação 

cosmopolita: Pernambuco. Terra de Manuel Bandeira, de Ascenso Ferreira, 

Mauro Mota, Carlos Pena Filho, Joaquim Cardozo, poetas com o tecido de seu 

verso sempre entranhado na alma como essa “pedra de nascença” a que se 

referiu. Daí naturalmente o fato de João Cabral, convidado para fazer uma 

peça tradicional, haver incluído no auto de feição ibérica a sua decorrente 

nordestina, o pastoril, o folguedo popular com que se celebram as festas de 

Natal em Pernambuco. Teve ele próprio João Cabral a oportunidade de afirmar 

que acreditava escrever sempre sobre impressões da infância, porque nessa 

época se é mais sensível e se gravam mais as coisas. Daí não poder renunciar 

à memória, ainda que, fiel à ideologia de descobridor impressa no seu nome, 

percorra países vários e etnias diversas em sua função diplomática, a qual 

serviu de biombo, sem dúvida, com relação a muitos propósitos entretecidos 

nos intervalos de seu discurso poético. 

 

Assim observe-se que na leitura (oral ou silenciosa) de Morte e Vida 

Severina, o texto do auto aprisiona bem mais do que quaisquer declarações 

“diplomáticas” do autor, sempre a tergiversar a importância de Morte e Vida 

Severina no contexto geral de sua obra, porque em sua dramaturgia, o 

elemento da “despersonalização” a que se referia Fernando Pessoa quando se 

intitulava “drama em gente” talvez tenha propiciado a João Cabral um à-

vontade maior para a enunciação ideológica em que se destacam a denúncia 

social e a chamada de atenção para a necessidade de revitalização do 

processo utópico. Porque o mito da poesia pura, da dicção poética com 

atributos de fortaleza científica a rejeitar vulnerabilidades românticas ou até 
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mesmo líricas, desse mito Cabral se distancia nos poemas que chama “em voz 

alta”, como O Rio e Dois Parlamentos, além do Auto do Frade. Pois ao fazer 

essa denominação específica, Cabral está deixando claro que os demais 

poemas não compartilham dessa característica, ou seja, não são em voz alta, 

sendo, por conseguinte, em voz baixa. Um poema em voz baixa, o que 

significa? Torna-se necessária a sua compreensão, para melhor caracterização 

do poema em voz alta Morte e Vida Severina. Um poema em voz baixa é um 

poema para ser lido; um poema em voz alta é um poema para ser ouvido, ou 

seja, ligado à tradição da poesia popular, podendo ser também aplicado, na 

perspectiva cabralina, aos versos constantes de representação dramáticas. Ao 

mesmo tempo, em voz baixa remete a uma poesia intelectual e reflexiva, que 

caracteriza a seqüência desde Edgar Alan Poe, passando por 

Baudelaire/Mallarmé/Valéry à qual o poeta pernambucano haveria de se 

incorporar como representante brasileiro. Enquanto que em voz alta se reporta 

ao popular, ao cordel, à retórica tradicional do romanceiro que também foi trilha 

de poetas da modernidade, como o espanhol Federico García Lorca. Daí se 

observa a formação intelectual de João Cabral: um bloco anglo-francês e o 

outro, ibero-nordestino. 

 

A poesia cabralina de filiação anglo-francesa já foi bastante estudada 

pela crítica especializada. A tônica principal dessa “festa da inteligência” incide 

na pouca valorização dos elementos explícitos da sensibilidade em favor de um 

cerebralismo construtivista. Apesar disso, evolui desde o surrealismo de 

Primeiros Poemas ao restante da obra cabralina, à exceção dos mencionados 

O Rio, Dois Parlamentos, Auto do Frade e Morte e Vida Severina. 



 26

Já a produção cabralina ligada às partes tradicionais ibéricas, essa 

deveria despertar mais a atenção dos críticos; embora a marca do autor como 

logoteta, como inventor de um processo, venha surgir justamente nas veredas 

percorridas sob a influência de Mallarmé e Valéry — é a partir desse trajeto que 

atinge a concretude cristalina de uma dicção até hoje multiplicando epígonos; 

Essa relação de João Cabral com as literaturas ibéricas não pode ser mais 

minimizada, mesmo porque é responsável, nos anos sessenta, pela sua 

consagração internacional e nacional. Morte e Vida Severina possibilitou a 

penetração cabralina no grande público de teatro e leitores daquele período; 

segundo o próprio Cabral, em grande parte isso foi facilitado pela excelente 

música de Chico Buarque de Holanda, que conseguiu conferir melodia 

nordestina a um auto/pastoril passado, falado e configurado em cenário do 

Nordeste.  

 

Observe-se que tanto Cabral não deixava de admirar a nossa tradição 

dramatúrgica que a ela voltou, em 1984, publicando o Auto do Frade que, 

todavia, não atingiu o sucesso de público de Morte e Vida Severina — segundo 

os detratores da obra de João Cabral, talvez por faltar a música de Chico. Mas 

a verdade é que em 1984 já tinha havido a campanha no Brasil “Diretas – já” e 

apresentada a respectiva emenda para restabelecimento de eleições diretas 

para a presidência da República em 1985, quando seriam eleitos Tancredo 

Neves e José Sarney (vice). Ou seja, já se tinha iniciado a corrosão do 

autoritarismo pela via eleitoral e a crítica ao despotismo viria a reboque da 

história em uma nação que estava começando inclusive e devolver a 

legalização de partidos como PCB, extinto em 1947 e o PC do B, originalmente 
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maoísta e nascido em 1962 de uma dissidência do PCB. Mesmo porque o auto 

de Frei Caneca tem como principal objeto de contestação ideológica a questão 

da Igreja, a questão religiosa, temática que embora seja de relevo, em um país 

católico como o Brasil, não contagiou e revoltou tanto como a miséria e 

mortandade do povo nordestino. 

 

Nascido e criado em Pernambuco, João Cabral se inscreve 

literariamente como sujeito de uma sociedade pós-colonial e recém-

republicana, com um histórico regional de dificuldades climáticas e 

econômicas. Essa inscrição o faz alinhar-se em um direcionamento de busca 

identitária inaugurado por Augusto dos Anjos, em 1912 com seu livro “Eu”, que 

não despertou, à época, maior repercussão, embora posteriormente viesse a 

tornar-se o poeta paraibano um caso raro de popularidade, especialmente nos 

contigentes do público tipicamente médio brasileiro. Ao afirmar-se pertencer 

João Cabral à família de Augusto, compreenda-se que não está sendo 

envolvida a questão estilística, bem diferenciada em cada um dos poetas. O 

que se aproxima, no entanto, é uma temática recorrente de materialismo 

pessimista e lirismo realista, com uma temática de morte e pobreza 

verdadeiramente comum a ambos. Observe-se, por outro lado, uma outra 

constante nos dois: o prazer em esbofetear o gosto comum, apresentando 

núcleos vocabulares habitualmente rejeitados pela lírica convencional. Essa 

linha, que desce historicamente de conjugação intervalar entre Lautréamont, 

Baudelaire e Cesário Verde, ao chegar na poética de Augusto vai se cristalizar 

em palavras denunciadoras da influência positivista da Escola do Recife, de 

grande força na Faculdade de Direito, onde Augusto estudou. Essa visão da 
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cidade por uma perspectiva inovadora, sem emoldurar em prata a lama das 

marés e sem minimizar em folclore a morte soberana no litoral, agreste e 

caatinga, com certeza repercute esse modo de olhar em João Cabral, que 

também vai desprezar a retórica adiposa em troca de uma fala magra, seca e 

aguda como faca amolada sob um sol pernambucano — calor nordestino que 

agride mas que pode fazer falta a um diplomata obrigado profissionalmente a 

olhar de fora sua terra áspera e terna, sempre presente no itinerário que sua 

palavra funda na literatura brasileira. 

 

João Cabral tem a contundência de Augusto, por vereda diversa: o 

paraibano abusa da terminologia científica considerada antipoética, o 

pernambucano não usa a palavra científica, mas faz ao discurso poético a 

instrumentalização desejada científica de um apogeu cerebralista, que venha 

dar à poesia uma posição de igual prestígio no panorama das fontes do 

conhecimento. É possivelmente um projeto utópico, no sentido que mitifica o 

poder de representação do real inerente à imagem cristalizada no signo 

poético. Contudo, resta difícil negar que João Cabral apostou nessa proposta e 

os retornos no âmbito da recepção crítica aconteceram. Ao mesmo tempo a 

chamada “queda da aura” a que Walter Benjamim se refere em seu conhecido 

estudo sobre Baudelaire tem no autor de Morte e Vida Severina uma 

exemplaridade rara: dando continuidade à “estética do feio e da repulsa” de 

Augusto, João Cabral vai construir seu anticódigo de repercussão visceral da 

realidade descrita, por um processo de enunciação arredio ao idealismo, ao 

romantismo e ao confessionalismo: uma visão ontológica que se quer realista e 

essencial, sem abandonar, contudo, o caminho da ironia e do sarcasmo. 
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Entretanto, no que chama poesia “em voz alta”, João Cabral fica à vontade e 

relaxado, de fato, de sua proposta rigorosa de contenção intelectual: ele pode 

abandonar-se ao lírico, ao melódico, ao tradicional, ao popular que dispensa a 

cirurgia da palavra motivada pela adesão à vanguarda. Então, sob essa 

perspectiva, passa-se a compreender a dicotomia oralizante pela qual João 

Cabral acolhe em sua proposta estética os textos que não se desvencilharam  

da linearidade tradicional, antes a celebram e são fiéis à ibérica tradição. É o 

popular ao lado do projeto de sofisticação intelectual, é o discurso de 

“extensão” da cultura coexistindo com o trabalho de “elevação” da mesma a 

que o poeta pernambucano dedicou o exercício de sua arte. 

 

O livro O Cão sem Plumas, imediatamente posterior a Psicologia da 

Composição com a fábula de Anfion e Antiode (1947), tem com este em 

comum haverem sido ambos editados pelo próprio poeta, em Barcelona. Além 

disso, percorrem a linha que irá dar forma, em Duas Águas (1956) a Paisagens 

com Figuras e Uma faca só lâmina, já representando o auge conhecido da 

dicção cabralina.  

Ao poema sobre o rio/povo de Pernambuco, chega-se através das 

Meditações Nordestinas, nas quais já não se busca tanto o diálogo recíproco 

das Interlocuções Brasileiras mas, como reza a própria titularidade, a prática 

reflexiva, quer sobre a capital da Catalunha, quer sobre a capital magnetizante 

do Nordeste. 

 

Trencadis: cuculcan surrealista utiliza a técnica de Gaudi no azulejo 

para, relacionando-a com o surrealismo, evocar o mito maior da cuculcan, 
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equivalente ao mexicano Quetzalcoatl, a Serpente Emplumada, que é atraída 

para contrapor-se à construção/deconstrução mítica que Cabral faz do rio 

Capibaribe, através do Cão sem Plumas, discorrendo-se inclusive sobre o 

simbolismo deste animal, que deve acompanhar cuculcan na travessia do 

mundo subterrâneo, animal guiando o morto na lama do Capibaribe, faminto à 

espera dos ossos e restos de lixo como o próprio homem a quem vai seguindo 

entre mocambos e molambos, os pobres do Recife. O tratamento da imagem 

ao modo surrealista não exclui no pensamento a colagem cubista que surge 

evocada pela técnica arábico-espanhola do trencadis, retomada por Gaudi, que 

consiste na quebra dos vidros e azulejos para posterior recomposição, 

atividade catalã que antecede o cubismo e observada por Picasso em sua 

temporada catalã, chegando a influenciar o ídolo cabralino Le Corbusier, que, 

surpreso com o que Gaudi fazia na pedra, transportou a técnica a seu trabalho 

em unidade de habitação em Marselha. Afinal, o que era o cubismo senão a 

decomposição/recomposição da realidade com a interpenetração de planos e a 

visão simultânea? 

 

A adesão estético-ideológica de Cabral ao comunismo passa a pairar 

sobre o poema a partir do conhecimento de uma carta sua a Carlos Drummond 

de Andrade, datada de 09/10/1948, em que confidencia essa situação, 

desejando chamar como e por que sou romancista ao poema instrumento 

desse compromisso, pelo fato de ser a palavra comunista, a seu ver, de 

conteúdo explosivo. Resta daí a certeza de haver João Cabral, ajustado à sua 

maneira, nesse projeto utópico, sendo inclusive por causa disso perseguido na 

diplomacia, reconstituindo sua vida profissional com dificuldades. Testemunho 
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do poeta Ledo Ivo aclara, corrigindo biografia de José Castello, que a 

“metralhadora giratória” de Carlos Lacerda contra o poeta em 1952, de fato 

cessou com a intervenção do escritor alagoano, mas Lacerda não abriu mão de 

sua arraigada convicção de que Cabral era de fato comunista e seu 

comportamento no Consulado de Londres justificaria a campanha que moveu 

contra ele. (Anexo nº         ) 

 

Outros escritores se aproximariam do Partido Comunista de Graciliano e 

Portinari, como Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, afastando-

se a seguir, mas ficando desse tempo a denúncia de poemas como O Bicho 

(1948) e livros como A Rosa do Povo (1945), respectivamente. Era um 

verdadeiro cordão de intelectuais a lutar no Brasil, alguns com palavras, outros 

também com ações para eliminar ou diminuir a miséria espectral em nossa 

terra, onde uma sobrevida estagnada fazia ostentar o seu brasão de lama onde 

se lia: Homens-cães. 

 

Em conseqüência, não é menos dura a posição cabralina no que 

concerne ao alto índice de mortalidade nordestina, quer pela fome, quer pela 

violência, numa terra onde só morto o cidadão consegue o pedaço de terra 

suficiente para cobrir o seu corpo, acossado pelo capanga ou pelo coronel, 

pela fome e pela falta de água e moradia, no sertão ou no litoral, numa época 

em que ainda não se cogitava de um Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

hoje a conduzir, mesmo com dificuldades, a face oficial da luta do que se 

chama hoje Movimento dos Sem Terra e que nos anos cinqüenta 

correspondiam às Ligas Camponesas, lideradas por Francisco Julião. 
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É em Morte e Vida Severina que surge, em um tom didático brechtiano, 

uma verdadeira lição de cidadania: Severino está aprisionado em uma 

engrenagem social que o desintegra sem piedade; é o nosso Cândido vencido 

pelo pessimismo, o nosso Quixote deconstruído que, ao invés de lutar contra 

moinhos de vento, se entrega à lama vasta do Capibaribe. O auto de natal 

pernambucano, alegoria da miséria, é uma crítica dotada de exemplaridade ao 

sistema capitalista que reifica e aliena o homem/severino do Nordeste e se não 

traz uma mensagem verdadeiramente messiânica trata de chamar a atenção 

da sociedade para a situação em que vive grande número da população que 

nasce diariamente nos alagados do Recife, condenados a uma existência 

dentro de uma estratificação social rígida que não lhes oferta muitas 

possibilidades de ascensão. 

 

Morte e Vida Severina é uma verdadeira aula pernambucana a 

representar, no plano da linguagem dramática e poética (teatro em versos), a 

significação de uma utopia desenvolvimentista e libertária que participava dos 

sonhos da comunidade, muito especialmente a juventude, que em 1966, com 

sacrifícios  econômicos e muita garra, cruzou visionariamente o Atlântico e 

consagrou internacionalmente a grande obra de João Cabral de Melo Neto 

numa época em que a auto-estima política do país atravessava momentos 

conturbados. Porque a morte que àquele tempo inquietou, Maria Clara 

Machado, hoje também morta como morto João Cabral, a morte era, para 

todos, quer ateus ou cristãos, o único território alegórico sem perigo, poderosa 
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e triunfante a carregar sem remorso em seu ombro sucessivo o espetáculo da 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 
1. Mota. Mauro. Bê-a-bá de Pernambuco. Recife, 1991, Ed. Massangana. Ob. cit., pág. 238 
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- Considerações Iniciais 
 

Em sua perspectiva histórica, vemos que a “ideologia” foi um aspecto do 

“sensismo”, do materialismo francês do século XVIII; o seu significado original 

era o de “ciência das idéias”, as quais derivavam das sensações; só 

posteriormente é que passou a significar “sistema de idéias”, como a 

entendemos hoje 1. 

A Ideologia seria o Mito transposto para a História: o imaginário puxa o 

ideologizado para aquém das fronteiras do possível (conformismo) ou para 

além dessas mesmas fronteiras (utopia). A História liga-se à Ideologia na 

medida em que recupera relatos de circunstâncias passadas e encaixa-se no 

Mito, na medida em que reconstitui formas paralelas a destacar a perenidade 

do esquema de confronto do homem com as razões imutáveis da espécie2. 

A teoria dos idola de Bacon pode ser encarada, até certo ponto, como 

precursora da concepção moderna de ideologia; os “ídolos” eram “fantasmas” 

ou “ pré-concepções”: havia os ídolos da tribo, da caverna, do mercado, do 

teatro, todos fontes de erro, quer derivados da própria natureza humana, quer 

de indivíduos particulares3 Então poderíamos falar de uma concepção particular 

de ideologia, ligada a uma psicologia de interesses, assim como de uma 

concepção total, que atua no nível noológico, utilizando uma análise funcional 

formal combinada a descrições objetivas4. A passagem do primeiro ao segundo 

tipo de concepção ideológica deu-se através de passos significativos, como o 

desenvolvimento de uma filosofia da consciência, em que o mundo surge como 

unidade estrutural, a que se seguiu uma visualização supratemporal de 

ideologia: o mundo como unidade apenas concebível com relação a um sujeito 

conhecedor, unidade num processo de contínua transformação histórica 
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tendendo a uma constante restauração de seu equilíbrio sempre em níveis 

mais elevados, o “folk spirit”, o “Volksgeist” hegeliano consolidado no 

Iluminismo 5. O terceiro passo e última etapa dar-se-ia quando a “classe” tomou 

o lugar do “folk” ou da nação, como portadora da consciência historicamente 

em evolução, o que chamamos cotidianamente de ideologia de “classe” 6. 

Se a palavra “ideologia” não possuía inicialmente nenhuma significação 

ontológica, visto serem os ideólogos membros de um grupo filosófico na França 

que, segundo a tradição de Condillac, rejeitavam a metafísica e buscavam 

basear as Ciências Culturais em fundamentos antropológicos e psicológicos, a 

concepção moderna de ideologia nasceu quando Napoleão, achando que esse 

grupo de filósofos se opunha às suas ambições imperialistas, os rotulou 

desdenhosamente de “ideólogos”, e durante todo o século XIX o termo passou 

a ter aceitação corrente no sentido de desvinculação da atividade prática como 

acesso à realidade7. A História do conceito de ideologia de Napoleão ao 

marxismo, a despeito de suas modificações em conteúdo, retém o mesmo 

critério político da realidade; o ponto de vista pragmático já estava implícito na 

acusação lançada por Napoleão a seus adversários, tornando-se esse 

pragmatismo, para o homem moderno, um modo de ver quase que inevitável8. 

Nos estágios mais recentes de seu desenvolvimento, a palavra ideologia é 

usada pelo proletariado como uma arma contra o grupo dominante, sendo a 

teoria marxista que primeiro concretizou a fusão das concepções particular e 

total da ideologia, donde não é de se admirar que esta última geralmente 

encarada como integrante e até identificada com o movimento proletário 

marxista9. 
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O conceito de ideologia se aproxima do conceito de utopia no sentido de 

que ambos cuidam da emissão de um modelo, fruto de uma tenaz esperança; 

apenas que no primeiro vemos um trabalho contínuo de presentificação do 

projeto, enquanto que os utopistas não estendem sua elaboração ao campo do 

concreto. Tanto um como o outro conceito, contudo, revelam uma discordância 

em face da realidade social, e o próprio Marx classificou o socialismo utópico 

entre os fantasmas ideológicos. Mesmo porque só a História poderá dizer se 

uma utopia constituiu-se, de fato, em uma visão nova a lhe mudar a rota, 

enfrentando a realidade e fazendo-a explodir, assim como somente essa dita 

História irá conferindo ás ideologias seu caráter de manutenção ou de 

renovação crítica. 

Para Medvedev, citado por Flávio Kothe, a Teoria ou Ciência da 

Literatura é um ramo da Ciência das Ideologias. Esse professor de literatura 

russa em Leningrado (1892-1938) assumiu uma atitude crítica em face do 

Formalismo que invadiu o Ocidente e, a seu ver, ideologia nada tem a ver com 

falsa consciência, mas constitui uma realidade sígnica na integração social, 

equivalendo ao conceito de supra-estrutura10. Por outro lado o pensador 

argentino Eliseo Verón insiste no desmascaramento de um falso conceito de 

ideologia que a aproxima, em literatura, da noção de “conteúdo”, modismo dos 

que trataram, com entusiasmo ou com desprezo, da literatura engajada11. 

Althusser considera a ideologia como sistema de representações, nem sempre 

conscientes, imagens e conceitos que se impõem como estruturas à maioria 

dos homens12. Nível de significação ou sistema de representações, a ideologia 

configura um discurso que não pode ser confundido com uma função 

mediadora: constitui a própria fundação do ser historicamente determinado13. 
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Podemos considerar ideologias constituintes da obra literária: a 

individual, a psico-biográfica, a social, a ideologia da produção literária. Pois a 

ideologia é um fator estético por excelência, sendo a obra literária a idéia ou 

conjunto de idéias não necessariamente racionais, mas abrangendo o 

voluptuoso universo das imagens. Observamos que, se há textos mais ligados 

ao espaço biográfico-psicológico e existencial do artista enquanto indivíduo, 

outros exprimem claramente uma realidade social, embora essa distinção não 

forneça quaisquer radicalismos, pois, se a problemática individual impõe 

simultaneamente a problemática social, esta é invariavelmente colocada por 

uma consciência14. 

De qualquer maneira, avulta como de singular importância avaliar de que 

maneira o social faz parte da construção da obra literária, por que caminhos a 

consciência ideológica do escritor pensa a realidade e quais os efeitos 

igualmente ideológicos que sua obra produz. Outros aspectos a ser 

considerados seriam o intercâmbio entre o signo literário e o ideológico, e o 

papel da semiologia, como ciência da relação entre códigos e mensagens, a 

transformar-se concomitantemente na atividade de identificação contínua das 

ideologias que se ocultam sob as retóricas: ela mostra, no universo dos signos, 

sistematizado em códigos e léxicos, o universo das ideologias, que se refletem 

nos modos pré-constituídos da linguagem15. 

Isso não significa, por outro lado, reduzir o vasto painel da literatura à 

lente especificamente ideológica; a obra literária transcende o puro labirinto das 

idéias, rompe os diques da imaginação, alarga o domínio das sensações, 

consolida o impossível e absurdo metafísicos. Entretanto, é de sua natureza 

inquieta e inquietante criar e disseminar utopias, alimentar ideologias, tornar 
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sua língua mais apta e mais bela16. A ideologia sempre é exprimida na 

literatura, ainda que esta seja, por sua própria natureza, trans-ideológica, 

mítica, sagrada e cósmica. Os imaginários religiosos e propriamente míticos 

fazem parte, como uma possessão, de sua infinita arquitetura. Pois sua 

realidade abrange o apenas pressentido, o inalcançável, o invisível. A palavra é 

a vara de condão a transmutar magicamente o imponderável, ainda que 

entremeado do cotidiano possível. 

Se a ideologia guarda, com relação à ciência das ideologias, uma 

dificuldade quanto ao distanciamento, a literatura mantém, com relação à 

ideologia, um comprometimento parcial que a transcende, particularmente na 

poesia, onde o caráter numinoso do imaginário pontifica, onipresente, a 

transitar as camadas arcaico-visionárias do inconsciente humano. Pois o poeta 

compartilha com o mago uma direção analógica do homem, uma suspeita da 

onipotência do pensamento intuitivo; ele é o prosseguimento, em nosso tempo, 

da magia em outro plano, palavra eficaz sempre a instaurar magneticamente o 

valor sagrado dos produtos metafóricos17 

Sendo a palavra um fenômeno ideológico por excelência, cada 

linguagem traça um círculo mágico ao redor do povo a que pertence 18; Shelling 

vê na linguagem uma “mitologia empalidecida”, e Herder , em conhecido ensaio 

sobre a origem da linguagem, sublinhou o caráter mítico de todos os conceitos 

verbais e linguísticos19. Sendo a metáfora o vínculo intelectual entre a 

linguagem e o mito, procura-se a autêntica fonte da metáfora ora nas 

construções de linguagem ora na fantasia mítica; transposição intensificada na 

formulação conceitual de uma visão mágica do mundo, a ensejar uma filosofia 

das formas simbólicas a que se convencionou chamar hoje de semiótica. 
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Essencialmente ligado à história da linguagem, o mito legitima-se como 

fato da cultura, cristalizando-se no fato literário, onde vai tornar-se instrumento 

adaptado da valorização das figuras de estilo20. Como, entretanto, o mito na 

literatura se torna o mito de uma sociedade ? Pois se a literatura se serviu de 

materiais míticos, integrando-os aos diferentes corpus literários, a própria 

literatura tornou-se o mito valorizado culturalmente em nossa sociedade21. E o 

discurso mítico é um dos códigos simbolicamente privilegiados, narrativa sem 

sujeito articulando metaforicamente a verdade, restabelecer o sujeito mítico 

eqüivale a penetrar no discurso mágico22. 

Ora, se todo signo é ideológico, os sistemas semiológicos servem para 

exprimir a ideologia e são, portanto, modelados por ela, a enunciação é de 

natureza social, portanto ideológica; a palavra veicula, de maneira privilegiada, 

a ideologia onde se refletem as transformações sociais, assim como na língua 

que as veicula, por seu lado, expressão que é das relações e lutas sociais23

Assim, se a ideologia determina não somente a maneira de falar, mas o 

sentido de nossas palavras, ela confere a estas um poder. De persuasão, de 

rejeição, de proclamação, de ex-comunhão. Pois ela representa o contexto de 

onde saem significações as mais diversas, de acordo com o ponto de vista dos 

que a utilizam. Embora seja comumente associada à ação política, esta é 

apenas uma de suas manifestações. 

Destutt de Tracy foi quem usou pela primeira vez o termo, mas como um 

subcapítulo da zoologia; posteriormente houve o emprego feito por Napoleão e 

a partir daí o termo tomou sentido pejorativo, entendendo-se a idéia não mais 

como a interação do organismo vivo com a natureza, mas juntamente a 

doutrina abstrata, nebulosa, desconhecedora dos problemas concretos — é o 
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sentido cesariano, a que se seguiu o sentido marxista. Marx  também via na 

ideologia uma maneira de ver abstrata, ilusão, falsa consciência, e só com 

Lenin ela passa a ser considerada como qualquer concepção da realidade 

social vinculada aos interesses de determinada classe: existiria uma ideologia 

burguesa e uma proletária, donde começa a se inserir no movimento operário a 

noção de luta ideológica.24

Já no sentido sociológico, a ideologia representa um complexo de idéias 

e crenças, um código implícito a uma sociedade que lhe permite exprimir suas 

experiências e justificar suas ações, doando-se, enfim, um projeto comum25. 

Assim, vemos que enquanto a concepção cesariana considera a ideologia 

como perigosa para a ordem estabelecida, a concepção marxista nomeia com 

os qualificativos de “burguesa” e “dominante” toda doutrina supostamente 

mantenedora da ordem estabelecida, cabendo à concepção sociológica dar ao 

termo ideologia uma visão do mundo própria de uma sociedade, e uma 

cultura26. 

Deve-se, contudo, procurar dar ao termo ideologia uma visão tão 

operatória quanto possível. São vários os tipos de pensamento ideológico: o 

partidário, o coletivo, o dissimulador, o racional, e aquele que está a serviço do 

poder, essa denominação do homem sobre o homem que ora se apóia na força 

ou na legitimidade27. Poder que pode ser tanto político como religioso, militar 

como burocrático, industrial ou econômico, entre outros. Também não convém 

esquecer serem vários os tipos de ideologia, a saber: difusas ou inconscientes, 

sectárias ou presas na imobilidade, além dos vários segmentos ideológicos 

(complexos de crenças encontradas nas ideologias) como o racismo, o 

nacionalismo, o clericarismo, o sexismo28.  
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Podemos destacar ainda os modos de manifestação da ideologia: a) 

Pelas “coisas” — a estrutura de uma escola, de uma prisão, de uma cidade; b) 

Por atos e práticas — a maneira de tratar um subordinado, um superior, um 

estrangeiro, uma criança, até a própria esposa; c) Pelas instituições — 

parlamentares, administrativas, judiciárias, policiais, escolares, etc.; d) Pelos 

símbolos — emblemas, ritos, educação, vestuário29. 

O domínio privilegiado da ideologia é, contudo, a linguagem, aquele 

onde ela exerce diretamente sua função específica: é pela linguagem que ela 

poupa ao poder o recurso à violência, é pela linguagem que ela legitima a 

violência quando o poder a ela recorre, fazendo-a aparecer como Direito, razão 

do Estado, dissimulando assim o próprio caráter da violência30. 

Caberia-nos, então, a pergunta: toda linguagem é, de fato, ideológica? 

Barthes houve por bem afirmar ser a linguagem “simplesmente fascista”... Ora, 

se assim fosse, deve-se, então calar, sob a pena de reconhecer a si próprio 

dentro do que se denuncia — esse gênero de crítica que coloca no mesmo 

cesto um discurso de Hitler e a lição de gramática de uma professora engendra 

o pior dos confusionismos : acusando-se todo mundo, termina-se por desculpar 

todo mundo31. 

Seria oportuna, também, outra pergunta: a ideologia é um fato da língua 

ou da palavra? Entenda-se a primeira como sistema de signos que permite aos 

indivíduos se comunicar entre si, e a segunda como o livre uso que faz o 

indivíduo da própria língua32. 

Poderíamos responder ser a ideologia um fato da língua, não apenas por 

ser esta constrangedora, mas porque alguns de seus constrangimentos estão a 

serviço de um poder, de um grupo, de uma casta, de uma classe, de uma 
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nação. Além disso a língua consagra certas superioridades sociais, sendo 

seletiva e, pela sua complexidade, instrumento de dominação. Entretanto, 

poder-se-ia responder que a ideologia é um fato da palavra, pois a língua é 

neutra e a palavra  é que é ideológica33. 

Entre a língua e a palavra admite-se hoje uma realidade intermediária, 

que é o discurso. O discurso é um tipo de palavra comum a um grande número 

de indivíduos, e regido por um subcódigo. Ao lado do discurso jurídico 

administrativo, científico, pode-se admitir a existência de um discurso 

ideológico. É certo que pode se apoiar sobre os fatos da língua, como o slogan 

dos racistas canadenses em 1975: “keep canada white”. Há, contudo, 

igualmente um discurso que subverte ou inverte a tendência, sem enfrentar o 

código da língua, como o famoso “black is beautiful” dos contestadores negros 

americanos34. 

A questão do modo como funciona a ideologia na literatura, assim como 

o modo como esta transforma o leitor num sujeito ideológico, e até que ponto o 

texto literário transcende a própria ideologia, estas parecem ser as bases a 

serem levantadas na construção de uma teoria da produção literária. 

Na atualidade, observamos que o marxismo e a psicanálise parecem 

concentrar as investidas em nível teórico de explicação do problema. 

 

É em Althusser que vamos encontrar a noção de ideologia como 

representação da relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais 

de existência35. 

 O caráter imaginário da relação ideológica, das concepções de mundo 

sem correspondência efetiva com o real, esse caráter se materializa no 
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comportamento do indivíduo, em práticas que funcionam mesmo através dos 

aparelhos ideológicos do estado, que são a realização da ideologia, na inter-

relação dos sujeitos36. Se, por um lado, a categoria do sujeito não é constitutiva 

de toda ideologia, todo ideologia tem por fim constituir indivíduos concretos em 

sujeitos; de modo que tanto o escritor quanto o leitor são sujeitos ideológicos, 

praticando os rituais do conhecimento ideológico, sendo interpelados 

continuamente nesse quadro de submissão ao Sujeito Maior da Garantia 

Absoluta, ou seja, a ideologia dominante, através dos seus aparelhos 

ideológicos, como a família, o Estado, a Escola, etc.37. Essa noção 

althusseriana repousa no conceito de Sociedade Civil de Gramsci; as 

ideologias se realizam nas instituições, e seus mecanismos atuam na 

reprodução imediata das relações de produção. 

De fato, a obra de Althusser tem sido muito importante, dentro da visão 

marxista contemporânea, embora sua tentativa de diferenciar “ciência” e 

ideologia não tenha obtido resultados satisfatórios. A idéia de Althusser de que 

a ciência está livre da ideologia é absurda: financiamento para programas de 

pesquisa, a relação entre ciência “pura” e tecnologia, e mesmo a opinião dos 

próprios cientistas — estes fatores enfraquecem convicção tão ingênua38. Se a 

pesquisa científica é socialmente determinada, do ponto de vista 

epistemológico, devemos estar conscientes de que a validade do conhecimento 

científico não pode ser, de modo algum, reduzida às sua condições sociais de 

existência39. O que não autoriza, no entanto, a que se afirme existir qualquer 

espaço “neutro”, decididamente não ideológico, na análise científica das 

ideologias. 
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Pode acontecer, contudo, a apresentação de ideologias, pelo Estado, 

como se fossem ciências específicas. Assim, oculta-se um significado político 

de manipulação ideológica, onde os vestígios de dominação de classe ficam 

ausentes da linguagem, a fim de melhor controlar a opinião pública. Essa fusão 

de “coesão” da ideologia — análoga à noção de “cimento” proposta por 

Gramsci — leva Poulantzas a propor, por sua vez, uma distinção entre a 

ideologia dominante e os “sub-conjuntos ideológicos”. 

A competição do Estado capitalista resulta como efeito da estrutura 

jurídica e ideológica sobre as relações sócio-econômicas40. O Estado capitalista 

esconde sistematicamente seu caráter de classe política em nível de suas 

instituições41. E isso é feito através do uso ideológico da articulação da 

linguagem, de modo a apresentar como conhecimento técnico os postulados 

básicos da ideologia dominante. 

As relações entre ideologia, arte e literatura não dispensaram, na 

atualidade, a contribuição althusseriana. Júlia kristeva tentou fazer a 

articulação de seus enunciados com a psicanálise de Lacan, em sua teoria da 

arte e literatura no processo de formação social. Qual o papel do sujeito na 

prática de significação social? Até que ponto a ideologia desce sobre sua 

consciência conforme o arbítrio da manipulação da classe dominante? Esse 

problema, de difícil solução, mas de apaixonantes caminhos e modos de 

condução, desenvolve-se a partir do papel do sujeito ou como constitutivo ou 

portador de processos sócio-econômicos, quer seja considerado como 

transcendente quer como a sua subjetividade interpelada através de 

mecanismos ideológicos. Se na estética idealista — veja-se o romantismo 

alemão — a arte e a literatura são vistos como reinos além da política e da 
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classe, em que se podem transcender os limites da experiência cotidiana e 

alcançar valores humanos e verdades eternas, a teoria marxista tentou situar 

firmemente a arte e a literatura no quadro social: no reino dessa estética, o 

“criador” individual da teoria idealista é substituído pela noção de criador 

coletivo, isto é, a classe social da qual o artista é agente42. Isso leva até o 

extremo, por exemplo, de se afirmar que o escritor não escreve: ele “é 

escrito”... Leva igualmente às teorizações do intertextualismo, que liquida com 

a originalidade do sujeito, no ato da criação artística, ao afirmar que todos texto 

é “produto” de outros textos, e assim sucessivamente, como as garrafinhas que 

saem, iguaizinhas, das formas de sua fábrica respectiva. 

Como funciona, efetivamente, a ideologia na literatura? A teorização de 

Althusser a que nos reportamos anteriormente sobre a ciência e a ideologia foi 

mais amplamente desenvolvida no âmbito da estética por Pierre Macherey, que 

se concentra na crítica literária, à qual procura dar um tipo de fundamento 

científico, no sentido althusseriano de prática científica43. Para ele, o papel de 

escritor como indivíduo na produção do texto não é determinante nem neutro: 

ele é um agente material a conciliar na literatura as posições de classe 

irreconciliáveis presentes nas várias contradições ideológicas44. Vê a linguagem 

como um sistema no qual os indivíduos são inseridos como sujeitos, sempre a 

compreendendo no sentido de discursos e não como sistema de signos 

lingüísticos, cada um composto de um significante (imagem sonora) e um 

significado (conceito), como na noção de Sanssure45. 

Assim, é através de uma função ideológica de reconhecimento que o 

texto consegue transformar o leitor num sujeito ideológico; esse mecanismo de 

identificação se resolve no plano da linguagem, onde ocorre a identificação 
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entre sujeitos ideológicos linguísticamente constituídos e descansa em 

elementos retirados da teoria psicanalítica de Lacan, da constituição do sujeito 

no plano simbólico, isto é, na linguagem46. 

Julia Kristeva, igualmente a Derrida, critica a noção saussuriana do 

signo, vez que considera inviável o conceito puro — significado — 

isoladamente verificar-se: em lugar de unidade de significante o significado, o 

que ocorre é um constante revezamento de significantes47. A linguagem — ou 

Ordem Simbólica — é a base para a teoria de Kristeva do sujeito e da prática 

significante, isso feito com uma terminologia peculiar e sofisticada, até a 

consecução de dois momentos-chave: o sujeito tético — fixado na linguagem 

— e a signifiance, que compreende o domínio simbólico — nível da lingüística 

sausseriana — e o domínio semiótico, esse correspondente ao inconsciente de 

Lacan e que tem seu lugar naquilo que ela chama de coros semióticos48. A 

tentativa é de dar ao marxismo uma teoria da subjetividade baseada na 

psicanálise; a partir do modelo althusseriano da formação social e da noção do 

sujeito unificado e transcendental da fenomenologia husseliana, agarra-se à 

teoria psicanalítica de Melanie Klein e principalmente Lacan a fim de 

demonstrar que o modo de produção econômica e social e o modo de 

produção dos signos estão intrinsecamente ligados: marxismo e psicanálise, 

enfim, servidos na bandeja fenomenológica. O horizonte fenomenológico 

refere-se ao que está contido no domínio simbólico do significado fixo: o que 

cai fora desse domínio, e o que a constituição do domínio simbólico reprime, é 

chamado por Kristeva de ordem semiótica — a outra ordem que está sempre 

ameaçando o simbólico e que juntamente com ele constitui a prática 

significante, a signifiance, que em suas duas modalidades, estão sempre 
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presentes na linguagem como prática social49. Para Kristeva, a semiótica é 

aquilo que precede logicamente à imposição da ordem simbólica sobre o 

indivíduo através da fase especular e da aquisição da linguagem; é a 

composição já dada das pulsões que, em suas combinações, recebem o nome 

de coros semióticos, lugar da negatividade, ou seja, do processo de geração 

semiótica mediante a qual as pulsões constantemente desafiam e transformam 

o sujeito na ordem simbólica50. Fica sugerido por Kristeva que a prática 

significante não está, assim, reduzida ao domínio tético ou simbólico, havendo 

certas práticas — como a poesia, a arte, a religião e a magia — 

verdadeiramente irredutíveis à ordem simbólica51. Daí ser pré-lingüística, pré-

simbólica e a pré-condição para a constituição do sujeito na linguagem, na 

ordem simbólica, que vai resultar de um rompimento com ela, a ordem 

semiótica, que para Kristeva comanda, por exemplo, o processo de criação 

poética, onde coerções rítmicas habitualmente transgridem as regras 

gramaticais, negligenciando o significado tético, causando inclusive elipses 

sintáticas não recuperáveis52. 

Assim, Kristeva tende a demonstrar que o que determina a ordem 

simbólica não pode ser simplesmente localizado como o nível da luta de classe 

por ela determinado, mas deve levar em conta a constituição do sujeito; fica 

evidente que para ela a ordem simbólica da ideologia e da significação 

ideológica que está fundamentada na relação sujeito-objeto é parte da 

Signifiance, que inclui o domínio semiótico; note-se, por outro lado, que para 

Althusser e Macherey, o que Kristeva chama de ordem simbólica de 

significação é considerada como explicação suficiente da ideologia53. Daí 

porque Kristeva considera que a arte pode fazer mais que meramente aludir à 
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ideologia, solapando as próprias estruturas que lhe dão apoio, pois ela é 

aquele domínio em que o componente semiótico da signifiance decompõe em 

vários graus a ordem simbólica, que é o lugar da ideologia, leis e convenções 

da formação social54. 

Esse tipo de abordagem do texto literário — como da obra de arte em 

geral — representa, sem dúvida, o ponto máximo a que poderia, efetivamente, 

chegar, o racionalismo contemporâneo. E apresenta falhas quase que 

ostensivas, pois até o leitor medianamente esclarecido é capaz de detectar no 

texto algo que extrapola a mera visão psicanalítica ou marxista aplicada à 

literatura. 

Sem desdenhar, naturalmente, essas contribuições, é evidente que, do 

ponto de vista ideológico, o mundo artístico não se esgota com o determinismo 

econômico, tampouco nos complexos freudianos revistos por Lacan. Falta aos 

apologistas da razão o conhecimento histórico das noções de mito e história 

das religiões, a compreensão da dinâmica desse processo histórico, a 

observação comparada das culturas ocidentais e orientais, a ciência, enfim, de 

que o pensamento segue vias lógicas e analógicas, e de que o homem e seu 

cérebro são submissos a elementos como acaso, surpresa e gratuidade no 

mundo. Se os imaginários sociais não se reduzem à pura ideologia, toda obra 

literária joga visceralmente com o sonho, quer individual e psicanaliticamente 

considerado ou social e ideologicamente abordado, de modo que a reunião 

desses elementos é que talvez propicie uma teoria da produção literária não 

redutora ou simplista, como as que, por vezes, nos tentam impingir. 
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A Contribuição Marxista 
 

O crítico português Fernando Guimarães destaca a importância de T. S. 

Eliot ao desfazer o equívoco de que o talento seria a capacidade de uma 

personalidade se afirmar plenamente: pelo contrário, o caminho do artista se 

cumpre através do sacrifício de tal personalidade — já a interpretação de 

Althusser é de que o efeito estético não é o reflexo do real e a obra artística 

não é a criação de um autor, para fugir a esse modelo teológico, pelo qual se 

estabelece uma relação entre criador  e criatura, realiza-se um pequeno desvio 

terminológico, em que criação passa a ser designada por produção textual: 

uma produção exprime a articulação que existe entre uma ideologia mantida 

pelas condições sociais e a obra de arte, pois esta não é um mero reflexo da 

realidade, mas algo que será capaz de tornar decifrável a ideologia respectiva55.

E complementa: 

“Se a ideologia — como diz o autor de 
Pour une Théorie de la Prodution Littéraire, Pierre 
Macherey – pode ser apresentada como um conjunto de 
significação, um conjunto não sistemático, a obra propõe 
uma leitura dessas significações”... A ideologia é apenas 
a matéria prima para a construção ou apresentação do 
imaginário estabelecendo-se entre ambos uma ruptura 
análoga à que existe entre o consciente e o inconsciente. 
Da mesma maneira que o consciente, cuja autonomia é 
relativa, só pode ser explicado tomando em linha de conta 
o inconsciente, também para explicar a obra de arte será 
necessário segundo Macherey, sair dela, pois o sentido 
não está na obra, mas à sua margem.”56

 
“Sair” de uma obra? Deslocando talvez a extensão do plano em que o 

pensamento se exprime  para o plano em que ele se organiza enquanto passa 

o sentido inscrito na rede da linguagem. A seguir, chega-se a outros sistemas;  

um deles servindo de suporte à retórica, já vai permitir atingir-se uma nova 

compreensão do primeiro — ao chegar à retórica saímos da obra literária, 
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embora tenha sido a partir dele que se tenha podido chegar a esse sistema 

superior que, contudo, não a compromete como sistema simbólico.  

Entretanto, diante de uma estética da produtividade textual de 

procedência althusseriana, a autonomia da obra, enquanto sistema político, 

começa a ser posta em questão: Althusser  considera ilusório admitir-se que o 

conhecimento consiste em passar do concreto ao abstrato, do real ao 

pensamento: isto seria uma “ilusão empírica” pois, ao contrário, é a partir do 

pensamento que se produz o pensamento e esta prática teórica só pode ser 

estudada em função de uma teoria com estatuto científico a distinguí-lo de uma 

ineficiente explicação ideológica — essa teoria, seguindo Althusser, seria  o 

materialismo dialético.57

“É, pois esse primado de teoria que retira 
a uma estética de proveniência althusseriana a 
possibilidade de se considerar a obra literária como um 
sistema simbólico autônomo, pois a própria linguagem se 
apresentaria com uma estrutura de natureza empírica 
permeável a uma ideologia”58

 

Em seu estudo A Arte e a Sociedade, Fernando Guimarães esclarece: 

“A significação, por exemplo, de um texto 
literário derivaria do fato de lhe ser o veículo de uma 
ideologia. Mas o problema não é assim tão simples. 
Dentro de uma perspectiva de procedência marxista, 
chegou-se a admitir que a ideologia não se apresenta 
como um conteúdo — um exclusivo espaço de 
significados — que seria veiculado pelo texto literário. 
Dois pensadors de formação marxista, Etienne Balibar e 
Pierre Macherey, quando admitem que na literatura é 
reconhecível uma forma ideológica, não aceitam que 
aquela se reduza às ideologias morais, políticas, 
religiosas ou, mesmo estéticas. No texto o que há é, como 
aqueles dois autores referem, uma encenação de 
ideologias que conta com o que “a obra não pode dizer”, 
com a ausência de certas palavras... Seja como for, 
abandona-se uma leitura explicitamente ideológica... em 
vez disso, prefere-se uma leitura indicial que, apesar de 
tudo, não escapa a muitas ambigüidades.”59
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Se o texto já não se reduz a uma referência literalmente ideológica, mas 

a uma encenação, (palavra escolhida por Balibar e Macherey) da ideologia — 

esta não deixa de estar presente, ainda que não esteja patente — e isso não 

quer dizer que ela não derive de uma política social: “Portanto, a literatura 

ocupa o seu lugar no “sistema completo” pelo qual se há de aprender “a 

unidade objetiva de uma formação ideológica.”60

“E poderíamos perguntar agora se a célebre oposição, na obra literária, 

entre forma e conteúdo — que os teóricos e os escritores de formação marxista 

tanto se empenharam em esbater ou anular, posição essa que, entre nós é 

bem visível no seio do próprio Neo-Realismo — não se transfere, sem que 

afinal se anule, para o acordo entre uma forma, que é chamada encenação 

ideológica e um conteúdo, que é o seu suporte teórico ou científico?”61

Entre nós, o poeta e professor Pedro Lyra destaca que, depois da 

derrocada dos sistemas de poder instaladas em nome do marxismo, muitos 

analistas proclamaram o fim da ideologia — e de alguns outros pilares 

identificadores, da modernidade, como luta de classes, a guerra fria, o 

humanismo, além da grande arte e dos grandes coordenadores filosóficos.62

Uma das teses mais caras ao marxismo, destaca Pedro Lyra, é a de que 

a história da vida humana até hoje tem sido apenas a história da luta pela vida: 

acabou-se a luta, acabou-se a história. Ele salienta que, em alguns países do 

primeiro mundo, os trabalhadores já haviam conquistado há algum tempo, bem 

antes da perestroika, os direitos sociais básicos — para esses povos a luta de 

classes perdeu o apelo, pois em parte eles venceram, com a satisfação dessas 

necessidades básicas; mas a história só teria chegado ao fim como luta: estaria 
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chegando ao seu começo como vida. Entretanto, segundo Pedro Lyra, o que 

querem impingir é o fim da luta preservando as classes, pregando o fim do 

humanismo, da filosofia e da grande arte sob o rótulo da pós-modernidade.63 

Pois a verdade, se a ideologia marxista perdeu o poder político, seus 

fundamentos foram reconhecidos, pois algumas de suas propostas foram 

incorporadas pela prática capitalista, através da social democracia européia; 

assim, o fim da ideologia, como fim da luta, de fato consiste em nova 

ideologia.64

Marx denunciou a ideologia como “falsa consciência”, atribuindo-lhe um 

sentido negativo de instrumento manipulado por pessoas que desejam ajustá-lo 

a seus interesses; o sentido primitivo da ideologia seria o de um conjunto de 

idéias que orientam o comportamento do homem em seu percurso histórico — 

e não o de conjunto de princípios artificializadores destinados à sustentação de 

privilégios; ideologia mais como fator de consciência que de deformação. Pedro 

Lyra cita Eduardo Portela ao afirmar que “desde o ângulo mais comprometido 

até o mais criador, o conceito de ideologia é, cada vez mais, uma categoria 

central do pensamento contemporâneo”, daí porque o processo do marxismo 

como poder não o retira desse lugar privilegiado: seu caráter criador se 

manifesta na sua concepção como totalização da cultura de uma época.65

Conforme Pedro Lyra, o certo é que, quer como totalização da cultura de 

uma época ou como conscientilização das lutas políticas de uma classe, a 

literatura se encontra comprometida com a ideologia: 

I. – No sentido totalizante – porque ela integra, como arte, as 
manifestações superestruturais de qualquer agrupamento 
civilizado. 

 
II. – No sentido restritivo – porque todas as manifestações culturais 

do modo contemporâneo, inclusive a religião, se envolveram no 
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repto político lançado pelo marxismo: uns tomaram partido 
abertamente e produziram uma literatura de ostensiva intenção 
socializante: um Graciliano e seu romance, um Maiakovski e sua 
poesia, um Brecht e seu teatro; os que pensam que não se 
envolveram, se envolveram sim: não tomar partido acabou se 
configurando como uma maneira tácita de tomar partido contra.66 

 

Apesar de impor-se um destaque nesse aspecto — não envolver-

se não significa exatamente estar contra mas simplesmente em outra — 

concordamos que a obra literária carrega a cosmovisão particular do seu autor, 

a sua ideologia, sua maneira própria de encarar o mundo em que vive, a 

estruturação social que o condiciona. Entretanto, nem sempre o autor deseja 

comunicar simplesmente sua ideologia, nem sempre a idéia á exposta 

conscientemente aos leitores. Ou seja, a arte é uma manifestação ideológica 

do artista, mas ultrapassa sua deliberação de intencionalidade e seu arcabouço 

de persuasão. Melhor dizendo, a relação da ideologia com a literatura é de 

comprometimento, sim, mas a palavra, embora possa ser considerada 

instrumento político, tanto revela como oculta e a idéia enunciada nem sempre 

é retilínea e linear, podendo estar, inclusive, mais apegada a inovações de 

forma literária do que a realidades referenciais de incidência do discurso. 

Com isso queremos dizer que a ação ideológica da literatura nem 

sempre ocorre pela persuasão; a relação ideológica entre leitor e autor não 

exige absoluta concordância, a interação ocorre mesmo com oposição de 

linhas de pensamento. A chamada estética lúdica se exime de persuadir, o 

lírico não quer sempre convencer. Além disso, os textos literários polissêmicos 

envolvem cruzamento de enunciados de diferentes ideologias. 

A ideologia não leva necessariamente a carga política; o poema 

contudo, modifica a estrutura social vigente e a chamada classe dominante, 
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como lembra Pedro Lyra, se serve da poesia, da literatura e da arte em geral 

como veículo de propagação da sua ideologia, como se vê nos hinos 

escolares, nas canções religiosas e patrióticas, na música popular, nos hinos 

oficiais e em certa literatura infantil — uma atitude profundamente 

massificadora, procura condicionar pela raiz a consciência em formação de 

suas crianças.67

Daí a pertinência  na evocação de Althusser: 

“A expressão ideologia foi forjada por 
Cabanis, Destutt de Tracy e seus amigos e que designava 
por objeto a teoria (genérica) das idéias. Quando, 50 anos 
mais tarde, Marx retoma o termo, ele lhe confere, desde 
as suas obras da juventude, um sentido totalmente 
distinto. A ideologia é, aí, um sistema de idéias de 
representação que domina o espírito de um homem ou de 
um grupo social.”68

 
As suas teses são as seguintes: 

I. A ideologia representa a relação imaginária dos indivíduos 
com suas condições reais de existência. 

 
II. A ideologia tem uma existência material. 

 
 

Um efeito característico da ideologia seria impor as evidências 

como evidências, sem parecer fazê-lo, uma vez que se tratam de “evidências” 

– essa função de reconhecimento ideológico é uma das duas funções da 

ideologia enquanto tal, sendo o desconhecimento sua função inversa.69

De modo que, segundo Althusser, é pelo estabelecimento dos 

Aparelhos Ideológicos do Estado que vem prevalecer a ideologia da classe 

dominante; os AIE representam a forma pela qual a ideologia da classe 

dominante deve necessariamente se realizar e a forma com a qual a ideologia 

de classe dominada deve necessariamente medir-se e confrontar-se.70 Torna-

se oportuno o pensamento de Eliseu Verón segundo o qual o aspecto central 
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de toda ideologia relacionada com as classes dominantes consiste no que 

podemos chamar o  processo de universalização: a ordem existente aparece, 

através das categorias ideológicas, como legítima, como a única concebível; 

não há por detrás desta ordem decisões derivadas de um projeto político: a 

ordem dada aparece assim revestida de universalidade.71 Eliseu Verón defende 

numa sociologia crítica que se negue a contribuir para a mistificação 

generalizada de realidade; ele recorda algumas palavras de Carlos Fuentes: 

“Nossas sociedades não querem 
testemunhos, e todo ato de linguagem verdadeiro é em si 
revolucionário.”72

 
Terry Eagleton recorda que para Adorno a obra mais profundamente 

política é aquela inteiramente silenciosa a respeito da política. Toda obra de 

arte, para ele, contém um momento utópico; pois “mesmo na obra de arte mais 

sublimada, há ocultamente um “devia ser diferente...” na medida em que 

objetos produzidos ou construídos elevadamente, as obras de arte, incluindo as 

literárias, apontam para uma prática da qual se abstêm: a criação de uma vida 

justa”73 Eagleton destaca que os trapos de autenticidade que se podem 

preservar depois de Auschwitz consistem em manter-se teimosamente 

segurando os chifres de um dilema impossível, consciente de que o abandono 

da utopia é tão traiçoeiro quanto a esperança nela; que as negações da 

realidade são tão indispensáveis quanto ineficazes e que a arte é ao mesmo 

tempo preciosa e sem valor.”74 O pessimismo histórico de Adorno, na verdade é 

sempre temperado por uma visão de uma sociedade justa, salientando 

Eagleton que não pode haver dúvida de que Adorno acredita na boa 

sociedade, pois como poderia ele, de outro modo, sentir a miséria de sua 

ausência de maneira tão aguda?”75
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Portanto a estética vai se tornar, como lembra o pesquisador inglês, na 

tática de guerrilha da subversão secreta, da resistência silenciosa, da recusa 

teimosa. A arte vai pulverizar a forma e o significado tradicional: 

 

“Sua forma se tornará seu conteúdo — 
uma forma que repugna toda semântica social e só assim 
pode nos dar um vislumbre de como deve ser a 
liberdade;... a autonomia estética transforma-se numa 
espécie de política negativa, porque talvez seja a única 
forma de atividade não reificada e não-instrumentalizada 
que sobrou.”76

 

De fato, pode-se pensar, em certo momento, na subversão de ordem 

social com certos conteúdos estéticos; só que estes serão vítimas da própria 

lógica social a que se opõem — a solução, então, seria livrar-se do conteúdo e 

ficar só com a forma? Lembra Eagleton que a própria artesania da arte, mesmo 

que agora não passe de pura forma, produz uma espécie espúria de 

sublimação que prenderá e se apropriará da mesma energia que ela pretende 

liberar para a transformação política: 

“Topamos aí com a  contradição típica de 
todas as utopias: suas próprias imagens de harmonia 
seqüestram os impulsos radicais que elas pretendem 
promover. Então, deve-se deixar de lado a forma também, 
não importa quão pura e vazia. Ficamos assim com a 
antiarte, uma arte que não é apropriável pela ordem 
dominante, simplesmente — astúcia final — porque não é 
arte nenhuma.”77

 

Assim, a vanguarda tem dois momentos: o negativo (choque, ultraje) e o 

positivo (predominância do político, mais para Brecht do que para o dadaísmo). 

A estética negativa do modernismo destrói o sentido: 
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“O que é isso, em última instância, que a 
burguesia não pode suportar? A falta de sentido. Não 
ataque, este ou aquele pedaço de significação ideológica, 
pois ao fazê-lo você ainda estará na órbita da ortodoxia. 
Em vez disso, ataque a própria estrutura e matriz da 
significação e confunda a ideologia de maneira 
escandalosa. ...A vanguarda negativa tenta evitar o 
alvoroço não produzindo objetos. Não há obras de arte, 
só gestos, happenings, manifestações, provocações. Não 
é possível integrar isso que se consome no mesmo 
instante da produção. A vanguarda positiva, entende que 
a questão de integração está ligada ao destino do 
movimento político de massas.”78

 

O tema da estetização em Foucault também é abordado por Eagleton: 

viver bem é transfigurar-se uma obra de arte por um processo intensivo de 

auto-disciplina: 

“O homem moderno, para Baudelaire, não 
é o homem que sai à procura de si mesmo, de seus 
segredos, sua verdade escondida: é o homem que busca 
inventar a si mesmo. A modernidade não “libera o homem 
em seu próprio ser”, ela o obriga a enfrentar a tarefa de 
produzir a si mesmo.”79

 
O imperativo de manter a polis não é endossado por Foucault, para 

quem a ética do prazer é da mesma ordem de realidade que a estrutura 

política: “o tempo chegará em que a arte de si assumirá sua própria forma, 

distinta da conduta ética que era seu objetivo”; ao recomendar a estetização de 

si mesmo, deixa de valorizar o proibido/permitido do desejo, mas a prudência e 

reflexão no seu controle.80

Pierre Macherey, em Para uma Teoria da Produção Literária, lembra que 

a obra literária pode ser compreendida por outros que não aqueles para quem 

ela parece ter sido feita: ela não é apenas a expressão duma situação histórica 

objetiva que a orientaria e destinaria em definitivo , mesmo antes de produzida, 

a um público determinado — ela ultrapassa tal determinação: Macherey cita 
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Marx, na Introdução à Economia Política, ao lembrar que os poemas homéricos 

não surgiram num enquadramento de falsa eternidade e, no entanto, continuam 

a ser lidos, pois o homem moderno abandona-se à sedução da arte grega 

como um pai que em si mesmo adora a sua infância: 

 

“A dificuldade não está em compreender 
que a arte grega e a epopéia correspondem a certas 
formas de desenvolvimento social. A dificuldade está em 
que essas obras ainda hoje nos trazem um prazer estético 
e ainda tem para nós, sob certos aspectos, o valor de 
normas e modelos inacessíveis.”81

 

Dizer e não dizer: o explícito requer um implícito: acompanha a obra 

uma certa ausência sem a qual ela não existiria: o que é essencial em cada 

palavra é o seu silêncio, aquilo que ela obriga a calar.82 Palavras que 

escondem, que desejam a atenção daquilo que se quer ocultar. O que se torna 

visível numa produção literária como elemento de desvio do que 

verdadeiramente se calou. 

Daí não se poder reduzir a obra à ideologia que ela contém — sempre 

deve-se procurar encontrar nela algo mais; o escritor é aquele que nos propõe 

uma percepção aguda de realidade, a ideologia surge conjugada a um trabalho 

formal peculiar; o escritor é sempre um observador impiedoso, a obra tem um 

conteúdo ideológico mas que dá a esse conteúdo uma forma específica; 

mesmo que essa forma seja, ela mesma, ideológica, existe na unidade desse 

redobramento, uma deslocação da ideologia no interior de si mesma.83

Segundo Slavoj Zizek, ideologia pode designar qualquer coisa, desde 

uma atitude contemplativa que desconhece sua dependência em relação à 

realidade social, até um conjunto de crenças voltado para a ação; desde o meio 
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essencial em que os indivíduos vivenciam sua relações com uma estrutura 

social até as idéias falsas que legitimam um poder político dominante.84 Em 

complementação assegura que uma das tarefas da crítica pós-moderna da 

ideologia é nomear, dentro de uma ordem social vigente, os elementos que, à 

guisa de “ficção”, isto é, de narrativas “utópicas” de histórias alternativas 

possíveis, mas fracassadas, apontam para o caráter antagônico do sistema e, 

desse modo, “nos alienam” da evidência de sua identidade estabelecida.85

A partir da perspectiva hegeliana de doutrina, crença e ritual tenta-se 

distribuir em torno desses três eixos as várias idéias associadas com o termo 

“ideologia”: a ideologia como um complexo de idéias (teorias, convicções, 

crenças, métodos de argumentação); a ideologia em seu aspecto externo, ou 

seja, a materialidade da ideologia, os Aparelhos Ideológicos do Estado; e, por 

fim, o campo mais fugidio, a ideologia “espontânea” que atua no cerne da 

própria “realidade social”. 

Na primeira hipótese, deve-se tentar discernir a tendenciosidade não 

reconhecida do texto oficial, através das suas rupturas, lacunas e lapsos; nesse 

caso, a ideologia pode servir, na verdade, a algum inconfesso interesse 

particular do poder. 

A materialidade de ideologia nos Aparelhos Ideológicos do Estado, atua 

nas práticas, rituais e instituições ideológicas; por exemplo, a fé religiosa não é 

apenas uma convicção interna, mas é a Igreja como instituição e seus rituais 

(orações, batismos, crisma, confissão) que não são apenas uma exteriorização 

da crença interior, mas representam os próprios mecanismos que a geram. 

Finalmente, na terceira hipótese, a ideologia deixa de ser concebida 

como um mecanismo homogêneo que garante a reprodução social. No 
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momento em que examinamos mais de perto esses mecanismos supostamente 

extra-ideológicos que regulam a reprodução social, vemo-nos mergulhados no 

campo obscuro em que a realidade é indistinguível da ideologia. 

Assim, vem-se divisar um terceiro continente de fenômenos ideológicos: 

nem a ideologia como doutrina explícita, como convicções articuladas sobre a 

natureza do homem da sociedade e do universo, nem a ideologia em sua 

existência material (as instituições rituais e práticas que lhe dão corpo), mas a 

rede elusiva de pressupostos e atitudes implícitos, quase “espontâneos”, que 

formam um momento irredutível de reprodução de práticas “não ideológicas” 

(econômicas, legais, políticas, sexuais).86

A contribuição de Althusser consiste em lembrar que se o Aparelho 

Repressivo do Estado funciona pela violência, os Aparelhos Ideológicos do 

Estado, funcionam pela Ideologia; acrescente-se que todo Aparelho de Estado, 

seja de repressão ou ideológico, funciona ao mesmo tempo pela violência e 

pela ideologia, pois não existiria um aparelho puramente repressivo, o que nos 

leva à conclusão que o exército e a polícia também funcionam pela ideologia. 

De modo que os Aparelhos Ideológicos do Estado funcionam 

predominantemente pela ideologia, mas secundariamente pela repressão, pois 

as escolas e igrejas dispõem de métodos adequados de punição, expulsão e 

seleção para disciplinar seus pastores e rebanhos, assim como a família e a 

cultura também usam seus métodos. 

O certo é que os Aparelhos Ideológicos do Estado podem não ser 

apenas o alvo mas também o lugar da luta de classes, pois a classe que ocupe 

o poder pode não ditar a lei nos AIEs com a mesma facilidade com que o faz 

no Aparelho Repressivo do Estado, porque a existência das classes exploradas 
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é capaz de encontrar menos oportunidades de se expressar ali; O Aparelho 

Ideológico do Estado que se instalou na posição dominante nas formações 

mais capitalistas maduras, foi o Aparelho Ideológico Escolar. Conforme 

Althusser: 

“Ela pega crianças de todas as classes 
desde a tenra idade  escolar e, durante anos – os anos 
em que a criança está mais “vulnerável”, espremida entre 
o Aparelho de Estado Familiar e o Aparelho de Estado 
Escolar, - martela em sua cabeça, quer utilize métodos 
novos ou antigos, na certa quantidade de “saberes” 
embrulhados pela ideologia dominante (francês, 
aritmética, história natural, ciências, literatura) ou 
simplesmente a ideologia dominante em estado puro 
(ética, orientação cívica, filosofia). Em algum momento 
por volta dos dezesseis anos, uma imensa massa de 
crianças é ejetada “para a produção”: trata-se dos 
operários ou dos pequenos camponeses. Outra parcela 
de jovens academicamente ajustados segue adiante: e, 
para o que der e vier, avança um pouco mais, até ficar 
pelo caminho e ir preenchendo os postos dos técnicos 
pequenos e médios, dos funcionários de colarinho branco, 
dos pequenos e médios executivos, de toda sorte de 
pequeno-burgueses. Uma última porção chega ao topo, 
seja para cair no semi-emprego intelectual, seja para 
fornecer, além dos “intelectuais do trabalhador político”, 
os agentes da exploração (capitalistas, dirigentes) os 
agentes da repressão(soldados, policiais, políticos, 
administradores, etc.)  e os profissionais da ideologia 
(pregadores de todo tipo, em sua maioria “leigos” 
convictos)”87

 
 

Cada grupo vai-se ajustando ao papel social que lhe cabe: explorador, 

agentes da exploração, agentes da repressão, lideres políticos e os 

profissionais da ideologia. É fato que a família, a Igreja, o Exército, os livros e 

os filmes vão ensinando comportamentos, mas, como destaca Althusser, 

nenhum outro Aparelho Ideológico do Estado tem a audiência obrigatória de 

totalidade das crianças na formação social capitalista — oito horas por dia, 

durante cinco ou seis dias da semana. Haverá, por certo, alguns professores 
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que tentarão voltar o saber que ensinam contra a ideologia, o sistema e a 

política em que estão aprisionados — são raros, porque a maioria acredita 

perfeitamente no sistema e empenham sua luta na sua defesa; não desconfiam 

de que sua própria dedicação contribui para a manutenção e alimentação duma 

representação ideológica da escola; daí porque a crise que abala o sistema 

educacional em conjunção com aquela que abala o sistema familiar vem 

assumir um sentido político, na vez que é a escola o AIE dominante.88

Reitere-se que as teses de Althusser são duas, no que concerne à 

ideologia: 

I. A ideologia representa a relação imaginária dos indivíduos com suas 
condições reais de existência – diz respeito ao objeto “representado” sob 
a forma imaginária da ideologia; 

 
II. A ideologia tem uma existência material – materialidade da ideologia. 

 

Ele destaca que a ideologia interpreta os indivíduos como sujeitos, o que 

significa dizer que não existe ideologia a não ser para sujeitos concretos — a 

categoria do sujeito é constitutiva  de qualquer ideologia, seja qual for sua 

determinação (regional ou de classe e seja qual for sua datação histórica já 

que, segundo afirma, ideologia não tem história.89 Assim, veja-se que a 

ideologia da classe dominante não se transforma na ideologia dominante pela 

graça divina, nem em virtude da simples tomada do poder estatal: é através da 

instauração dos AIEs, em que essa ideologia é realizada e se realiza, que ela 

se torna a dominante. Porque os AIEs representam a forma em que a ideologia 

da classe dominante tem que, necessariamente, se realizar e a forma com que 

a ideologia da classe dominante tem que, necessariamente, ser comparada — 

contudo, as ideologias não “nascem” nas AIEs; lembra Althusser que elas 
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surgem nas classes sociais que estão em confronto na luta de classes; em 

suas condições de existência, suas práticas, sua experiência.90

Michel Pêcheux considera que os AIEs não seriam puro instrumento da 

classe dominante, mas que eles constituem, simultânea e contraditoriamente, a 

sede e as condições ideológicas da transformação das relações de produção.91

Quando Althusser enuncia que o conjunto de AIEs de uma formação 

social capitalista também inclui os Sindicatos e os Partidos Políticos ele está 

mostrando que essa função que eles desempenham dentro dos complexos dos 

AIEs é subalterna mas necessária; como ressalta Ètienne Balibar, na operação 

dos AIEs a relação de classes é ocultada pelo próprio mecanismo que a 

realiza.92

Assim, ideologia, em seu conceito geral, não é a mesma coisa que 

ideologia dominante: voltando a Althusser, se as ideologias têm uma história 

própria, por terem uma existência histórica concreta, “a ideologia em geral não 

tem história” na medida em que é dotada de uma estrutura e funcionamento 

tais que a tornam uma realidade a - histórica, isto é, na realidade oni - histórica, 

no sentido de essa estrutura e funcionamento serem imutáveis, acharem-se 

presentes de uma mesma forma em tudo o que chamamos história.93

Göran Therborn, em A Ideologia do Poder e o Poder da Ideologia, 

sugere acrescentar ao marxismo a contribuição das descobertas empíricas da 

sociologia; é uma tentativa de síntese interessante, vez que torna-se desejável 

a conciliação do materialismo com a autonomia da ideologia, bem como quer-

se igualmente discernir a relação da teoria marxista da ideologia com a 

sociologia do conhecimento desenvolvida em oposição ao marxismo. Ele define 

a ideologia como um fenômeno social de natureza discursiva, incluindo tanto as 
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noções e a experiência cotidiana quanto complexas doutrinas intelectuais, tanto 

a consciência dos atores sociais quanto os sistemas de pensamento e 

discursos institucionalizados de uma dada sociedade; essa definição da 

ideologia como discurso interpelando os seres humanos enquanto sujeitos 

reproduz de modo eficaz a noção sociológica de “cultura”, daí concluir Therborn 

ser a principal tarefa da ideologia construir a subjetividade humana.94

Ele não aceita a concepção marxista clássica de ideologia, segundo a 

qual a principal função desta seria agir como “cimento” social, incorporando 

subordinados; segundo ele, toda ideologia situacional sempre gera uma alter-

ideologia no processo de criar diferenças entre nós e eles, o eu e o outro, daí 

terem as ideologias um caráter intrinsecamente dual, daí decorrendo que 

qualquer ideologia de dominação tem que gerar resistência; Therborn 

acrescenta que as ideologias de classe estão inscritas nas relações de 

produção: 

 

“Por exemplo o feudalismo envolvia uma 
hierarquia de direitos e deveres entre o camponês e o 
senhor feudal, e estes eram os focos das lutas de classes. 
O cerceamento dos direitos dos camponeses criou 
concepções alter-ideológicas da injustiça, que 
constituíram a base da oposição deles, à ilegalidade das 
práticas dos senhores feudais”.95

 

Se a ideologia não é determinada pela economia, sendo relativamente 

autônoma, como primeira conseqüência ter-se-ia que ela tem, então, suas 

próprias leis de movimento. Em segundo lugar, a economia recebeu uma forma 

particular da ideologia, quando ela é eficaz (a constituição dos sujeitos 

econômicos em forma individualista no capitalismo inglês do século XVII a 
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meados do Século XIX). Em terceiro lugar, montadas as ideologias, seriam 

redutíveis a ideologias de classe. 

Assim, Therborn, afirmando tomar o marxismo como ponto de partida, 

termina por indicar as limitações do naturalismo histórico; se o seu “timbre” é 

marxista, suas concepções sobre o materialismo não o são; para ele, as 

ideologias de classe parecem ser determinadas pelo materialismo econômico, 

mas o resto do universo ideológico repousa sobre uma base material que 

pouco deve ao marxismo. O mesmo Therborn enfatiza a importância da classe 

na análise da ideologia — isso, para alguns críticos, é suficiente para situá-lo 

no campo marxista, o que seria incorreto, pois o que é típico do marxismo não 

é a ênfase na classe per si, mas uma teoria particular da geração da 

localização e dos efeitos causais das classes.96

Também Karl Manheim teria sido presumidamente marxista em virtude 

de sua crença na importância da classe como base social; contudo, o sentido 

de sua obra é que as classes são essencialmente políticas, o que prevaleceria 

sobre o seu lugar nas relações econômicas — daí estar a explicação de luta de 

classes não na economia, mas, por exemplo na tendência inata para a 

competição da condição humana.97

Conclua-se que Therborn possibilita a análise da ideologia como uma 

espécie de círculo funcional em que os sujeitos fazem a ideologia e a ideologia 

faz os sujeitos; ele frisa a importância da luta ideológica e demonstra as 

contradições dentro das suas formas, deixando em aberto o conceito de 

ideologia; esse indeterminismo implica também que nem sempre a ideologia 

funciona no sentido de incorporar classes subalternas, podendo atuar ou não 

na formação e manutenção das práticas econômicas. 
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Na verdade, a chamada tese da ideologia dominante é aquela pela qual 

a sociedade capitalista contemporânea consegue fazer a classe trabalhadora 

aceitar o próprio capitalismo. Nicholas Abercrombie, Stephen Hill e Bryan S. 

Turner não aceitam ideologia no sentido de falsa consciência, mas como 

complexo de crenças; eles destacam as semelhanças entre as experiências de 

ordem social pela tese da ideologia dominante neomarxista (Gramsci, 

Habermas, Althusser) e pelas teorias sociológicas da cultura popular.98

A partir de argumentos históricos, AHT(Abercrombie, Hill e Turner) 

afirmam que no feudalismo e no capitalismo incipiente havia uma ideologia 

dominante identificável, embora de modo algum verificada, que incorporava a 

classe dominante; discordam, assim, que a religião fosse uma ideologia 

dominante que teve como conseqüência incorporar com sucesso o 

campesinato, enfatizam que a cultura e a ideologia da classe trabalhadora 

permaneceram largamente não permeadas por essa ideologia dominante — 

eles afirmam que a fragilidade no aparelho de transmissão ideológica fez com 

que as classes subalternas não fossem muito afetadas por ela.99

Karl Korsch, contemporâneo de Lukács, afirma que a ideologia é 

essencialmente uma forma de sinédoque, a figura de estilo em que tomamos a 

parte pelo todo.100

Terry Eagleton, indagando-se sobre a história material que deu origem à 

própria noção de ideologia, afirma que o seu conceito surgiu no momento 

histórico em que os sistemas de idéias se conscientizaram pela primeira vez da 

sua própria parcialidade — isso se deu quando umas idéias foram forçadas a 

deparar com formas estranhas ou alternativas de discurso 101. Cita Antonio 

Gramsci, para quem a categoria mestra não é a ideologia, mas a hegemonia, 
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que utiliza para se referir ao modo como o poder governante obtém, daqueles a 

quem subjuga, o assentimento à sua dominação — inclui a ideologia, mas não 

é redutível a ela 102; com Gramsci se efetua a transição inicial da ideologia 

como “sistema de idéias” para a ideologia como prática social vivida e 

costumeira — abrangendo assim as dimensões inconscientes e não articuladas 

da experiência social, bem como o funcionamento das instituições formais.103

Essa linha seria herdada por Althusser, para quem a ideologia é 

basicamente inconsciente e sempre institucional e Raymond Williams, diante 

de Gramsci, reconhece o caráter dinâmico da hegemonia (inseparável da idéia 

de luta) em contraste com o caráter potencialmente estático da ideologia.104 Na 

verdade a hegemonia representa a estratégia mediante a qual um poder 

dominante obtém, daqueles a quem subjuga, o consentimento em sua 

dominação, daí porque, na visão de Gramsci, conquistar a hegemonia é 

estabelecer uma liderança moral, política e intelectual na vida social, difundindo 

sua própria “visão do mundo” pelo tecido societário como um todo e, assim, 

equiparando os próprios interesses aos da sociedade vista como um todo; 

quando o Estado recorre à violência direta, corre o risco de perder a 

credibilidade ideológica, pois quando o poder mostra seu jogo abertamente 

pode ser objeto de contestação; daí desempenharem as instituições da 

sociedade civil — escolas, famílias, igrejas, meios de comunicação e o restante 

— um papel mais central no processo de controle social.105

Para Theodor Adorno, marxista da Escola de Frankfurt, a identidade é a 

forma primeira de ideologia e esse princípio se esforça por eliminar toda a 

contradição, característica levada a efeito no mundo reificado e burocratizado 

do capitalismo tardio; assim, o oposto da ideologia, como forma de 
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“pensamento identificatório”, seria não a verdade ou a teoria, mas a diferença 

ou a heterogeneidade; ele afirma a não-identidade essencial entre pensamento 

e realidade, conceito e objeto; observe-se que a ideologia homogeneíza o 

mundo e desfazê-la exige uma “dialética negativa”, cujo paradigma supremo, 

para Adorno, é a arte, que fala em nome do diferencial e do inidêntico.106 

Contudo, Adorno não pretende apenas substituir a identidade pela diferença 

porque contrapor esses conceitos, como pluralidade/moralidade, 

marginal/central, é recair numa oposição binária, como sabem os 

deconstrutivistas  mais sutis.107

Jürgen Habermas, filósofo posterior à Escola de Frankfurt, considera a 

ideologia como forma de comunicação sistematicamente distorcida pelo poder: 

a ideologia marca o ponto em que a linguagem é desviada de sua forma 

comunicativa pelos interesses de poder que incidem sobre ela; portanto 

enquanto Adorno opõe ao sistema a arte e a dialética negativa, Habermas 

volta-se para os recursos da linguagem comunicativa; toda linguagem, inclusive 

a de tipo dominador é, na visão de Habermas, intrinsecamente voltada para a 

comunicação e, portanto, para o consenso, pois mesmo a fala que critica o faz 

por esperar ser compreendida; há uma essência de "racionalidade profunda" 

embutida na própria linguagem.108 Acusado de racionalista, o oposto de 

ideologia, para Habermas, não é exatamente a verdade ou o conhecimento, 

mas essa forma particular de racionalidade "interessada" que se chama critica 

emancipatória, pela qual, através da prática da auto-reflexão coletiva toma-se 

ciência das restrições institucionais.109

Para Habermas, as instituições dominadoras são aparentadas com os 

padrões neuróticos de comportamento, pois tornam a vida humana rígida num 
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conjunto compulsivo de normas, impedindo, assim, o caminho da auto-reflexão 

critica — o indivíduo torna-se tão dependente de poderes hipostasiados que 

fica sujeito a restrições que, sendo culturais, influem sobre ele com a 

inexorabilidade das forças naturais.110 Habermas considera a psicanálise como 

um discurso que busca emancipar-se da comunicação sistematicamente 

distorcida, compartilhado, assim, um terreno comum com a critica da ideologia; 

os lapsos e ambigüidades da linguagem tem um efeito necessário, as 

mutilações do texto tem sentido enquanto tais, pois essas lacunas são lugares 

em que prevalecem à força uma interpretação alheia ao sujeito que a produziu; 

de modo que a psicanálise e a crítica da ideologia se concentram nos pontos 

de intersecção entre o sentido e a força.111

Portanto, o sonho e a ideologia são textos "duplicados", conjugações de 

sinais e de poder: se, nos sonhos, as motivações inconscientes revestem-se de 

um disfarce simbólico, o mesmo ocorre nos textos ideológicos; se o sintoma 

neurótico, como o texto do sonho, revela e oculta ao mesmo tempo, o mesmo 

fazem as ideologias dominantes — a verdade da ideologia, tal como no 

sintoma neurótico, não está nem na revelação nem no ocultamento, mas na 

sua unidade contraditória e essa natureza ambígua e autocontraditória da 

ideologia provém exatamente dela não reproduzir com autenticidade a 

contradição real — se o fizesse, talvez não se chamasse esse discurso de 

"ideológico". Por outro lado, um padrão neurótico de comportamento, na visão 

de Freud, não é simplesmente a expressão de um problema subjacente, mas 

constitui, na verdade, um modo de tentar lidar com ele; o comportamento 

neurótico é uma estratégia para atacar, cercar e "resolver" conflitos 

verdadeiros, mesmo que os resolva de maneira imaginária: o comportamento 
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não é um simples reflexo passivo desse comportamento, mas uma forma ativa, 

ainda que mistificada, de combatê-lo — o mesmo se pode dizer das ideologias, 

que não são meros subprodutos inertes das contradições sociais, mas 

estratégias habilidosas para contê-las, administrá-las e resolvê-las 

imaginariamente.112

O discurso ideológico, como tal, trabalha nos conflitos que procura 

negociar "abrandando-os", marcando-os e deslocando-os, tal como o trabalho 

do sonho modifica e transmuda os conteúdos latentes do sonho; seria possível 

atribuir à linguagem da ideologia algo dos recursos empregados pelo 

inconsciente em seu trabalho sobre a sua "matéria prima": condensação, 

deslocamento, elisão, transposição do afeto, considerações de 

representatividade simbólica. Contudo, Eagleton previne que o paralelo entre a 

psicanálise e a critica da ideologia é imperfeito, citando Runel Keat a destacar 

que a emancipação trazida pela psicanálise é uma questão de recordar ou 

"perlaborar" o material recalcado ao passo que a ideologia é menos uma 

questão de algo que tenhamos esquecido do que algo de que  nunca 

soubemos; na visão de Habermas, o discurso neurótico é uma espécie de 

idioma simbólico privatizado que se cindiu da comunicação pública, ao passo 

que a "patologia" da linguagem ideológica pertence inteiramente ao domínio 

público; conclui Eagleton afirmando, com sugestão de apoio em Freud, que a 

ideologia é uma espécie de psicopatologia da vida cotidiana — um sistema de 

distorção tão disseminado que oblitera a tudo e apresenta toda a aparência de 

normalidade. 113

Louis Althusser, filósofo marxista francês, constrói uma teoria da 

ideologia a partir de uma combinação da psicanálise lacaniana com os 
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aspectos menos obviamente historicistas da obra de Gramsci. Ela afirma que 

todo pensamento é conduzido nos termos de uma "problemática" inconsciente, 

que o sustenta em silêncio; ela não é ideológica em si: inclui o discurso da 

ciência, que Althusser distingue rigorosamente de ideologia pelo que ele 

denomina "corte epistemológico". Para Althusser, a ideologia já não é uma 

distorção ou reflexão falsa, mas um meio indispensável para a produção de 

sujeitos humanos; do ponto de vista psicológico, ela é menos um sistema de 

doutrinas articuladas do que um conjunto de imagens, símbolos e conceitos 

que vivenciamos num plano inconsciente; vista em termos sociológicos, 

consiste na gama de práticas e rituais que estão sempre inseridas em 

instituições materiais; herda Althusser de Gramsci essa noção de ideologia 

retificando a "consciência de classe” de Lukács; de qualquer forma, a ideologia 

é uma questão de significação e as idéias também figuram com peso dentro 

dela — por outro lado é um extremo behaviorismo ignorar que nem toda 

experiência vivida possa ser descrita como ideologia. Segundo Eagleton, sejam 

quais forem suas falhas e limitações, a expressão de Althusser sobre ideologia 

representa um dos grandes avanços nesse tema no pensamento marxista 

moderno e o escândalo dessa tese para o marxismo ortodoxo é que a ideologia 

sobreviverá a ele; superada a exploração, a ideologia prosseguirá em sua 

função puramente sociológica e não mais em seu papel político — a falsidade 

que nela subsistir já não estará a serviço dos interesses dominantes.114

Já o sociólogo francês Pierre Bourdieu se interessa mais em examinar 

os mecanismos pelos quais a ideologia adquire poder na vida cotidiana. Ele 

refere o habitus, pelo qual se incute nas pessoas disposições duradouras que 

geram práticas específicas; os indivíduos agem de acordo com esses sistemas 
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internalizados — "inconsciente cultural" — o habitus é o mecanismo de 

transição pelo qual as estruturas mentais e sociais passam a se encarnar na 

atividade social cotidiana. O que Bourdieu denomina de doxa pertence ao tipo 

de ordem social tradicional estável em que o poder é inquestionável; qualquer 

questionamento dessa doxa é, pois, a heterodoxia, contra a qual a ordem 

estabelecida tem que afirmar suas reivindicações numa nova ortodoxia, que vai 

deferir da doxa no sentido de que os guardiães da tradição, daquilo que é 

desnecessário dizer, são então compelidos a falar em sua própria defesa; já o 

campo, segundo Boudileu, é um sistema competitivo de relações sociais que 

funciona de acordo com sua lógica interna, composta de instituições ou 

indivíduos que competem pelo mesmo interesse — nesses campos, o que está 

em jogo é a obtenção da predominância que permita aos que a obtêm conferir 

ou retirar legitimidade aos outros participantes; um poder endossado de 

maneira tácita, e não explícita, é um poder que logrou legitimar-se. Esses 

campos são estruturados por conjunto de regras não faladas que operam como 

uma modalidade do que Bourdieu chama "violência simbólica",  a qual, sendo 

legítima, costuma passar despercebida como violência; veja-se essa forma 

invisível de violência nas relações de crédito, de confiança, da obrigação, da 

lealdade pessoal, da hospitalidade dos presentes, de gratidão e de piedade; no 

campo da educação destaque-se que a violência simbólica opera menos pela 

fala "ideológica" do professor com os alunos do que por ser o professor 

percebido como possuidor de um "capital cultural" que o estudante precisa 

adquirir — daí o sistema educacional contribuir para reproduzir a ordem social 

dominante, não só pelos pontos de vista que fomenta, mas por essa 

distribuição regulada do capital cultural. Lembra Eagleton a afirmação de 
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Bourdieu de que uma forma semelhante de violência simbólica atua em todo o 

campo de cultura, no qual aqueles a quem falta o gosto "correto" são 

discretamente excluídos; finalmente conclui dizendo que a "violência simbólica" 

é, pois, a maneira de Bourdieu repensar e elaborar o conceito gramsciano de 

hegemonia — sua obra como um todo representa uma contribuição original 

para o que se poderia denominar de "microestruturas" da ideologia, 

complementando as noções mais gerais da tradição marxista com exposições 

empiricamente detalhadas da ideologia como "vida cotidiana".115

A relação entre conceito de ideologia e as denominações de Pierre 

Bourdieu, "violência simbólica" e "capital lingüistico", entre outros é explicada 

em entrevista a Terry Eagleton, no Instituto de Artes Contemporâneas de 

Londres, a 15 de maio de 1991116. Bourdieu declara haver procurado substituir 

o conceito de ideologia por "violência simbólica" para controlar alguns abusos a 

que ele fica sujeito. Eagleton concorda que existe uma imprecisão do conceito, 

o qual já não seria "da moda", até porque, numa era pós-moderna, a idéia de 

que funcionamos na falsa consciência é simplista demais — contudo, deseja 

Eagleton conservar o conceito; Bourdieu considera o pensamento de Althusser 

aristocrático ao referir-se depreciativamente às "chamadas" ciências sociais; 

ele prega um afastamento da filosofia cartesiana presente na tradição marxista 

e ao referir-se à doxa declara existirem muitas coisas que as pessoas aceitam 

sem saber, como por exemplo a crença de que o êxito é conseqüência de 

capacidades intelectuais naturais, daí a aceitação submissa de sua própria 

exclusão — o comentário de Bourdieu sobre a disposição daqueles que vivem 

em condições precárias de aceitarem mais do que se supõe é embasado em 

sua experiência pessoal com o proletariado nos tempos de estudante; ele 
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mostra como a resistência à dominação simbólica é mais difícil, porque não se 

tem consciência dela, daí constituir-se uma opressão mais eficaz e brutal.117

Entre nós, João Paulo Monteiro considera que a eficácia do uso do 

conceito de ideologia exige um esforço para descontaminá-lo de certos mitos 

dos quais muitas vezes vem acompanhado; tendência a que ele chama 

ideologismo: posição dos que sustentam que a forma de discurso deve ser 

encarada como ideologia — desde o romance até as ciências, desde o 

jornalismo, ou propaganda, até a filosofia.118 Menciona que a introdução do 

conceito de ideologia foi uma das mais importantes contribuições de Marx, para 

quem ela consistia em um sistema de idéias cuja função era a defesa de 

determinados interesses de classe.119 Em Ideologia Alemã ele a define como 

inversão da realidade, literalmente: "em toda ideologia os homens e suas 

relações aparecem invertidos, como numa câmara escura" — enquanto alguns 

adotam uma atitude mais passiva, outros são mais ativos e aperfeiçoam as 

ilusões que a classe tem sobre si mesma.120 A famosa frase de Marx que é 

citada em apoio das teses ideologistas diz que "não é a consciência dos 

homens que determina sua existência, pelo contrário, é a sua existência social 

que determina sua consciência" — pertence ao prefácio da Crítica da 

Economia Política, onde, ele afirma a necessidade de estabelecer uma 

distinção entre ideologia e conhecimento científico; contudo essa frase se 

refere ao nível ideológico da consciência, não a toda consciência possível; daí 

a dificuldade em responder à questão: se é a existência social que determina a 

consciência, como é possível uma consciência capaz de apreciar exatamente 

as mudanças materiais ocorridas na sociedade e como é possível que dessa 

consciência determinada venha a sair o conhecimento científico? Recomenda o 
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autor a leitura de O Capital e História das Teorias Econômicas para a solução 

do problema.121 Por outro lado, o próprio Marx afirma a irredutibilidade da 

ciência à ideologia, distingue uma ideologia burguesa imperante a partir de 

1830 de uma ciência burguesa da economia anterior a essa data; reconhece, 

assim, a cientificidade da economia política clássica e declara que "as 

categorias da economia burguesa são formas do intelecto que tem uma 

verdade objetiva, à medida em que refletem relações sociais reais" — essa 

afirmação não é compatível com o ideologismo, pois a verdade objetiva de uma 

ciência atua num critério de cientificidade que não é redutível a uma 

perspectiva de classe.122 Ele declara em carta a Weydemeyer datada de 5 de 

março de 1852: 

"Nenhum crédito me é devido por ter 
descoberto a existência das classes na sociedade 
moderna, ou da luta entre elas. Muito antes de mim, os 
historiadores burgueses haviam descrito o 
desenvolvimento histórico dessas lutas de classes, e os 
economistas burgueses, a anatomia econômica das 
classes." 123

 

Assim, não apenas os economistas, mas também os historiadores, 

haviam feito ciência verdadeira como ainda tinham iniciado a ciência verdadeira 

da luta de classes; o "método cientificamente exato" não seria produto de uma 

perspectiva de classe, mas já era empregado pelos cientistas burgueses; a 

economia política é, para Marx, uma verdadeira ciência, que de modo algum 

pode ser reduzida à ideologia; acontece que, como o objeto dessa ciência, toca 

muito de perto os interesses dos homens, é natural que freqüentemente a 

ideologia venha substituir o discurso científico, sobrepondo-se a ele, pois já 

antes de Marx Hobbes apontava (Leviatã) a inevitável infecção ideológica de 

certas ciências — daí existir em Marx a oposição entre a verdadeira 
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investigação científica e a deformação do discurso científico em função dos 

interesses dos homens, pois, no pensamento de Marx, muitas vezes a 

ideologia se apresenta envergando as roupagens da ciência, devendo a análise 

marxista levantar o véu, distinguindo a verdadeira ciência das diversas 

ideologias.124
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"Tem um comentário que o Mário 
Faustino fez uma vez que até hoje me enche de orgulho. 
Ele disse: O senhor João Cabral é um poeta para quem a 
história existe, a geografia existe e a sociologia existe."  

João Cabral de Melo Neto.1
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1. Os Retirantes de Graciliano Ramos 
 

Na década de 30 o romance brasileiro assume no Nordeste caracteres 

neo-realistas a partir de uma visão regionalista que exercita a denúncia da 

injustiça social. Chamar a esse grupo de escritores apenas romancistas 

“nordestinos” equivaleria a considerar simplesmente “mineiro” Guimarães Rosa 

e “gaúcho” a Érico Veríssimo. Ainda se admitindo que tais autores tenham 

reagido contra as inovações formais da Semana de 1922 paulista, a verdade é 

que tinham vivência tanto do Rio de Janeiro quanto do cenário intelectual 

cosmopolita. Talvez mesmo por isso, tenham marcado com grande força o 

perfil literário da ficção brasileira, influenciando Portugal e outros países do 

circuito da lusofonia. 

Daí porque torna-se preferível a denominação de neo-realismo para 

esse grupo de escritores que projetou as letras brasileiras em Portugal e África, 

ao retratar com linhas inequívocas a difícil vida sofrida das classes 

trabalhadoras. Observe-se que está incluído histórica, geográfica e 

ideológicamente nesse grupo brasileiro o português Ferreira de Castro, que em 

1928 faz publicar Os Emigrantes e em 1930, A Selva; no primeiro livro, 

denuncia as desumanidades constantes da política portuguesa de emigração 

da época e, no segundo, a anônima miséria daqueles que trabalhavam nos 

seringais da Amazônia, para onde ele viera adolescente ligar-se à exploração 

da borracha. Sua infância pobre, de futuro intelectual autodidata evolui também 

para um jornalismo sindical e a favor do imigrante desde os tempos de sua 

literatura popular em fascículos distribuída de porta em porta; sua permanência 

no Brasil, no período mesmo em que detonava o nosso momento neo-realista, 
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sem dúvida autoriza a que seja incluído historicamente na literatura produzida 

no Brasil na época, como o faz o crítico Fábio Lucas, muito especialmente 

entre os escritores nordestinos.2 Além disso, sua experiência brasileira, desde 

1911 a 1919, passando do seringal à cidade de Belém, onde edita seu primeiro 

romance em fascículos, coloca-o como verdadeiro precursor do neo-realismo 

português, habitualmente considerado como tendo data de início no ano de 

1949, com a publicação de Gaibéus, de Alves Redol. Daí colocar-se, 

evidentemente, Ferreira de Castro como partícipe das transformações estéticas 

no âmbito da palavra escrita às quais o Brasil não iria deixar de se interligar 

universalmente. 

A revalorização do realismo ocorrida ao longo da década de trinta 

enfatizou a crítica social em literatura, pois os escritores estavam preocupados 

com os problemas políticos e o destino dos homens. A Primeira Guerra Mundial 

deixara suas marcas de brutalidade e de difusão, de modo que o cinismo e o 

desencanto predominaram nas consciências voltadas para o espetáculo trágico 

do destino das pessoas com seus ideais partidos. Esse pessimismo evolui 

desde a chamada Grande Repressão até a segunda Grande Guerra, em 1939; 

de modo que foi importante a contribuição de autores americanos como John 

dos Passos, Ernest Hemingway, T. S. Eliot, Eugene O’Neil, trazendo a público 

a angústia e amargura de uma sociedade desesperada pela futilidade da 

guerra e o malogro de suas aspirações de paz; ainda na década de 20 

surgiriam Aldous Huxley, Erich Maria Remarque e, sob um prisma diferenciado, 

Thomas Mann e James Joyce, estes últimos mais vinculados a processos 

psicológicos de expressão. O certo é que o colapso econômico e a ameaça do 
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fascismo e da guerra pareceu alertar os escritores quanto à questão de dever a 

literatura ser orientada com propósitos de acenar para uma sociedade mais 

justa. John Steinbeck, com As Vinhas da Ira descreve a situação de lavradores 

empobrecidos que fogem para a Canaã californiana, onde descobrem que toda 

aquela boa terra foi monopolizada pelas companhias que exploram os 

trabalhadores; Hemingway, em Por quem os sinos dobram, sugere que o 

indivíduo, ao sacrificar-se pela causa do povo, dá à vida significação e 

dignidade. 

No Brasil, trazer para a ficção aqueles menos favorecidos levaria 

naturalmente o leitor a revoltar-se contra a ordem social existente; as 

reivindicações proletárias tornam-se freqüentes após a eclosão da Semana de 

22, que instaurou explicitamente a busca da literatura “brasileira” pelos que 

participaram do Modernismo em São Paulo. Paradoxalmente, escritores como 

Mário de Andrade diziam-se contrários à cultura européia: 

 
“Combato atualmente a Europa o mais 

que posso. Não porque deixe de reconhecê-la, admirá-la, 
porém, para destruir a europeização do brasileiro 
educado.”3

 

O mesmo autor, entretanto, em 1942, assim há de se referir à renovação 

literária que liderou: 

 
“Não só importávamos técnicas e 

estéticas, como só importávamos depois de certa 
estabilização na Europa, e a maioria das vezes já 
academizadas.”4
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A reação a esse tipo de vanguarda se consolidaria no Nordeste 

brasileiro sob a forma de uma ficção que mantinha-se fiel à narrativa do 

realismo, incorporando, contudo, em sua temática, o protesto contra a injustiça 

social que não consistia preocupação entre os que absorviam e 

simultaneamente rejeitavam as fórmulas européias literárias então em voga. 

Diga-se que a ficção foi mais segura nessa postura, uma vez que os poetas 

aderiram à plataforma da Semana, como por exemplo o pernambucano 

Ascenso Ferreira. Este último, com seus livros Catimbó (1927), Cana Caiana 

(1939) e Xenhenhém (1956), incorporou o verso livre e passou a expressar o 

folclore nordestino de que tinha domínio e sobre o qual tantas vezes escreveu 

a Mário de Andrade em cartas que, depositadas na USP, reclamam uma 

publicação nacional. Foi o primeiro a utilizar fragmentos do folclore musical em 

seus versos: mandacaru, bumba-meu-boi, cantigas populares; Numa época 

predominantemente leitora e tipográfica, Ascenso aproveita os efeitos da voz, 

daí ter sido também o primeiro poeta a declamar em disco seus versos; além 

disso, para melhor reproduzir a fala do nordestino em seu cotidiano, Ascenso 

quebrou a ortografia oficial, valorizando a “língua falada do povo, o gostoso 

português do Brasil” a que se referia Manuel Bandeira; antecipou, assim, no 

plano estético, métodos utilizados atualmente pela sociolingüística trazendo 

como ninguém o problema das variedades lingüísticas para a literatura — daí a 

afirmação do mesmo Bandeira de se constituírem seus poemas verdadeiras 

rapsódias do Nordeste a espelhar a alma das populações dos engenhos e do 

sertão.5
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Observe-se que o correlato da poesia de Ascenso Ferreira se dá mais 

para o lado da ficção de um José Lins do Rego e da sociologia de um Gilberto 

Freyre, pela celebração de um folclore evidenciado por folguedos que 

documenta para além do meramente pitoresco, exótico ou piadístico.6 Razão 

por que inexiste nessa obra a denúncia das injustiças que haveria de criar um 

outro tríptico: Graciliano Ramos na ficção, Josué de Castro no ensaio e João 

Cabral de Melo Neto na poesia. 

O comprometimento social dos escritores do Nordeste na década de 30 

sem dúvida passa pela ênfase temática na região. Lembra Neroaldo Pontes de 

Azevedo que, em seu discurso de posse na Academia Pernambucana de 

Letras, em maio de 1920, já Oliveira Lima concitava os escritores a se 

inspirarem na região, e em 1921 Mário Sette publica Senhora de Engenho, que 

vende uma edição de mil exemplares em dez dias.7 Gilberto Freyre, então, em 

1923, escreve noventa e nove artigos em que critica o modernismo futurista de 

São Paulo e defende a tradição dos valores regionais; o núcleo fundamental do 

seu pensamento é que a noção sócio-política de Estado deve ceder lugar à 

noção de região; em 1924 é criado o Centro Regionalista  do Nordeste, por 

iniciativa de Odilon Nestor e em 1925 o mesmo Gilberto Freyre organiza o Livro 

do Nordeste, com trinta e um ensaios e mais o famoso poema de Manuel 

Bandeira “Evocação do Recife”8 talvez a execução mais arquetípica da 

plataforma da Semana de 22 aplicada, entretanto, a uma visão regional e 

localizada de um Recife que de tão nostálgica e lírica memória atua 

poeticamente com a mesma carga utópica da Pasárgada que quase lhe vem 
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surgir como sinônimo inequívoco no encadeamento semântico da língua 

enunciada. 

O momento a seguir na repercussão do futurismo da Semana de 22 no 

Nordeste, via Pernambuco, dá-se com a ida a São Paulo de Joaquim Inojosa; 

ao retornar, torna-se representante da Klaxon — cria-se a revista “Mauricéia”, 

de apenas quatro números, onde Austro Costa vem publicar o poema “O Recife 

da Madrugada é um poema futurista”; ainda dentro desse espírito, Inojosa tenta 

“acertar o passo” da revista paraibana “Era Nova”, sugerindo, como 

representante indicado da revista, na plaquete A arte moderna, aos diretores 

da Era Nova aderirem ao futurismo da Semana, provocando reações do Rio 

Grande do Norte ao Pará.9

Num segundo momento, envia Mário de Andrade um artigo para o Jornal 

do Commércio de Recife em que caracteriza como imitação da Europa o que 

se fizera até então, convocando os leitores à mudança: 

 
 

“Deixaremos de ser estaduais para 
sermos nacionais enfim. Deixaremos de ser 
afrancesados, deixaremos de ser aportuguesados, 
germanizados, não sei que mais para nos 
abrasileirarmos.” 10

 

Em 1927 são publicados o Catimbó, de Ascenso Ferreira e os Poemas 

de Jorge de Lima; em Maceió, as idéias modernistas chegaram mais 

tardiamente, em 1928 com a Festa da Arte Nova, uma espécie de réplica á 

Semana de Arte Moderna; surge a revista Maracanan, mas é com o semanário 

Novidade, em 1931, que durou seis meses, com vinte e quatro números que o 

movimento tem uma fase construtiva em Alagoas, com Graciliano Ramos, José 
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Lins, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Willy Lewin e Mauro Mota, sob a direção 

de Waldemar Cavalcanti e Alberto Passos Guimarães. Então, na Paraíba, José 

Américo publica A Bagaceira, abrindo caminho para o romance social da 

década de 30. 11

Neroaldo Pontes destaca que a disputa entre “modernistas” e 

“regionalistas”, no início dos anos 20, era também reflexo das disputas entre as 

facções oligárquicas que, em partidos opostos, aspiravam ao comando político 

no Estado de Pernambuco: os regionalistas do Diário de Pernambuco 

acusavam o governo federal de interferência indevida no Estado, propugnando 

pela defesa regional, em nível político, cultural, artístico, pois “desenvolver o 

sentimento da unidade do Nordeste” era, em última análise, promover o 

fortalecimento da região; essa perspectiva apontava também na direção de um 

saudosismo de um passado de glória que passa a ser evocado como mítico, o 

que abre espaço para um conservadorismo em que se vê a marca em privilégio 

do rural sobre o urbano e se acentua a tendência de ver o Nordeste como a 

mais brasileira das regiões.12 Por outro lado, aqueles que divulgavam a 

Semana de São Paulo tinham como quartel general o Jornal do Commércio e 

insistiam no privilégio do urbano sobre o rural, proclamavam o progresso e não 

levavam em conta a situação econômica ou cultural da região nem as 

condições de aclimatização dessas idéias novas a uma realidade diversa 

daquela de onde vinham.13

Essa década de 20, como destaca Neroaldo Pontes, foi de importância 

decisiva como alicerce sobre o qual se edificará a sólida literatura dos anos 30 

no Nordeste, marcada pelo compromisso  com o homem, expondo as tensões 
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do tecido social; é nos anos 20 que se prepara o terreno para que fique apto 

(fértil) para a plantação da semente do modernismo.14

A ênfase no regionalismo, no entanto, apresentou traços específicos 

nessa integração do homem com o seu meio e sua tradição através de uma 

arte constituinte de um panorama da região; são eles, do ponto de vista formal, 

o coloquialismo equilibrado entre a norma e o falar regional, a valorização da 

forma linear da narrativa, a incorporação da voz do personagem à do narrador 

(estilo indireto); do ponto de vista do conteúdo, observa-se a tematização dos 

ciclos existenciais da região, como a seca, o açúcar, o cacau, a heroicização 

do cangaço contraposta à deseroicização do coronelismo latifundiário, o apego 

à terra como gesto ou saga heróica, a exploração do folclore, do exotismo 

mítico e do misticismo.15

Importa recordar Antonio Olinto, ao escrever seu artigo Gilberto Freyre e 

a Luta do Momento Regionalista, publicado em “Porta de Livraria”, jornal O 

Globo, Rio de Janeiro, em data de 30 de abril de 1968: 

 

“A falta de uma prova documental da 
época pode fazer-nos situar, na poesia de, Ascenso 
Ferreira e nos poemas negros de Jorge de Lima, junto 
com A Bagaceira de José Américo, o início desse 
regionalismo criador que mudou a literatura brasileira.”16

 

Como é do conhecimento dos que estudam literatura brasileira, realizou-

se no Recife, em 1926, o Ι Congresso Regionalista do Nordeste, onde o 

pernambucano Gilberto Freyre apresentou trabalho sobre “a estética e as 

tradições da cozinha brasileira” reeditada no livro Região e Tradição, de 1941, 

sob o título de “Região, Tradição e cozinha” e, posteriormente, reproduzida, 
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com modificações, no Manifesto Regionalista que esse autor divulgou em 1952, 

pelas Edições Região. Essa atitude do chamado “mestre de Apipucos” 

desencadeou em Joaquim Inojosa a fúria intelectual de uma polêmica agravada 

pela adulteração posterior de editorial de sua autoria do Livro do Nordeste, 

publicado no Recife em 1925 em comemoração ao Primeiro Centenário do 

Diário de Pernambuco, que foi reeditado no livro “Retalhos de Jornais velhos” 

com o dobro das palavras do original.17 Joaquim Inojosa comenta que quando 

Gilberto Freyre publicou o primeiro artigo de “pregação” regionalista, a 22 de 

abril de 1923 no Diário de Pernambuco, já se exibiam nas livrarias do Recife os 

livros “Senhora de Engenho” de Mário Sette e “Reflexões de uma cabra”, de 

José Américo de Almeida; finalmente, quando, em 1933, Gilberto publica Casa 

Grande e Senzala, ele considera que a literatura social do Nordeste já havia 

nascido para o grande público brasileiro, tanto pela poesia de Ascenso Ferreira 

(Catimbó) e Jorge de Lima (Poemas), ambos de 1927, como pela ficção de 

José Américo de Almeida, (A Bagaceira), de 1928 e que, em 1922 já publicara 

o mencionado Reflexões de uma cabra e, em 1923, Problemas da Paraíba, 

livros que se constituíram na substância daquele romance.18

Aclarar as questões ligadas ao surgimento do romance “nordestino” é 

esclarecer, sem dúvida, a origem do moderno romance brasileiro. Joaquim 

Inojosa considera precursor do movimento em Pernambuco o escritor Mário 

Sette, não apenas com Senhora de Engenho (1921) mas também com 

Palanquim Dourado (1923) embora a seguir entre em divergência, por aderir à  

Semana paulista; Inojosa descreve as evocações de Mário Sette nesses livros 

que se constituiriam, a seu ver, na base da futura sociologia regionalista do 
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Nordeste: as festas de São João, com as tradicionais estrelinhas e tiradas de 

sorte em meio a travessas de canjica e bolos de mandioca, até a hora de 

subirem os balões, a cerâmica de barro do lugar, o engenho banguê com a 

moenda espremendo nos tambores a cana-caiana enquanto nas tachas o mel 

fervia, a casa-grande do engenho de Águas Claras com o engenho defronte e a 

“puxada” alpendrada, vestígio da Senzala e a capela sob o sol enquanto se 

ouviam os carros de boi; essas descrições são inda mais pernambucanas, com 

as peixeiras apregoando de manhã cedo as ciobas vermelhas e as cavalas 

roliças, as senhoras com pentes de tartaruga nos cocós, as escravas de 

colares de miçangas armando no tabuleiro bolos de goma e grude enrolados 

em folhas de bananeiras, enquanto os sobrados de azulejos de Olinda com 

seus balcões de madeira conviviam com os mocambos de taipa com roças de 

macaxeira em derredor.19

Joaquim Inojosa, no afã de ser arauto no Nordeste da Semana de 22 

combate o "regionalismo tradicionalista" de Gilberto Freyre, chegando a afirmar 

que o predomínio na literatura brasileira, desde 1922 até 1968, data do texto 

por ele escrito, tinha sido da influência paulista e não do regionalismo 

nordestino; ele menciona os 163 artigos publicados em20 jornal por Gilberto 

Freyre de 1923 a 1926, comentando que deles apenas uns trinta e poucos se 

referem ao regionalismo21; ele nega que o “regionalismo” haja sido “movimento” 

no Recife no período de 1923 a 193022, bem como destaca que um ano antes 

do regresso de Gilberto Freyre ao Brasil, José Américo Almeida já publicara as 

reiteradas “Reflexões de uma cabra”, espécie de “pré-Bagaceira”, e pouco 

depois “Problemas da Paraíba”, livro que estudava os problemas sertanejos, 
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concluindo, finalmente, que aquele que tenha vivido entre Recife e Paraíba de 

1922 a 1930 não poderia subordinar A Bagaceira aos artigos de Gilberto Freyre 

ou a um congresso Regionalista do qual o escritor paraibano não participara.23

Obcecado pela possibilidade de uma certa crítica referendar a influência 

de Gilberto Freyre na Bagaceira, obra-marco do romance moderno brasileiro, 

Joaquim Inojosa encaminha uma carta-consulta, a 3 de janeiro de 1966 ao 

autor paraibano , publicando suas declarações em resposta, no intuito de fazer 

cessar a mencionada controvérsia: 

 

 
“O meu livro “A Bagaceira” publiquei-o em 

1928, mas na verdade escrevi-o aos poucos, durante 
cerca de três anos. 

A partir de 1922, com as notícias do 
movimento modernista de São Paulo e o interesse que 
começou a despertar em meu espírito, senti que era justa 
aquela reação contra o que se chamava literatura de 
importação. Mesmo quando estudante, eu, que vivia a ler 
Camilo, Castilho e Eça de Queiroz, havia exultado com os 
livros de Machado de Assis, pelo que neles encontrava de 
coisas brasileiras. 

À proporção que o modernismo se 
expandia, inclusive no que representava de polêmico em 
Pernambuco, foi-se concretizando dentro de mim a idéia 
de igualmente formarmos uma reação nordestina contra 
os cânones antigos, a que se chamava de “passadismo”, 
sem que perdêssemos o sentido universal da cultura 
brasileira. Reagir como nordestino, queria dizer, 
aproveitar tipos, linguagem, costumes regionais do 
Nordeste, secas e cangaços, dentro da integração 
nacionalista pregada pelos modernistas, pois que a 
literatura mesmo que fixe aspectos regionais, não perde, 
por isso, o seu aspecto de universalidade. 

... Comecei, então, a elaborar “Bagaceira”. 
Pensa-se que este livro é de 1928, data de sua 
publicação. Puro engano. Levei cerca de três anos a 
escrevê-lo, aproveitando os intervalos de minha vida 
profissional, enquanto acompanhava o desenvolvimento 
do modernismo brasileiro.” 24
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A posição de Joaquim Inojosa atinge caráter de impacto ao corrigir 

Antonio Cândido e José Aderaldo Castelo os quais, em “Presença da Literatura 

Brasileira” atribuem ter a obra de José Américo de Almeida raízes nas 

“Sugestões do Primeiro Congresso dos Regionalistas de Recife e, quanto à 

linguagem, na prosa elíptica de Oswald de Andrade, incisiva e epigramática”; 

Inojosa retifica o nome do evento para I Congresso Regionalista do Nordeste e 

esclarece que o escritor paraibano sempre residiu em seu Estado, não 

havendo freqüentado o “grupo do Recife”, defendendo, finalmente, a influência 

dos de São Paulo a impelir José Américo para a glória de A Bagaceira. 25 Ele 

considera também que o grupo reunido em torno de José Maria de 

Albuquerque Melo, em 1927, na “Revista do Norte”, era um bate-papo de 

amigos numa casa editora; destaca a ausência de escritores no Ι Congresso 

Regionalista do Nordeste atribuindo-lhe teor político ao estimular o patriotismo 

regional e diz claramente inexistir nesse escrito qualquer apresentação de tese 

quer de ordem literária, sociológica, filosófica ou artística, mencionando como 

únicas manifestações literárias de que os jornais deram notícia: 

 

“as de Ascenso Ferreira, recitando versos 
de Catimbó — como “atleta de circo de cavalinhos”, no 
dizer do Jornal de Gilberto Freyre, o Diário de 
Pernambuco — Samuel Campelo, dizendo poesias 
“caipiras” e o “curioso artista alagoano” Ceguinho, 
tocando “violão e realejo.” 26

 
Ele menciona as notícias constantes dos dois jornais recifenses com 

relação ao Congresso: 
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“Estava encerrado o Ι Congresso 
Regionalista do Nordeste. 

Ao café, formou-se uma roda para 
recitativos à maneira tradicional, recitando o poeta 
Ascenso Ferreira expressivos versos inéditos” 

— Diário de Pernambuco, 12/02/1926 (35) 
 
“Para rematar essa festa de 

espiritualidade, o poeta Ascenso Ferreira, após o ágape, 
improvisou uma tertúlia. Do recanto do  vasto terraço 
recitou várias composições do seu livro de versos em 
preparo, dentre elas “Catimbó”, “Samba”, “Gata 
Borralheira”, “Palmares”, etc. 

— Jornal do Commércio, 12/02/1926 27

 

Observa-se na análise do discurso de Joaquim Inojosa a preocupação 

reiterada  de negar a leitura do  Manifesto  Regionalista  de  Gilberto Freyre no 

Ι Congresso Regionalista do Nordeste, destacando que o trabalho lido pelo 

intelectual pernambucano de Apipucos se intitulava “A Estética e as Tradições 

da Cozinha Brasileira”, que teria outra denominação no livro “Região e 

Tradição”, a saber: “Região, Tradição e Cozinha”. Joaquim Inojosa, então, faz 

publicar o citado trabalho de Gilberto Freyre, tal como ele fora apresentado no 

Congresso e publicado nos jornais Diário de Pernambuco e Jornal do 

Commércio, a 9 de fevereiro de 1926, do qual seguem alguns fragmentos: 

 

“O presidente dá então a palavra ao sr. 
Gilberto Freyre, para a leitura do seu trabalho sobre a 
“estética e as tradições da cozinha brasileira”. O autor, 
para disfarçar a aridez da leitura e ao mesmo tempo para 
criar ambiente simpático ao assunto, faz distribuir entre os 
congressistas cocadas pernambucanas. Circulam também 
entre os presentes fotografias de velhos pontos da Índia e 
da China, pratos de mesa, bules de chá — reminiscências 
da antiga mesa afidalgada dos senhores de engenho do 
Nordeste. 

,,, Lembra o lirismo de nossos nomes de 
doces e bolos: Bolo de Noiva, Pudim de Veludo, Pudim de 
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Yayá, Arranjos de Sinhá, Bolo Celeste. Verdadeiros 
nomes de poemas. 

... Recorda a antiga senhora de engenho 
nordestina — sempre boa quituteira. E a antiga 
hospitalidade dos engenhos. E os vinhos de genipapo e 
caju feitos em casa. E as cangicas e bolos de São João. 

— Toda essa tradição, afirma, está em 
declínio. A nova geração de moças já não sabe fazer 
doces. Já não tem gosto para ler os livros de receita de 
família. A verdadeira leitura para mulheres além dos livros 
de missa. 

Quando, às vezes, domingo de manhã, 
diz o senhor Gilberto Freyre — saio de bicicleta em Casa 
Forte e na Torre e no Poço, sinto vir das casas o cheiro 
de munguzá e das igrejas o cheiro do incenso, sinto mais 
fé no futuro do Brasil brasileiro do que ouvindo o hino 
nacional...” 28

 

A intencionalidade explícita de Joaquim Inojosa consistiu em evitar fosse 

o chamado Manifesto Regionalista de Gilberto Freyre incluído entre as 

principais declarações de princípios do modernismo brasileiro, para o que 

chegou a entrevistar Odilon Nestor, fundador do Centro Regionalista e 

presidente do várias vezes mencionado I Congresso Regionalista do Nordeste: 

em data de 17 de agosto de 1965, ele mostrou-lhe o noticiário dos jornais da 

época e releu o trabalho de Gilberto Freyre sobre culinária, apresentando-lhe a 

seguir o manifesto gilbertiano de 1952 com 78 páginas; Odilon Nestor confirma 

não haver sido este último documento lido no Congresso, mas – pasme-se –

acrescenta que havia um outro “manifesto” distribuído aos presentes por ele 

mesmo: o programa do Centro Regionalista, que teria sido distribuído com esse 

caráter, chegando mesmo a assinar (!) uma declaração nesse sentido: 

 

“Declaro que este “Programa” constitui o 
verdadeiro Manifesto Regionalista distribuído durante o Ι 
Congresso Regionalista do Nordeste, realizado em 
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Recife, em 1926, e que foi redigido em minha residência, 
uma colaboração de Morais Coutinho, Gilberto Freyre e 
Odilon Nestor às vésperas do Congresso.” 29

 
 

Assim, a falsidade argüida ao manifesto de Gilberto Freyre por Joaquim 

Inojosa não diz respeito portanto à autoria, mas ao fato de ter sido antedatado. 

Porque quando o mestre de Apipucos surgiu com “Casa Grande e Senzala”, 

em 1933, o movimento de renovação literária já se havia firmado com Catimbó, 

de Ascenso Ferreira (1927), Poemas de Jorge de Lima (1927) e mais 

revolucionariamente A Bagaceira de José Américo de Almeida (1928), além 

dos livros de Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado. 

Contudo, alguns comentários se impõem passado quase um século 

desses acontecimentos. “O Manifesto Regionalista” de Gilberto Freyre, quer 

fosse datado de 1926 ou de 1952, mesmo assim enfrentaria dificuldades em 

ser avocado como declaração de princípios de uma escola literária de denúncia 

social, que rareia tanto na obra do sociólogo pernambucano como na poesia de 

Ascenso Ferreira e Jorge Lima. O aproveitamento do folclore, em Ascenso, e a 

celebração da raça negra, no poeta alagoano, estão próximos de fato, do 

espírito luso-tropicalista que irá caracterizar o pensamento do sociólogo 

pernambucano. No que concerne a José Américo de Almeida, já em 1922, a 

revista Dom Casmurro, de Recife, dirigida por José Lins do Rego e Osório 

Borba anunciava: “Para breve, Bagaceira”; um artigo de José Lins do Rego, 

publicado no jornal paraibano A União em 1928, logo após o aparecimento do 

livro de José Américo, faz importantes revelações: este lhe confessara, em 

períodos anteriores, que fazia o romance onde descrevia a história de sua 

gente em conflito com a sua terra, o qual surgira com a leitura de um livro 
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segundo o próprio José Américo pouco expressivo, o Senhora de Engenho, do 

pernambucano Mário Sette, aparecido em 1921 e que vendeu mil exemplares 

em quinze dias, já estando em 1923 a se anunciar uma quarta edição; registra 

que também Gilberto Freyre, dos Estados Unidos, manifesta-se encantado com 

a novela na sua coluna “De outra América”, no Diário de Pernambuco; a obra 

tratava da vida dos engenhos de Pernambuco contando as excelências da vida 

provinciana, estabelecendo o confronto entre o mundo rural e a cidade grande, 

entre a vida de Tracunhaém e o Rio de Janeiro. 30

Contudo, A Bagaceira provoca um impacto e já no primeiro ano conhece 

quatro edições: duas no Rio de Janeiro e duas na Paraíba, celebram-se tanto o 

autor como o livro que, embora inserido na tradição do romance regionalista, 

opera uma ruptura que consiste, na visão de Ângela Maria Bezerra de Castro, 

em deslocar a velha questão da miséria econômica do Nordeste do eixo 

fisiográfico para o social; desmitificando a seca, o romance paraibano encontra 

sua força de denúncia na ironia do contraste ente a “natureza privilegiada” do 

brejo e a degradação humana, pois o romance de José Américo não se limitou 

a repetir a denúncia em torno das conseqüências da seca sobre a população 

nordestina, mas explorou a contradição entre brejo e sertão, entre a fartura do 

brejo e a perversidade da estrutura sócio-econômica vigente na região — a 

destacar um dos seus axiomas, logo no início do “Antes que me falem” 

antecedendo o texto narrativo:  

 

“Há uma miséria maior do que morrer de 
fome no deserto: é não ter o que comer na terra de 
Canaã.” 31
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Entre a publicação de A Bagaceira em 1928 e o final da Segunda 

Grande Guerra transcorrem os anos da época áurea da ficção social na 

literatura brasileira; A Bagaceira, publicada em 1928, não encerra ainda todas 

as características que marcarão o novo romance nordestino — o seu discurso 

narrativo é ainda ornamentado e metafórico ao invés da linguagem despojada e 

oralizante. A despeito destas questões de estilo, ideológica e tematicamente a 

criação de José Américo de Almeida se enquadra nas linhas gerais da ficção 

da década seguinte.33

No que concerne especificamente a José Lins do Rego, José Maurício 

Gomes de Almeida destaca que ele será o romancista da decadência da 

sociedade patriarcal do Nordeste canavieiro, assim como Gilberto Freyre será o 

seu sociólogo. 32 Referindo-se a Menino de Engenho, o crítico observa: 

 

“Sem que isso traga qualquer prejuízo à 
grandeza humana e artística da criação de José Lins do 
Rego, pode-se facilmente perceber que a ótica do 
romancista nesta obra ainda é predominantemente 
patriarcal, impregnada dos valores de sua classe. Menino 
de Engenho está na verdade muito mais preso às 
ideologias do Movimento Regionalista do decênio anterior, 
nostálgico e sentimental, do que á posição 
conscientemente crítica que domina o romance de 30 e 
que já se podia assinalar em A Bagaceira. 

... O modo atenuado como aparece 
descrita em Menino de Engenho a realidade social do 
meio agrário nordestino, passando o narrador um pouco 
por alto sobre os aspectos menos atraentes dessa 
realidade deve-se, além das razões extrínsecas já 
analisadas (de ordem biográfica e cultural), à natureza 
mesma do projeto estético do romance, muito mais de 
evocação lírica do que de denúncia social.” 34
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Sertaneja cearense de Quixadá, Raquel de Queiroz publica, em 1930, O 

Quinze, a retratar a seca de 1915 em seus caracteres específicos: a ausência 

de chuvas, a lavoura perdida, o gado morrendo nos pastos ressecados, os 

homens, as mulheres, as crianças, os retirantes deixando suas casas e 

enchendo as estradas, sem destino. Mas o livro não é uma lamentação: é uma 

denúncia.35 Augusto Frederico Schmidt comenta, como algumas cenas se 

recortam ao vivo, na tragédia infinita das terras calcinadas, das terras 

abandonadas: 

 
“O retirante é como uma árvore da 

estrada estorricada. Por mais que se descreva a epopéia 
do homem expulso pela própria terra, terra madrasta, 
ainda e sempre há coisa nova a se dizer. Sem pensar, 
talvez, levada apenas pelo desenrolar da história que nos 
conta, seguindo uma família de retirantes na sua 
caminhada, na sua via crucis sem redenção, D. Raquel de 
Queiroz fere de novo um grave problema nacional. 

... Já o livro do Sr. José Américo de 
Almeida, que teve um eco tão profundo na alma nacional, 
recordou também que a seca existia, mas não era A 
Bagaceira, ainda, o livro da seca.” 36

 

Vidas Secas, do alagoano Graciliano Ramos, (1892-1953), foi publicado 

em 1938 e se inscreve numa seqüência que vem desde A Fome de Rodolfo 

Teófilo (1890) até A Bagaceira de José Américo de Almeida (1928), com breve 

incursão em O Quinze, de Raquel de Queiroz (1930). Trata-se de uma 

literatura a documentar o êxodo rural, em que uma fatalidade geográfica 

articula no plano de linguagem uma prospecção do vazio do personagem, num 

labirinto sem esperança de qualquer saída. As relações da ficção com a 

sociologia e a história extrapolam o mero conceito de literatura como 

documento, evidenciando um registro em que a qualidade artística desperta 
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como instrumental básico na preocupação ideológica com o povo e seu 

sofrimento. Os personagens deserdam da subjetividade para surgirem mais 

ligados à classe que representam do que aos meandros de sua possível 

personalidade, como se alheios de si mesmos, no percurso meramente 

instintivo de seus atos. 

Uma linguagem direta, contida, curta, seca e exata caracteriza a obra de 

Graciliano em seu retrato conciso e preciso da criatura do Nordeste, qual mural 

de Portinari, que o levara a inscrever-se no partido comunista em 1945. 

Falecido em 20 de março de 1953, no Rio de Janeiro, o escritor havia sido 

preso e levado ao Recife em 1936, quando o deslocaram para o Rio; 

posteriormente à libertação de Ilha Grande conseguira emprego público no 

Governo Vargas, através de Carlos Drummond de Andrade. Com uma visão 

cética em relação à situação humana, pode-se encontrar um certo grande 

fatalismo determinista ao modo de Taine em seus escritos: hereditariedade e 

meio atuam com papéis decisivos. A utopia de Graciliano, contudo, insinuava-

lhe a certeza da vitória  dos justos pela visão socialista do mundo, apesar do 

seu sarcasmo revelar a adesão a um modo inequívoco de contemplar o caráter 

trágico da crueldade histórica. O seu materialismo e a constante 

impessoalização atuam na realidade da injustiça e da miséria sem qualquer 

ênfase lírica a que pudesse levar um traço de sublime transcendência. 

A herança latifundiária e patriarcal da cultura brasileira é anexada ao 

espírito ganancioso e desagregador do capitalismo na articulação ideológica do 

romance de autores do Nordeste, o qual, conforme Fábio Lucas, se constituiu 

no documento mais enfático da disparidade social do país; 37 o mesmo autor 
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destaca, igualmente, que essa novelística, de inspiração rural, buscava nos 

rigores da natureza a explicação da infelicidade do povo 38. 

Conforme José Maurício Gomes de Almeida, nenhuma outra obra da 

literatura brasileira, anterior ou posterior, consubstancia de forma mais acabada 

do que Vidas Secas a essência de uma arte regionalista, na sua expressão 

mais alta: nele a integração entre o espaço (físico e social), o homem, a acção, 

a linguagem, a temática e a própria articulação da narrativa torna-se quase 

absoluta — nada existe com valor adjetivo ou puramente circunstancial; os 

treze capítulos estão dispostos segundo rigorosa simetria, tendo ao início e ao 

fim o quadro dramático da seca e no momento exato (capítulo 7) a época das 

chuvas torrenciais; além disso, os capítulos se interligam por um processo 

sistemático de reiteração temática (temas recorrentes) 39; avesso tanto ao 

patético quanto ao ornamental, o instrumental expressivo extremamente 

despojado parece incorporar a si, de forma homogênea, o caráter agreste do 

meio retratado: Graciliano Ramos, ao invés de exaltar o sertanejo, ao modo 

dos românticos, deseja figurá-lo com o máximo de realismo, nas condições 

sub-humanas em que vive, acossado pelo clima e explorado pela sociedade; a 

mitificação cede lugar à denúncia social, embora em momento algum 

Graciliano se deixe levar, como Jorge Amado, pelo proselitismo ideológico. 40

Assim, se na obra, por exemplo, de Euclides da Cunha, permanece o 

caracter épico de José de Alencar, na de Graciliano, ao contrário, a retórica se 

despe de qualquer impressionismo do estilo e passa a ser clara, direta e 

aguda, ultrapassando, pela contundência, o meramente descritivo regional e 

atingindo a eterna condição humana sempre humilhada e ofendida pela 
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opressão das circunstâncias – torna-se, assim, universal, ainda que nesse seu 

contexto cultural específico 41. E cita José Maurício Gomes de Almeida o 

mestre Antônio Cândido que, na obra Ficção e Confissão, opina: 

 

“Euclides tomou o sertanejo e deu ao seu 
drama (que foi primeiro a exprimir convenientemente) 
faíscas de epopéia. Graciliano esbateu-o no ramerrão 
das misérias diárias e o fez irremediavelmente 
doloroso”42. 

 
 

Destacando que a assimilação do dado regional (realidade sociológica) e 

sua transformação em matéria literária (realidade estética) se processa de uma 

maneira bem diversa desde, por exemplo, na obra romântica de sentido épico – 

mítico, como O Sertanejo, de Alencar, até o realismo despojado de Vidas 

Secas, José Maurício Gomes de Almeida conclui que, 

 
“quando Graciliano Ramos situa sua 

narrativa no ambiente árido da caatinga e coloca em seu 
cerne uma experiência vital característica do homem 
daquelas paragens, não torna por isso o seu romance 
menos universal do que digamos, A paixão segundo G. H. 
de Clarice Lispector 43. 

 

 

Anatol Rosenfeld salientou que de Vidas Secas emana um gosto como 

que de cinzas e que  na poesia desta linguagem obrigada ao absolutamente 

essencial está aprisionada, como em uma chaleira, a pressão de uma 

poderosa indignação 44. Conclui o autor por considerar Graciliano como o poeta 

da seca,levando em conta que, mesmo em romances que não tratam desse 

flagelo, as existências dos personagens restam ressequidas no centro da 

trama45. As existências remanescem como ruínas calcinadas e, com a última 
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força da miséria, relatam sua pavorosa condição, complementa Rosenfeld 46 

destacando não haver como deixar de reconhecer na escrita de Graciliano 

gestos que se igualam àqueles das endurecidas árvores da caatinga 47. 

Lembra Alfredo Bosi que Vidas Secas é um romance escrito por volta de 

1937, quando a migração interna começava a tomar vulto, do Nordeste para 

São Paulo, principalmente; daí, considera, o paraíso possível dos personagens 

retirantes ser esperado nos meses que se seguem às águas com o viço novo 

do pasto, quando “ a caatinga ficaria toda verde” – esse o imaginário enraizado 

no solo do sertão. 48

José Ubireval Alencar Guimarães, em original trabalho sobre Vidas 

Secas, destaca se constituírem O Quinze, Seara Vermelha e A Bagaceira 

obras concorrentes para que pudessem ser estabelecidos modelos estruturais 

competentes do mito da seca, salientando que a obra de Guimarães Rosa 

Grande Sertão Veredas representa a antinomia de Vidas Secas, pois enquanto 

esta se apresentou como carência do tempo das águas, aquela configuraria o 

tempo de plenitude delas 49 Ele recorda Lamberto Puccinelli, ao afirmar em 

Dissertação na USP, publicada em 1975 pelas Edições Quíron: 

 

“Comparado aos outros romances de 
Graciliano Ramos, Vidas Secas poderia ser considerada 
como a sua obra poética.” 50

 

Vidas Secas foi publicada, em 1938, um ano após a libertação do 

cárcere de Graciliano. Um conto sobre a morte de uma cachorra lhe deu 

origem, conforme narra em carta à esposa 51 e foram aproveitados elementos 

de seu mundo familiar, tipo um cachorro que viu ser sacrificado em Maniçoba, 
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interior de Pernambuco, o que consta de correspondência a José Condé.52 

Também sacrificado foi Graciliano com uma prisão arbitrária em uma certa 

noite, em sua casa de Maceió, pelo mesmo oficial do exército que um mês 

antes se empertigara no Palácio em defesa da sobrinha que havia sido 

reprovada nos exames finais da cidade de Penedo, pedido formal que o 

escritor recusara.53 como se negara também a concessões várias com o 

governo, havendo sido demitido do cargo de Diretor da Instrução Pública de 

Alagoas em 1936, após três anos de permanência. Ao verificar quais ações 

praticara que pudessem ter contribuído para sua prisão, Graciliano recordou 

em Memórias do Cárcere, conversas no café reclamando do fascismo e seus 

filhos mais velhos participantes da Juventude Comunista, também delações de 

pessoas quanto à distribuição de panfletos subversivos nos cafés deixando, 

contudo, exposto o seu posicionamento político: 

 

“O que eu desejava era a morte do 
capitalismo, o fim da exploração.” 54

 

Numa manhã de 3 de março Graciliano entrega os originais de Angústia 

à datilógrafa, é preso e conduzido ao quartel do 20º Batalhão do Exército em 

Maceió, isso às sete horas da noite; no dia 4 de março é escoltado de trem 

para o Recife, ficando detido no quartel do Exército durante quinze dias 

Graciliano Ramos prisioneiro no Recife. 

O Recife de Josué de Castro, de Francisco Julião e de João Cabral de 

Melo Neto. O Recife de Manuel Bandeira, de Joaquim Cardoso e de Carlos 

Pena Filho: agora se tornando palco de uma cena hedionda da história da 
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literatura. A seguir, o embarque no porão do navio junto com os outros presos 

com destino ao Rio de Janeiro, onde o escritor ficará alojado no Pavilhão dos 

Primários da Casa de Detenção. Adeus, Maceió do Farol, do Bebedouro da 

praia da Pajuçara: agora passará a estudar russo na cadeia para ler 

Dostoiévski, passará os dias a jogar xadrez a ler a História de Portugal.  

Entre os que compartilharam a experiência carcerária de Graciliano, 

nomes como Nise Silveira, Hermes Lima, Olga Prestes; até que o escritor José 

Lins do Rego contrata Sobral Pinto para libertá-lo, o que ocorrerá a 13 de 

janeiro de 1937. Era seu amigo em Maceió o autor de Menino de Engenho, 

juntamente com Jorge de Lima, Aurélio Buarque de Holanda e Raquel de 

Queiroz que nessa época lá também residia; já em 1932, Graciliano Ramos se 

distinguia por não medir palavras para criticar a prepotência dos dominadores 

⎯  com a chegada a Maceió da tropa de Juarez Távora, sob o comando de 

Agildo Barata, proveniente da Paraíba, o escritor tenta refugiar-se em Palmeira 

dos Índios, mas é preso e recambiado para o quartel do Exército em Maceió, 

onde fica detido por vinte e quatro horas.55

No Rio recebe ajuda dos escritores José Lins do Rego, que o hospeda 

em casa Oswald de Andrade o leva até São Paulo em busca de emprego em 

algum jornal, mas é Carlos Drummond de Andrade, então chefe de Gabinete 

do Ministro da Educação, que lhe consegue nomeação para o cargo de 

Inspetor Federal de Ensino. 

Sob a influência de Cândido Portinari, em agosto de 1945 Graciliano 

Ramos se inscreve no Partido Comunista 56 A adesão ao Partido pode ser 

compreendida pela sua revolta contra as injustiças que a sociedade vinha 
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recebendo do sistema político vigente.57 A partir daí suas obras alcançam maior 

difusão; é eleito em 1951 presidente da Associação Brasileira de Escritores e 

em 1952 viaja á Europa e conhece a França, Rússia, Tchecoslováquia e 

Portugal. Consta que existia, desde os anos 20, a chamada linha da arte 

proletária, quando o Partido Comunista da União Soviética fixou diretrizes para 

os seus escritores; na década seguinte, inaugurava-se por Görki a doutrina do 

“realismo socialista” ⎯ pregava-se a objetividade e a ênfase no cotidiano e no 

Pravda destacara Ydanof a necessidade revolucionária de abolir-se da 

literatura toda subjetividade; recorda Paulo Mercadante, que, no Brasil, Jorge 

Amado passou a seguir a diretriz e, segundo Nelson Cerqueira, os temas 

seguiam as proposições soviéticas: 

 

“O mito na narrativa através do 
sincretismo religioso; a união entre o folclore e o herói 
coletivo; a forma de literatura popular conhecida por 
cordel; o próprio folclore (especialmente o carnaval), já 
sugerido por Bahktin como força para ridicularização dos 
padrões sociais.” 58

 

Salienta Mercadante que já em 1935 Graciliano apresentara restrições a 

Suor, de Jorge Amado; no mesmo ano, divergia de José Lins do Rego por 

causa da literatura soviética, rebatendo argumentos do amigo e de Raquel de 

Queiroz; Graciliano era leitor dos russos e seguia a repercussão da experiência 

socialista no campo literário; contudo, anos mais tarde, em 1944, ele declarara 

em entrevista que o povo não era alcançado pelos intelectuais de 

esquerda, pois apenas a classe média os lia ⎯ tomando como exemplo o 

tema da miséria, acrescentava não ser possível quem não a sofre ter dela 
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idêntica impressão à daquele que a suporta, daí concluir que para um proletário 

comum só outro operário poderia escrever: conceituar um romance como obra 

para o povo só seria possível se escrito por um cidadão do povo, pois o escritor 

podia escrever para a massa e não ser lido pelo operário. No que dizia respeito 

à concepção do romance social, declarou: 

 

“Qualquer romance é social. Mesmo a 
literatura “torre de marfim” é social porque só o fato de 
procurar afastar os outros dos problemas é luta social.” 59

 

O certo é que, em 1945, ano da filiação de Graciliano ao Partido 

Comunista, Carlos Drummond de Andrade publica A Rosa do Povo, o qual, 

juntamente com José (1942) e Sentimento do Mundo (1940) formam uma 

trilogia no sentido do amadurecimento do poeta como artista e como arauto da 

resistência à alienação do homem que se fragmenta no naufrágio do 

mercantilismo e da injustiça econômica: aprendizado do sofrimento humano na 

luta pela sobrevivência e protesto da fome presa de uma ternura desiludida 

ante a brutalidade dos tempos chamados modernos. É em 1945 que morre 

Mário de Andrade; o Partido Comunista, mesmo na clandestinidade, agregava 

artistas e intelectuais na resistência à ditadura; há uma crise no Estado Novo e 

nomes como Portinari, Jorge Amado e Caio Prado Júnior integram as forças 

comunistas que conseguem eleger um senador, Luiz Carlos Prestes e catorze 

deputados, entre eles Jorge Amado. É em 1945 que José Américo de Almeida 

em longa entrevista declara que “é preciso que alguém fale, e fale alto, e diga 

tudo, custe o que custar.”60
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Esse mundo do pósguerra se caracterizaria pela ascensão dos Estados 

Unidos como centro da economia capitalista e pela emergência de economias 

socialistas do Leste Europeu, integradas ao modelo soviético. Enquanto o 

capitalismo era um modelo da classe econômica burguesa baseado na 

propriedade privada, no lucro individual, na acumulação de capitais e na 

economia de mercados, o socialismo pregava o fim das desigualdades 

econômicas e das injustiças sociais, a supremacia do interesse social sobre o 

individual e defendia a tomada do poder pelo operariado com a socialização 

dos meios de produção. Os choques entre o mundo americano capitalista e a 

União Soviética geraram a chamada Guerra Fria, em que essas potências 

disputavam a hegemonia internacional; a Rússia fora o primeiro país a 

implantar um regime socialista baseado nos princípios do marxismo, o qual se 

estabelecera em outubro de 1917, quando radicais de esquerda do Partido 

Bolchevique instituíram o Conselho dos Comissários do Povo, sob a liderança 

de Lenin, Trotski e Stalin; foi elaborada uma Constituição Provisória em 1918 

que alterou toda a estrutura da Rússia czarista e o novo governo dirigido pelos 

trabalhadores evoluiu até a fundação, em 1922, da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) ⎯ inicialmente composta pela Rússia, Ucrânia e 

Bielarus e depois chegando a ter quinze repúblicas federadas além de vinte 

repúblicas autônomas e centenas de regiões e territórios também autônomos, 

com mais de cem nacionalidades diferentes e cerca de 130 idiomas, com cinco 

alfabetos em vigor e várias religiões. 
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Fundado também, no Brasil, em 1922, o Partido Comunista do Brasil 

apareceu como produto imediato da vitoriosa Revolução Bolchevique na 

Rússia; conseguiu impor-se de modo mais satisfatório que o anarquismo, que 

de qualquer forma contribuíra no processo de formação do operariado 

brasileiro, através de associações e publicações de iniciativa de trabalhadores 

imigrantes italianos e espanhóis ⎯ só que os anarquistas eram contra o 

Estado, que desejavam extinguir; já na década de 20 os anarquistas perderam 

terreno para os comunistas que agiam baseados nos princípios de 

centralização, hierarquia e controle do Estado.61 É em 1945 que termina o 

Estado Novo no Brasil, mais precisamente em outubro, com o abandono do 

poder por parte de Getúlio; é em 1945 que o pintor Cândido Portinari também 

se filia ao Partido Comunista e se candidata a deputado federal, um ano após 

haver pintado a série Retirantes, da qual um qudro seria adquirido, ano 

seguinte pelo Museu Nacional de Arte Moderna de Paris ⎯ Portinari se 

destacava por sua temática de valorização do trabalhador que evoluía para 

uma arte social atuante sobre as massas educando sua sensibilidade artística: 

a denúncia da exploração da humanidade torna-se inequívoca em sua arte, 

instrumento de conscientização da estrutura social. 

É em 1945 que surge, na poesia brasileira, uma geração a reagir contra  

os excessos da plataforma da Semana de 22; no Recife, em 1942, João Cabral 

de Melo Neto publicara Pedro do Sono, poesia que apesar de algum influxo 

surrealista já apontava uma mudança singular em termos de formulação 

estética e que iria posteriormente, com O Cão sem Plumas (1950, Barcelona), 

O Rio (1954, SP) e Morte e Vida Severina (in Duas Águas, 1956, RJ) articular 
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ideologicamente no âmbito da poesia a crítica social e a denúncia, sem cair no 

panfletarismo que pode descaracterizar a permanência histórica da produção 

artística. 

É por esse período que são traduzidos numerosos autores russos, como 

Górki, Gogol, Tchecóv as memórias de Tolstói, ensaios sobre Dostoievski, 

também as Memórias de Trotski; em 1944 havia sido publicado Perto do 

Coração Selvagem, da judia ucraniana radicada no Brasil Clarice Lispector, 

abrindo um outro caminho na ficção brasileira, mais voltado para a introspeção, 

a romper com a linearidade do neo-realismo em prol de uma linhagem de 

vanguarda formal onde também teria aconchego o mineiro Guimarães Rosa, 

com Sagarana, em 1946. 

No cenário internacional as atenções se voltaram para o italiano Antonio 

Gramsci, discípulo de Croce, que passou onze anos na prisão, onde escreveu 

sua obra sobre o materialismo histórico, os intelectuais e a organização da 

cultura, inclusive as Cartas do Cárcere, tudo publicado dez anos após sua 

morte, que ocorrera em 1937. Otto Maria Carpeaux assinala como motivo de 

sua condenação o propósito de “destruir esse cérebro perigoso” e o fato de só 

o haverem soltado quando já agonizava; foi Gramsci o editor do primeiro jornal 

comunista na Itália e inspirou parte de sua literatura do pós-guerra; ele 

demonstrou, pela lição e pelo exemplo, o que poderia e deveria ser a literatura 

proletária em tempos de crise, guerra e reconstrução da sociedade, com um 

direcionamento para o que teria sido um neo-realismo socialista. 62

Gramsci nascera na Sardenha e conheceu a miséria dos camponeses 

da ilha, assim como a classe operária da cidade de Turim, onde estudou 
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Filosofia, História e Filologia. Escreveu muitos estudos de literatura e crítica da 

vida cultural, na busca de estabelecer relações entre a cultura e a vida do povo 

na luta contra o obscurantismo; sua obra é um alicerce democrático a unir a 

classe operária e os camponeses; ele era um discípulo de Lenin a atacar, 

contudo, alguns mecanicismos possivelmente exagerados do marxismo; 

demonstrou a importância da frente de batalha cultural como necessária às 

frentes política e econômica; mártir da classe operária italiana, vítima de 

Mussolini, fundador, em 1921, do partido comunista na Itália, Gramsci foi autor 

de um célebre programa agrário, era deputado quando foi preso, em 1926, e 

deportado para a ilha de Ustica e a seguir condenado por atividade  contra a 

segurança do Estado, instigação à guerra civil, excitação ao ódio de classe e 

apologia do crime; torturado física e moralmente, consagrou o seu tempo de 

prisioneiro ao estudo escrevendo os trinta e dois Cadernos da Prisão, obra 

clássica da cultura italiana arrebatada por uma cunhada de sua câmara 

mortuária; as Cartas da Prisão, dirigidas à família seriam publicadas em 1947, 

recebendo o prêmio Viareggio, após a libertação.63

O realismo socialista na Rússia caracterizou, em suas melhores obras, 

um equilíbrio entre o processo literário de um Tolstoi (e um Tchecov) e a 

ideologia de Lênin; destaca-se, assim, Massimo Górki como arquétipo do estilo 

oficial comunista, conforme Otto Maria Carpeaux, o qual considera o alemão 

Bertolt Brecht “o maior escritor, o maior poeta e, de longe, o maior dramaturgo 

que o comunismo produziu”, daí considerar o triunfo deste maior na poesia e 

no teatro do que no romance, vez que Brecht convertera-se ao Comunismo em 

1930; sua teoria dramatúrgica é de origem marxista e realista-social, dispondo 
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de uma força para convencer o público maior que o romance, daí ser o teatro 

político considerado desde Brecht um grande fator literário; a sua poesia 

lembra as baladas populares que se vendem nas feiras, cantigas de desafio da 

gente do povo, tematizando inclusive a pobreza do mundo e a maldade das 

pessoas: 

 
“Falar sobre árvores hoje pode ser um crime  
porque significa silenciar sobre tantos outros crimes.” 64

 

Essa contextualização ideológica nacional e internacional propicía um 

melhor entendimento da Declaração de Princípios do I Congresso Brasileiro de 

Escritores realizado em São Paulo, no início do ano de 1945; que pugnava pela 

legalidade democrática como garantia da liberdade de expressão do 

pensamento, da segurança contra o temor da violência e do direito a uma 

existência digna; a entrevista de José Américo de Almeida ao controvertido 

Lacerda, ao Correio da Manhã do Rio de Janeiro, desencadearia o processo 

político da redemocratização; era o fim das conseqüências da Semana 

modernista, que vinha sendo alvo de críticas quanto ao abstencionismo 

político; era o fim do Estado Novo, em 1945 o Brasil finalizava um período 

literário e artístico e mudava de regime político. 65

De modo que o ingresso de Graciliano Ramos no Partido Comunista 

demonstra a sintonia do ficcionista alagoano com a efervescência cultural e 

política de sua época, daí suas obras documentarem a condição sócio-

econômica do país; como lembra José Ubireval de Alencar Guimarães, o medo 

de agir e reagir das personagens graciliânicas, a destinação que elas assumem 

nos romances são manifestações típicas da realidade brasileira; o que há de 
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regional nele é o que há de comum, e ao mesmo tempo universal, que 

determina a sociedade brasileira; a realidade  do mundo que conheceu e que 

observou era a do indivíduo oprimido pelo sistema capitalista, com a destruição 

da solidariedade e condenação do homem à solidão individualista66, 

desagregação humana que os ficcionistas de 30 são unânimes em acusar; 

hostilidade e adversidade experienciada nas regiões de Alagoas e 

Pernambuco, no sertão, na mata e no litoral; mundo precário, violento e 

arbitrário que lhe deixaram marcas de homem arredio e esquivo em que a 

questão da linguagem é inclusive objeto de reflexão: 

 

 
“A linguagem aparece como um recurso 

de defesa e libertação do homem que, sem ela, torna-se 
objeto de escravização da autoridade, cujo instrumento de 
poder, paradoxalmente, é esta mesma linguagem escrita, 
representada nas contas do patrão nos decretos do 
governo, etc.” 67

 

O estilo de Graciliano é de caráter magro, econômico, ou anguloso; em 

Vidas Secas as personagens são o elo, entre vários quadros narrativos e são 

vistas como “vidas secas”; os temas giram em torno do sofrimento humano 

face a um ambiente hostil, a seca, determinando a pobreza, a solidão e a 

ignorância; daí a conclusão de Vicente Ataíde: 

 
 

“A linguagem enxuta, direta e econômica, 
a centralização da narração apenas em acontecimentos, a 
eleição cuidadosa do apenas necessário ... são elementos 
presentes na obra de Graciliano Ramos” 68
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João Cabral de Melo Neto, em Serial, oferece uma poética alusiva à do 

autor alagoano no poema que lhe leva o nome: 

 
 
 
Graciliano Ramos: 
 
Falo somente com o que falo: 
com as mesmas vinte palavras 
girando ao redor do sol 
que as limpa do que não é faca: 
 
de toda uma crosta viscosa, 
resto de janta abaianada, 
que fica na lâmina e cega 
seu gosto da cicatriz clara. 
 

XXX 
 
Falo somente do que falo: 
do seco, e de suas paisagens, 
Nordestes, debaixo de um sol 
ali do mais quente vinagre: 
 
que reduz tudo ao espinhaço 
cresta o simplesmente folhagem, 
folha prolixa, folharada, 
onde possa esconder-se na fraude. 
 
Falo somente por quem falo: 
por quem existe nesses climas 
condicionados pelo sol, 
pelo gavião e outras rapinas: 
 
e onde estão os solos inertes 
de tantas condições caatinga 
em que só cabe cultivar 
o que é sinônimo da míngua. 
 

XXX 
 
Falo somente do que falo: 
quem padece sono de morto 
e precisa um despertador 
acre, como o sol sobre o olho 
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que é quando o sol é estridente, 
a contrapelo, imperioso, 
e bate nas pálpebras como  
se bate numa porta a socos. 69

 
 

Conforme o preciso Antônio Carlos Secchin, Cabral não prepara um 

discurso para Graciliano, mas cria uma forma de se relacionar com o texto de 

Graciliano, conclusão decorrente dos dois pontos que seguem no título, o nome 

do escritor alagoano70. Destaca o professor da UFRJ abordarem os quatro 

segmentos do poema aspectos específicos da comunicação: no primeiro, o 

material a ser usado (falo somente com o que falo); no segundo, centraliza-se 

o assunto a ser revelado (falo somente do que falo); no terceiro, explicita-se o 

emissor (falo somente por quem falo), que pode ser tripartido em 

Cabral/Graciliano/nordestino; finalmente o quarto segmento, a introduzir o 

destinatário (falo somente para quem falo), o homem nordestino funcionando 

como imagem especular do próprio emissor 71. A enunciação do material faz 

referência a vinte palavras em rotação e o sol as limpando de tudo que não 

seja agudeza, de todo o excesso viscoso, de toda uma crosta que é resto de 

“janta abaianada”, para que fique apenas o gosto de cicatriz em face da lâmina, 

no intimo da faca. 

Cabral, que publicara em 1955 Uma Faca só Lâmina e voltaria ao 

assunto em 1980, com A Escola das Facas, vem denotar o gosto essencial da 

palavra, não apenas cortante mas perfurante como faca pernambucana. Esse 

estilo direto e sem rodeios, visto por Antônio Cândido como secura da visão do 

mundo72, configura um realismo crítico pertinente à paisagem seca e áspera do 
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Nordeste, onde os espinhos do mandacaru sinalizam raios agudos sobre a 

caatinga. 

Daí o ajuste cabralino em sintonia graciliana ao apresentar o assunto de 

sua fala: a paisagem seca do Nordeste, sob um sol de vinagre, a eliminar o 

prolixo da folha que possa ocultar a verdade escondendo o essencial ao 

favorecer a fraude. Essa rejeição a uma retórica beletrista, comum a ambas, 

vem caracterizar uma outra que busca, na representação de uma materialidade 

agressiva de punhal e navalha, “ferir até a poesia”, “vacinando do falar rico”, e 

desenvolvendo desse modo, aquilo que Antônio Carlos Secchin chamou de 

Poesia do Menos73 e que, no rigor obsessivo da rarefação dos códigos 

retóricos, considera o ato de escrever como uma especial cirurgia, a retirar todo 

excesso através do bisturi que não permite qualquer improviso, 

Em seguida, o terceiro segmento passa a dizer do emissor: por quem 

fala João Cabral? Por aquele que vive (existe) no clima escaldante onde cruza 

o gavião, ave da morte a rondar o extermínio, porque dele se alimenta. Fala por 

aqueles que pisam o chão da caatinga, solo inerte onde se cultiva o que só 

atinge a inteireza da míngua. Fala Cabral pelo homem nordestino como afirma 

Antônio Carlos Secchin74, que aponta para um destinatário, no quarto e último 

segmento, que termina por funcionar como imagem especular do próprio 

emissor: nordestino também, em estado adormecido, a necessitar de um sol 

imperioso para acordá-lo de modo estridente como algo que lhe devolvesse a 

visão ainda que por meio de socos.  

Essa semelhança entre o projeto ideológico e o estético coloca-os, a 

Cabral e Graciliano,  numa plataforma especial da literatura brasileira, uma vez 
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que em suas obras os elementos sociais se apresentam funcionalmente 

articulados com os aspectos obsessivos do plano estético. 

A severidade do processo narrativo de Graciliano traduz uma linguagem 

denotativa, concreta , referencial; lembra Afonso Ávila que ela, não sendo 

léxica ou sintaticamente renovadora, nem por isso deixa de ser inventiva, 

porque é semanticamente desmistificadora em um país cuja literatura está 

quase sempre comprometida com a retórica.75. Artista do rigor construtivo, 

Graciliano Ramos de fato caracteriza-se por uma tomada de posição em face 

da linguagem artificial, referida por Rui Mourão em Estruturas – Ensaio sobre o 

romance de Graciliano 76.Afonso Ávila diz tratar-se, em Graciliano, de um canto 

de rigor severino, cabralino – Vida Seca e palo seco, canto que “reduz tudo 

ao espinhaço”, como refere o próprio verso de João Cabral em seu poema a 

Graciliano Ramos 77. Na verdade, como afirma Marta de Senna, o que o poeta 

diz do prosador alagoano é em tudo aplicável a ele mesmo78, 

complementando: 

 

“Aquilo em nome de que fala Graciliano 
Ramos, novamente, não é senão homem por quem 
Cabral lança na poesia: o homem sem plumas, cossaco, 
severino. 

E por fim, o público a que se destina a 
prosa do autor de São Bernardo não é outro que o público 
a que se endereça a poesia fortemente impregnada de 
denúncia social de João Cabral 79

 

 

A linguagem agreste e aguda de João Cabral e Graciliano Ramos, 

também destacada por Eliane Zagury 80 vem consistir estudo especial de 

Carmem Lúcia Tindó Secco, quando são assinaladas similitudes e 
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distanciamentos entre Vidas Secas e Morte e Vida Severina, destacando a 

autora o caráter de “romance desmontável” da obra do ficcionista alagoano, em 

que os capítulos funcionam isoladamente como contos, enquanto é salientado, 

na obra cabralina, o caráter de peça teatral escrita em versos – ambas as 

abordagens literárias da trajetória do retirante nordestino evidenciadas em seu 

núcleo expressivo e ideológico 81. 

O cineasta Glauber Rocha, ainda em 1963, na apresentação de Morte e 

Vida Severina pelo grupo A Barca, da Escola de Teatro da Universidade da 

Bahia, teve oportunidade de salientar: 

 

“Severina é uma tragédia nordestina, 
como Vidas Secas ... É verdadeiramente um teatro 
popular ... é um roteiro excelente para peça ou filme: mas 
é sobretudo poesia.” 82

 
 

José Casado Silva, ao comentar o poema em epígrafe “Graciliano 

Ramos”: observa que nele Cabral utiliza métodos usados pelo alagoano: a 

repetição, a breves intervalos, de frases inteiras brevemente modificadas, cada 

um dos quatro movimentos do poema se iniciando por um dos versos 

seguintes83. 

Contudo, é Luciana Stegagno Picchio que, em ensaio sobre a literatura 

brasileira, após destacar os poetas do que chama A Geração 50 (Ferreira 

Gullar, Reynaldo Jardim, Fernando Mendes Viana, Fernando Pessoa Ferreira, 

Audálio Alves, entre outros), menciona autores da Geração 60, como Afonso 

Romano de Sant'Ana e Félix de Athayde concluindo como denominador 

comum a todos o empenho social e político. Após referir Ascenso Ferreira e 

Joaquim Cardozo como vozes que souberam partir do regional, recusa o 
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Nordeste dos "meninos do engenho" de José Lins do Rego, na preferência do 

"Nordeste seco e exato de Graciliano Ramos e João Cabral"84

No que se refere especificamente a Morte e Vida Severina, o escritor 

português Urbano Tavares Rodrigues declarou só haver paralelo na literatura 

brasileira no romance de Graciliano Ramos Vidas Secas, igualmente austero, 

honrado, solidário com o povo e sem sobejidões retóricas 85. 

Aliás, outra não é a opinião de Luiz Costa Lima, que ao considerar 

"Graciliano Ramos": um dos poemas mais perfeitos do autor, o reproduz por 

inteiro em seu ensaio A Traição Conseqüente ou a Poesia de Cabral, onde 

destaca elementos comuns aos dois autores nordestinos para concluir: 

"Na literatura brasileira não há sintonia 
maior que a existente entre as obras de Graciliano Ramos 
e João Cabral de Melo Neto".86

 

Põe-se, em seguida, a analisar o poema que, a seu ver, tanto interpreta 

a obra de Graciliano, como participa da constante metalinguagem de Cabral87, 

explicação talvez mais abrangente que a de Flora Sussekind cuja visão permite 

considerar aqueles versos apenas como tematização da obra do autor 

alagoano88. Complementa que a participação com o Nordeste se dá, no poeta 

pernambucano, antes de tudo, pela própria constituição do tecido da 

linguagem: pelo núcleo experimental e o modo como manipula é que o autor 

manifesta a sua opção, daí ser a linguagem magra cabralina o seu modo de 

assumir o Nordeste89. No que concerne à relação com Graciliano, observa que 

o humanismo de ambos é ativo e importa na pragmatização da palavra: frase 

curta e sem ornatos, para que nela não caiba mais que o estilo humano e as 

coisas escritas em que ela toca90. 
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Esse traço a que Haroldo de Campos nomeia Solidariedade escritural 

encontra possivelmente um registro anterior em 1897, quando Silvio Romero 

referiu-se ao estilo "gago" de Machado de Assis, que resultaria em uma arte 

carente e tartamuda, uma arte "pobre" que se opõe às opulências oratórias 

beletristas e que se quer "magra" e construída à míngua de prolixas erudições, 

tal como irá defender mais tarde Oswald de Andrade 91. Haroldo de Campos 

enuncia, ao estudar a obra de Graciliano: 

 

"O pobre contra o rico. O menos contra o mais. A emblemática 
do poder na heráldica do discurso acadêmico é minada pelo 
contracanto corrosivo do texto paródico ... Quando em 
Graciliano Ramos, mais de uma década depois, em Vidas 
Secas (1938) o gaguejamento machadino, traduzido em 
taquigrafia de combate por Oswald, retomar literalmente a sua 
degradação fisiológica de afasia, de afonia, na nudez 
deslinguada de Fabiano e sua família de retirantes ... Aqui, em 
Graciliano, o pobre de estilo "menos" é dobrada pela pobreza 
da matéria ao nível do referente ... Em Graciliano o "estilo 
pobre" é o estilo de um modo em tempo físico de pobreza. A 
linguagem, "o mais perigoso dos bens "do verso hölderliniano, 
é simultaneamente, anelada como forma de resgate e posta 
sob suspeita como forma de opressão ... O texto pobre 
denuncia a retórica da falação, da mais-valia bem-falante... O 
realismo, como efeito semiológico, parece aqui ser incidível do 
"procedimento menos", este, por outro lado, isomorficamente, 
ou o texto dele resultante, parece engendrar a figura de 
duplicação do real pauperizado. Não metalinguagem, mas 
realismo semiológico que aspira à condição de fotografia 
radical" 92. 
 

É o mesmo Haroldo de Campos que, em O Geômetra Engajado, chama 

atenção para o fato de que João Cabral de Melo Neto, a partir de O Rio, passa 

a dar categoria estética a muito daquilo que, no chamado romance nordestino, 

tinha apenas categoria documental, como a sua poesia-prosa, poesia narrativa 

altamente reduzida e concentradora em relação à prosa de ficção habitual93. 
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Considera-se, por outro lado, que assim como Graciliano Ramos 

escreveu Vidas Secas em 1938, um ano após sua prisão e deslocamento 

forçado de Maceió até o Recife e Rio de Janeiro, João Cabral de Melo Neto 

também vai escrever Morte e Vida Severina em 1954-1955, dois anos após ser 

convocado, em 1952, desde a Inglaterra, pelo Itamarati para ser processado 

não só administrativamente mas também como incurso na Lei de Segurança 

Nacional. Naturalmente que a repercussão psicológica desses fatos fez seu 

caminho no exercício artístico do poeta, dando também a ele, como ao 

alagoano, uma irrenunciável adquirida consciência do supérfluo, que fincada 

em andaimes de vida detonou as estruturas radicais de uma nova poética. 

O encarceramento de Graciliano sem mandado e sem julgamento, pelo 

período de quase um ano, se constitui numa das maiores manchas da história 

da literatura brasileira: posteriormente veio à tona que a perseguição se deveu 

a um político alagoano que desejava para si o cargo que o romancista 

ocupava, de Inspetor de Ensino, que na época equivalia a Secretário de 

Educação. No que concerne a Cabral, refere José Castelo que o motivo de ser 

igualmente perseguido se deveu a uma carta que escrevera a Paulo Cotrim, 

quando o pernambucano estava na Inglaterra e este último em Frankfurt, carta 

esta interceptada pelo diplomata Mário Mussolini Calabria94.  

A similitude e correspondência entre os dois autores ainda ensejará 

várias abordagens analíticas por parte dos estudiosos da literatura. Afinal não é 

por acaso que em A Ponta do Novelo, uma das melhores interpretações da 

obra do autor alagoano, a professora Lúcia Helena Carvalho desenvolve seu 

estudo a partir de uma epígrafe cabralina: 
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"Não a forma obtida 
em lance santo ou raro 
tiro nas lebres de vidro 
do invisível; 
 
mas a forma atingida  
como a ponta do novelo 
que a atenção, lenta, 
desenrola." 95
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2. OS RETIRANTES DE CÂNDIDO PORTINARI  
 
 
 
 
 

A possibilidade de estabelecer relações entre a totalidade da experiência 

social e a expressão que um indivíduo propõe da sua época através de uma 

representação imaginária é no que consiste a sociologia da arte de György 

Lukács, prolongada por Theodor W. Adorno, Lucien Goldmann e Walter 

Benjamim. Ele propõe a busca dos chamados “pontos de imputação” das 

“obras de civilização” nos contextos sociais, pois considera que a arte mais 

importante de uma época representa o papel de um filtro da experiência 

comum, porque incarna, através da coerência de um sistema e de um estilo, os 

problemas possíveis que os seus contemporâneos podem encontrar e, por 

vezes, resolver, na vida poética.1

Para Jean Duvignaud, resulta problemática a figura do artista como 

testemunha de toda uma época como cristalizador dos problemas de seu 

tempo, encarnando uma civilização; para ele, essa imagem romântica 

implicaria em idealizar o artista e o conhecimento artístico excedendo os 

contextos sociais e os meios, as lutas de grupo ou de clã em que um criador, 

ou um escritor acaba sempre por se envolver.2 Por outro lado, Duvignaud 

reitera que a idéia do artista cristalizando os temas fundamentais de sua época 

termina por omitir o poder antecipador de criação artística e o seu caráter 

contestatório a tentar redistribuir os dados do ordenamento, inclusive 

modelando o psiquismo das várias classes sociais, como por exemplo a 

imagem dos pintores cubistas, surrealistas e dadaístas quando se impôs à vida 
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cotidiana.3 Como exemplo de outro tipo de dificuldade, ele menciona a 

representação que Lukács faz de Goethe como modelo alemão de sua época: 

e as perspectivas diferenciadas de Kleist e Hölderlin, podem ser 

desconsideradas? 4

 

“O olho torna-se humano quando o seu 
objeto se torna um objeto social e humano, vindo do 
homem e destinado ao homem.” 5

 

Esta afirmação de Henri Lefebre quanto ao marxismo se insere na 

direção que P. Francastel retorna de E. Panofsky, da escola de Warburg ao 

situar o problema das relações da arte com a vida coletiva no coração mesmo 

da criação, lá onde coincide o caminho da especulação intelectual aplicada à 

experiência socializada, a consciência positiva da invenção e sua eficácia na 

capacidade de comunicação e propor significação remetido à experiência 

significativa de grupos distintos e da própria sociedade.6

Acreditar com Lukács que toda grande arte ou grande literatura seriam 

realistas importaria a questão de não só ver particularmente a realidade como 

criticá-la, acompanhando o processo de sua transformação. O realismo social 

conduz a uma perspectiva em que o individual é posto a serviço do coletivo e o 

povo surge como personagem absoluto, exigindo-se do artista um maior 

conhecimento de sua gente, de seu país, a produzir, assim, uma arte voltada 

para a captação da problemática social em caráter ideológico de protesto ou 

denúncia. Configura-se, portanto, a noção de arte a serviço de uma causa ou 

idéia, ao mesmo tempo em que essa arte, vem evidenciar um projeto utópico 

em que o povo demonstre sua vitalidade pela capacidade de construir um 
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futuro melhor. Essa ideologia imagética é crítica no sentido também de 

oportunizar às camadas populares o acesso ao modo de produção artística, 

bem como de promover o avanço de uma ordem com a qual, plenamente, 

perceba possibilidades de atuação transformadora. 

 

A arte social de Cândido Portinari 
 
 

O pintor brasileiro Cândido Portinari, ao discorrer sobre O Sentido Social 

da Arte, considera que aqueles que desejam fazer arte social são os que 

invocam serem os intérpretes do povo, mensageiros de seus sentimentos, daí 

que “os artistas preparam o povo para as revoluções pela influência que 

causam diretamente. Não foi outra a sua atividade profissional na vida que foi 

suspensa a 6 de fevereiro de 1962 por intoxicação com as tintas que utilizava. 

A articulação do estético com o ideológico em Portinari evidencia um 

artista engajado na crítica do poder, com uma militância política a envolvê-lo 

com os acontecimentos sociais do país tornando a sua uma pintura de 

participação, cuja força expressiva aponta as falhas da organização política e 

instiga o público à revolta contra a ordem que considera errada das coisas.7 Ser 

realista, na acepção de Bertolt Brecht, significa: 

 

I. Revelar complexo de causalidade social. 
II. Desmascarar as opiniões dominantes como opiniões daqueles 

que dominam. 
III. Escrever do ponto de vista da classe que dispõe das soluções 

mais amplas para os problemas mais urgentes. 
IV. Acentuar o fator do desenvolvimento. 
V. Ser concreto e abrir possibilidades de abstração. 8 
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Na verdade, é do interesse do povo, das grandes massas trabalhadoras, 

receber imagens fiéis de vida; o conceito de popular refere-se ao povo que 

torna plenamente parte do desenvolvimento histórico; daí popular ter o 

significado de ser compreensível para as grandes massas, adotando o 

enriquecendo sua forma de expressão, para o artista, estabelecer contato com 

sua época é uma questão básica. São palavras de Portinari a Vinícius de 

Moraes: 

“Minhas convicções, que são fundas, 
cheguei a elas por força de minha infância pobre. De 
minha vida de trabalho e luta e porque sou um artista. 
Tenho pena dos que sofrem, e gostaria de ajudar a e 
remediar a injustiça social existente. Qualquer artista 
consciente sente o mesmo.” 9

 

Pintor de camponeses, Cândido Portinari revelou nas artes plásticas a 

face do homem brasileiro não apenas como etnia, mas como ente social; foi um 

baluarte do modernismo na luta contra o academicismo; desenvolveu a técnica 

de mural e realizou grandes painéis popularizando com monumentalidade a 

imagem do trabalhador brasileiro. Juntamente com Jorge Amado, Caio Prado 

Júnior e outros, integrou a chapa do Partido Comunista no ano de 1945; Jorge 

foi eleito deputado sendo senador Luís Carlos Prestes: Portinari não foi eleito, 

mas não se desligaria do Partido Comunista — apesar dos contratempos por 

que passou — nem cessaria de pintar até sua morte causada por 

envenenamento oriundo das próprias tintas do seu ofício. 
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O realismo na Arte  
  

A geração do Realismo na segunda metade do século XIX formara-se 

em pleno período de convulsão operária, e a atualidade — como a realidade — 

passaram a ocupar o lugar que o passado e o exótico mantinham entre os 

românticos; os ideais enunciados por Proudhon levaram a arte a orientar-se no 

sentido de uma representação de cenas da vida do homem comum e 

contemporâneo, estudando-se o meio físico em que essa vida de desenvolvia; 

na França, o realismo encontra precursores na Escola de Barbizon, também 

chamada do Ar Livre, como os camponeses de Jean-François Millet, até 

chegar-se aos trabalhadores do efetivo realismo no objetivo de Gustave 

Courbet; contudo, “A Liberdade nas Barricadas” de Delacroix já consistia em 

obra de espírito realista; considera-se que o período de Napoleão III foi aquele 

em que artistas declaradamente republicanos praticaram o realismo em sua 

maior expressão com obras às vezes de caráter polêmico. 10

Essa pintura acompanhava a literatura que, então, analisava 

profundamente a vida das necessidades: foi a época dos “miseráveis”; 

observe-se que o provinciano Courbet pintou britadores de pedra e lenhadores, 

enquanto o citadino Manet inspirou-se em mendigos e cantadeiras de rua, 

trazendo assim o Realismo para a cidade; ao passo que Daumier conseguiu 

poderosas imagens da realidade popular representando lavadeiras, acrobatas 

e emigrantes. 11

A introdução da ideologia socialista no realismo tradicional ocasiona o 

realismo-socialista, a ser desenvolvido nos países de estrutura comunista, 

como arte exemplar proposta à luz das teorias marxistas e seu prolongamento 
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lenino-estalinista; seria uma arte para o povo, que, conduzido por ela, atingiria 

uma nova consciência humanística; seu propósito consistia em exprimir a 

tendência objetiva de desenvolvimento social e, conforme a doutrina do 

materialismo histórico, ela leva não só a tomar conhecimento da realidade 

como ela é, mas também a saber para onde essa realidade de desloca; essa 

postura repetiu as inovações formais acusando-as de formalistas e reflexo de 

uma cultura burguesa decadente; na União Soviética foram duas essas 

ofensivas ideológicas: entre 1930 e 1935 — com Kapek, por exemplo — e em 

1947 com Idanov; os pintores das democracias populares alinharam nessa 

repulsa como também os pintores da ideologia comunista do Ocidente, como 

Fougeron e Guttuso; o realismo-socialista foi estudado por Aragon, em 1952, 

numa série de artigos e passou a exprimir-se na linguagem plástica com temas 

históricos de conteúdo patriótico, como, na União Soviética, a tradição 

acadêmica de um Kepine. 12

André Fougeron, nascido a 1913, em Paris, iniciou-se pelo 

expressionismo, mas posteriormente sofreu influência de Picasso e Modigliani; 

ele liderou o movimento do realismo-socialista na França e se preocupou em 

afastar da arte todo formalismo, na busca de uma linguagem realista que fosse 

compreendida pela classe operária; evoluiu para um naturalismo fotográfico 

aproximado da arte soviética e sofreu influência de Suzanne Valadon. Também 

Renato Guttuso, siciliano,13 sofreu influência expressionista, de início, para 

depois ser afetado pelo conhecimento da obra de Picasso, o que o fez seguir 

na evolução para um “regresso ao realismo” a fim de ser possível atingir a um 

grande público, necessário à ideologia socialista; foi um dos fundadores do 
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“Fronte Nuovo del Arti”, em 1946 e U. Apollonio o considerou “o único pintor 

realista da Itália de valor seguro”. 14

Lembra Ernst Fischer que o traço comum aos artistas e escritores 

significativos do mundo capitalista é a incapacidade de se colocarem de acordo 

com a realidade social que os circunda; ele destaca que a alienação do homem 

de seu ambiente — e de si mesmo — tornou-se tão avassaladora sob o 

capitalismo que provocou repugnância naqueles dotados de imaginação 

criadora com relação a esse sistema econômico, pelo furto da liberdade e da 

plenitude de vida.15  Assim, o realismo crítico vem surgir da negação de valores 

burgueses, daí o próprio romantismo poder ser considerado, nessa visão, como 

uma manifestação primitiva do realismo crítico; por outro lado o termo realismo 

pode parecer vago, pois não se aplica apenas ao mundo permanente exterior. 

Fischer destaca que um artista, ao pintar uma paisagem, obedece às leis da 

natureza descobertas pelos físicos, químicos e biologistas — mas o que ele 

está pondo na tela não é a natureza independente dele: é a paisagem vista 

através da sua experiência e das suas sensações; tudo se combina para criar 

uma realidade mais ampla que o conjunto de árvores, pedras e nuvens — e 

essa nova e mais ampla realidade é determinada, em parte, pelo ponto de vista 

individual e social do artista, envolvendo também seus sonhos e fantasias; 

igualmente recorda Fischer que las brujas de Shaskespeare e de Goya são 

mais reais que os pintores e operários que aparecem em certo tipo de pinturas, 

bem como a sátira fantástica de Gogol e Kafka, a denunciar a rotina estúpida 

da vida cotidiana nos revela mais acerca da realidade do que as descrições 
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naturalistas, assim como Dom Quixote e Sancho Panza são até hoje mais reais 

do que centenas de personagens “tirados da vida real”. 16

Ernst Fischer propõe confinar o conceito de Realismo na arte à acepção 

de um método, pois compreendê-lo como atitude poderia levar à conclusão de 

que quase toda arte seria realista. 17 Assim, conviria considerar o realismo como 

método e o elemento crítico como atitude; dessa forma chega-se ao protesto 

contra a sociedade burguesa encontrado mesmo em Stendhal, Flaubert, 

Dickens, Ibsen, Strindberg, Tolstoi e Dostoievski. 18

O termo realismo socialista foi proposto por Gorki, em oposição ao 

realismo crítico — a antítese entre os dois é hoje aceita pelos críticos 

marxistas; o realismo crítico implica uma crítica à realidade social circundante; 

já o realismo socialista e também a arte socialista e a literatura socialista 

implicam a concordância fundamental com os objetivos da classe trabalhadora 

e com o mundo ideológico do socialismo; Fischer assinala que essa antítese é 

uma simplificação exagerada, mas com uma verdade essencial; ele indaga, no 

caso de definir o realismo socialista como um método, qual deles: o de Gorki 

ou o de Brecht? O de Maiakóvski ou o de Éluard? O de Makarenko ou o de 

Aragon? Pois os métodos deles são diferentes, embora exista uma atitude 

comum a todos eles: essa atitude socialista é o resultado da adoção pelo 

escritor ou artista do ponto de vista histórico da classe operária, o resultado da 

aceitação do socialismo na sociedade.19 O realismo socialista antecipa o futuro; 

Fischer considera a visão utópica do romântico alemão Schiller como realismo 

socialista do mesmo modo que a ideologia dos poemas de Brecht, com a 

diferença que este quer pintar o nascimento do amanhã a partir de hoje; de 
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qualquer forma, o verdadeiro realismo socialista seria também, por 

conseqüência, no realismo crítico, enriquecido por uma perspectiva social. 20 

 

Portinari, a Seca e Graciliano 
 

A função social da arte evidencia-se particularmente na obra plástica de 

Cândido Portinari, que vem tangenciar, na intersemiose analítica, a obra 

literária de Graciliano Ramos. Grandes amigos que eram, mantiveram vasta 

convivência, juntamente com Manuel Bandeira e Carlos Drummond de 

Andrade. Pintor do sofrimento específico das classes trabalhadoras, em sua 

fabulação dramática traçou o retrato sem retoque do homem do povo no Brasil. 

Seu famoso painel Retirantes (1944) reúne-se estética e ideologicamente a 

Vidas Secas, de Graciliano Ramos (1938) e um detalhe da tela é incluída no 

volume Geografia da Fome (1946) de Josué de Castro, exatamente o rosto, 

que atende em expressividade à idéia sugerida por João Cabral de Melo Neto 

com o seu personagem anti-herói/coletivo Severino, que dá nome à morte e 

vida do conhecido Auto de Natal Pernambucano. Observe-se assim a 

interrelação de Cabral/Josué/Graciliano/Portinari no que tange à temática do 

sofrimento do homem do Nordeste brasileiro, especialmente do Sertão, cuja 

visão poderia ser complementada com a luta e a denúncia realizada, na zona 

da mata e metropolitana, pelo escritor e artista político Francisco Julião. 

Essa luta ideológica através da pintura e da literatura, nos casos 

específicos de Portinari e Graciliano, evoluíram até sua filiação no Partido 

Comunista, do que se depreende que, não satisfeitos com a utopia artística, 
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enveredaram pela utopia mesma do real de transformação da sociedade não 

apenas pela ação estética, mas também pela ação política. 

De modo que o livro de Graciliano, de 1938, assomava uma linha que, 

iniciada ainda no século XIX, com o livro de Rodolfo Teófilo sobre A Fome, tem 

seqüência com José Américo de Almeida (A Bagaceira) e Raquel de Queiroz 

(O Quinze), todos tratando tematicamente do êxodo rural que vai estar 

presente em Retirantes de 1944: a pobreza do Nordeste do Brasil, o sofrimento 

desses homens, mulheres e crianças. 

Conforme Annateresa Fabris há três momentos estilísticos na temática 

social o retirante de Portinari: 

I. As composições da década de 30, clássicas e equilibradas; 
II. As composições da década de 40, produzidas sob o impacto 

de Guernica; 
III. As composições da década de 50, caracterizadas pelo 

cromatismo vibrante que a paleta do pintor adquire após a 
viagem a Israel. 21 

 

Na seqüência, Annateresa destaca que os primeiros quadros com esse 

tema datam de 1935/1936, mas não há aí a preocupação com o social, 

somente a forma é objeto de atenção, que se revelam um expressionismo em 

que os pontos mais altos são alcançados por Criança Morta e Enterro na Rede; 

nesta série, pintada em 1944, Portinari passa da representação da dor agitada 

à dor surda, das lágrimas de pedra aos rostos atônitos e resignados; em 

Criança Morta, a tragédia é acentuada pelo próprio tratamento formal da tela, 

em que as pinceladas aproximam a textura pictórica da escultura: a tela, mais 

que pintada, dá a impressão de ter sido cavada na madeira 22. Esse quadro foi 

adquirido para o acervo do Museu de Arte Moderna de Paris; AnnaTeresa 
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Fabris destaca que a figura central, segurando a criança morta, tem algo de 

religioso por conta do desespero do homem, a evocar a dor de Maria diante do 

corpo inerte de Cristo; os rostos deformados pela dor contrastam com a 

serenidade do pequeno morto; o quadro deixa de ser um mero drama do Brasil 

para transformar-se em epíteto de dor mais universal: o grito da humanidade 

dilacerada pela guerra, 23

Em 1957, Portinari dá início à sua atividade literária, com as suas 

memórias Retalhos da minha vida de infância, publicadas em 1979, com 

apresentação de seu filho João Cândido Portinari. Em 1958, Portinari decide 

dedicar-se à poesia; em 1964, a Editora José Olympio publicará, também 

postumamente, Poemas: reunião de versos seus com textos introdutórios de 

Manuel Bandeira e António Callado, além de um poema de Vinícius de Moraes; 

é aí que se encontra Respirar, cujo fragmento transcrito a seguir desenha em 

poesia a temática da tela Criança Morta, poesia de palavras: 

 

"Poeira de terra morta brinca com o vento 
Mulher com filhos embrulhados, ficaram 
Na estrada, espiando por todos os lados não vento 
Nem rastro dos outros, permaneceram ao lado da  

cova do chefe que enterraram 
 

O filho menor está morrendo 
Os filhos maiores soluçam forte 
Caem lágrimas de pedra. Mãe querendo  
levar menino morto: feio de sofrer, cara de morte 
 
 
Desolação. Silêncio apavorando 
Solo sem fim pegando fogo. 
Não há direção. O sol queimando 
Embrutece. Cabeça vazia de bobo 
 
Há quanto? Famintos e sem sorte 
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A água pouca, ninguém pede nem faz menção 
Água , água, se acabar vem a morte. 
Estão irrigando a terra? É barulho de água? Alucinação 
 
Que santo nos poderia livrar? 
Reza de velho louco 
Deus pode a todos castigar 
Que é que esse menino tem? Está morto. 24

 
 
Vida sonâmbula de seres esquálidos tangidos pelo horror crônico da 

miséria e do desamparo, cabaça seca na terra vermelha sob o céu escuro de 

esperanças, desesperançadas, a dor do desespero e desamparo, juntos 

denúncia dolorosa da desolação, até que organiza as sutilezas e projeta as 

imagens que dão seqüência a Vidas Secas de Graciliano, preparando o 

caminho das denúncias de Geografia da Fome, de Josué (1946) e de Morte e 

Vida Severina (1956) de João Cabral. 

A questão da mortalidade infantil se ajusta à temática de Josué de 

Castro, quando este discorre sobre a fome e a penúria orgânica dos retirantes 

em sua incerta peregrinação. A descrição dos flagelados corresponde às 

figuras de Portinari: 

“A fome quantitativa se traduz de logo 
pela magreza aterradora, exibindo todos faces chupadas, 
secos, mirrados, com os olhos embutidos dentro das 
órbitas fundas, as bochechas sumidas e as ossaturas 
desenhadas em alto relevo por baixo da pele adelgaçada 
e enegrecida.” 25

 

A fome matando os brasileiros no sertão das secas, as crianças 

comendo barro como para suprir instintivamente carência de ferro ou fósforo, 

um quadro de avitaminose que se compara com os tétricos cortejos idênticos 

aos das regiões de fome do Extremo-Oriente; os surtos agudos de fome que 
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surgem com as secas, as epidemias de fome global, quantitativa e qualitativa, 

alcançando com incrível violência os limites da desnutrição e inanição aguda. 

A morte como conseqüência desse estado de coisas, a morte por fome 

aguda, a morte à míngua de água e de alimentos. O corpo do sertanejo como a 

terra do sertão sem nenhuma carne de solo arável recobrindo o esqueleto das 

rochas vivas, que irrompem aqui e acolá em brancos serrotes escarpados — e 

a capacidade agrofágica do clima, de roer as terras do sertão nordestino (de 

roer o corpo do sertanejo nordestino), deixando expostos os núcleos mais 

duros do seu esqueleto de granito e de calcário. 

O que significa pintar a morte, a fome e a miséria brasileiras, mostrar ao 

mundo essa face de pobreza e desolação? Em seu Retrato de Portinari, 

António Callado comenta sobre a exposição do pintor em Paris, quando o 

Duque de Windsor diante da temática dos meninos de Brodowski e Retirantes, 

indagara de Portinari se “não haveria umas flores.” 

“— Flores, não, disse o pintor, só tenho miséria”. 

As agências telegráficas exploraram a história a valer, mas se Portinari 

devesse descrever sua arte de crítica social daqueles dias precisava de mais 

tempo e mais sutileza. Não se tratava apenas de pintar miséria. Sua crítica era 

feita em termos de verdadeira pintura. Ele mostrou ao Brasil, em termos 

meramente de cor e de forma, o divórcio entre a terra brasileira e a civilização 

que fingimos ter. O homem brasileiro retratado por Portinari, o homem do povo, 

esse liga-se à terra de forma quase indivisível, liga-se por imensos pés de terra 

preta, de terra morena e de terra roxa, liga-se às árvores por braços simples às 

vezes e toscos como troncos. Mas o que imaginamos como “civilização” — as 
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máquinas que ainda não sabemos fabricar, os arranha-céus que imitamos, o 

bem-estar urbano que aparentamos e que só é possível porque ainda há, no 

interior escravos que só deixarão de o ser quando completarmos a abolição 

com uma reforma agrária — tudo isto, quando surge nas telas de Portinari, são 

coisas que apenas pousam de leve na terra brasileira”.6

O escritor e jornalista Antonio Callado, que no final da década de 50 iria 

se notabilizar pela série de reportagens sobre Francisco Julião e as Ligas 

Camponesas do Nordeste, chegando até a ser processado como incurso na Lei 

de Segurança Nacional, já nos anos 40 dava um testemunho de sua 

perspicácia quanto ao papel de destaque desempenhado por Portinari: 

 

“Portinari marcou, com seus Retirantes, 
seus meninos de Brodowski, seus quadros de lavradores, 
o abismo que ainda existe entre a natureza brasileira, 
entre o país brutalmente grandioso que nos surge à 
mente quando dizemos, como se disséssemos palavra 
mágica, “O Brasil”, e a vidinha que montou no Brasil o 
homem imitador da Europa e dos Estados Unidos. Sua 
pintura daqueles tempos é um protesto contra essa falta 
de intimidade que existe entre nós e aquilo que se chama 
realidade brasileira.” 27

 

A desagregação de uma estrutura social, no caso a brasileira, a 

deterioração da família rural brasileira sob a sombra da fatalidade das secas e 

do desamparo do subdesenvolvimento, são a denúncia da série Retirantes dos 

anos 40. Porque aqueles produzidos nos anos 30, inscritos na chamada fase 

“marrom” do artista, evidenciavam mais a busca da forma adequada do que a 

expressão de uma crítica social; existe nestes uma calma plácida e meditativa, 

há uma perspectiva de interiorização que se relaciona com a região Sul do 
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país; inclusive os corpos chegam a ser musculosos e roliços, como a transmitir 

o homem do povo em característica de força de trabalho; trata-se de uma 

pobreza, digamos assim, dignificante, cujo retrato serve sem dúvida à busca de 

raízes nacionais do tempo do Estado Novo, sem se confundir, contudo, com a 

pintura oficial de um Oswaldo Teixeira, vez que este se identificava mais com o 

sistema acadêmico das artes plásticas e Portinari, principalmente, com os 

interesses das camadas populares. 

Observe-se que o Grupo de Bagé estabeleceu uma diferença entre o 

oficialismo do Estado Novo, representado pelo academicismo de Oswaldo 

Teixeira, e o “artista oficial” que foi Portinari, apoiado pelo então Ministro 

Capanema, mas sem ser associado à ideologia do governo. Maria Amélia 

Bulhões Garcia defendeu uma dissertação de Mestrado, em 1983, na PUCRS, 

para conceituar “o significado social de atuação dos artistas plásticos Oswaldo 

Teixeira e Cândido Portinari durante o Estado Novo”. No trabalho, ela destaca 

a identificação procurada pelo projeto nacionalista do Estado Novo com os 

vários segmentos modernistas de 22, como o Pau Brasil, Anta ou 

Antropofágico e Verde-amarelo; a construção da nacionalidade implicava na 

organização dos mecanismos de controle ideológico do Estado no que 

concerne à cultura; de modo que o espaço dado ao “povo”, ao “homem 

brasileiro” ou ao “trabalhador” tinha uma intenção fundamentalmente 

manipuladora, embora pudesse criar alternativas questionadoras; esse 

autoritarismo estava em sintonia com a ascensão do nazifascismo europeu dos 

anos 37/40, com Salazar em Portugal - Franco na Espanha; Getúlio Vargas fez 



 140

incorporar os intelectuais revolucionários dos anos 20, ao mecanismo de 

controle ideológico cultural do Estado. 28

Maria Amélia Bulhões Garcia ressalta que o projeto ideológico do Estado 

Novo tinha características peculiares; a recuperação do passado, a busca das 

raízes era uma delas — ao buscar suas origens nas tradições do país, o 

Estado criava arquétipos para identificar a figura popular, através da 

valorização dos “tipos regionais”, como o gaúcho e o sertanejo: o novo “homem 

brasileiro” era, antes de mais nada, o trabalhador, aquele que com sua ação ia 

construindo a “nova nação”. 29 Esse tipo de manipulação ideológica, segundo 

Maria Amélia, ao mesmo tempo que favorecia o controle social, atuava como 

estimulo à ideologia capitalista de valorização do trabalho e do esforço pessoal; 

a popularização das artes plásticas, através da atuação do Estado como 

patrocinador de grandes painéis públicos, vai ensejar a realização dos famosos 

murais de Portinari; o caráter monumental e publicitário do uso desta produção 

no Brasil se inaugura sob o signo modernizante e o conceito de modernidade 

incorporava o avanço industrial; os setores mais identificados com uma 

produção popular se ligavam aos muralistas mexicanos de tendência 

expressionista e o construtivismo russo; o contraste entre os artistas 

acadêmicos  e os modernistas é que estes se preocupavam com a 

identificação do nacional e a realidade social; o elemento discursivo fazia-se 

presente nos textos dos intelectuais a favor, por exemplo, da causa modernista, 

como Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Graciliano Ramos. 
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Portinari e Graciliano  
 

Ao tempo da publicação de Vidas Secas, 1938, Portinari realizava a fase 

inicial dos Retirantes de 1936. Lembra Ricardo Ramos, filho de Graciliano, uma 

foto que o popularizou em sua iconografia: ele com Pablo Neruda, Jorge 

Amado e Cândido Portinari; datada de 1952, um ano antes da morte de 

Graciliano e dez antes da de Portinari; a foto foi tirada em almoço oferecido a 

Neruda, em casa de um advogado militante do Partido Comunista no Rio de 

Janeiro. 30 No texto biográfico que escreveu sobre Graciliano, Ricardo Ramos 

fala de Portinari:  

 

“Portinari é viva matéria de memória. 
Irmanado a Graciliano no Partido Comunista, logo sofriam 
os dirigismos, as camisas-de-força com que pretendiam 
amoldar uma idealizada arte proletária. A literatura mais 
composta, a pintura menos. Aí Portinari perdia a 
paciência, e defendendo o amigo, o Graciliano que fazia 
apenas realismo, não chegara ao realismo socialista, nem 
ao romantismo revolucionário, se extremava. Na sua voz 
pequena, de paulista, sotaque interiorano, opinava: 

—Você vem dirigindo de automóvel, e 
entra na planície dos escritores. Encontra primeiro 
Graciliano. Depois acelera, a mais de cem, e segue em 
frente. Então, passadas três, quatro, cinco horas, começa 
a divisar o segundo. Lá longe. 

Eu ria aceitando. E tudo creditando à 
velha amizade. Não sabia, ainda, dos poemas que ele 
professava. Bastava o retrato na parede. A coletânea dos 
seus versos seria organizada e postumamente lançada 
por Antonio Callado.” 31

 

Luís Carlos Prestes considera que pessoas como Graciliano Ramos, 

Cândido Portinari e Oscar Niemayer eram indispensáveis ao Partido 

Comunista. Graciliano teria sua ficha de filiação abonada na manhã de 18 de 
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agosto de 1945.32 A militância comunista exibia a adesão do escritor alagoano 

como um troféu; o entusiasmo com a filiação de personalidades levaria o 

Comitê a organizar, no Instituto Nacional de Música, uma solenidade para a 

entrega de credenciais; entre as bandeiras vermelhas viam-se os agraciados 

Graciliano Ramos, Jorge Amado, Caio Prado Júnior, Monteiro Lobato, Mário 

Schemberg, Di Cavalcanti e Cândido Portinari. 33

Posteriormente, o partido vetaria a publicação de Memórias do Cárcere 

e também de Viagem, cujas referências à União Soviética seriam pouco 

lisonjeiras; no dizer de Luís Carlos Prestes, seriam críticas construtivas, mas 

Diógenes de Arruda Câmara, seu auxiliar, não havia aceito o livro, chegando a 

ir à casa de Graciliano para ler os originais acompanhado de Osvaldo Peralva, 

amigo da família; Viagem viria a sair editado pela José Olympio ilustrada com 

fotos e capa concebida por Cândido Portinari, fato considerado pelo biógrafo 

Dênis de Moraes como um componente simbólico de vulto e um aberto desafio 

à ortodoxia partidária. 34

Sobre este assunto, a obra do escritor alagoano, tão amigo de Portinari, 

ainda haveria de ser objeto de polêmica: Memórias do Cárcere teve discutida a 

sua autenticidade: o texto definitivo escrito por Graciliano não teria sido o que 

foi publicado, pois sete capítulos inteiros encontrados na livraria José Olympio 

por uma de suas filhas, em julho de 1978, autorizavam divergências quanto à 

linguagem empregada 35; o filho de Graciliano, Ricardo, refere a acusação de 

Wilson Martins de que o livro teria sido adulterado em benefício do Partido 

Comunista pelo próprio Ricardo 36 e, mais tarde, a idéia do Wilson de que o 

livro não teria mesmo sido mesmo escrito por Graciliano 37; finalmente alguns 
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ensaístas mais próximos no tempo, passaram a aproximar o romancista 

alagoano do espírito getulista do Estado Novo 38; como um adendo à matéria 

pode-se observar o relato de Ricardo Ramos quanto à época de lançamento de 

Memórias do Cárcere, envolvendo o historiador social Gilberto Freyre: 

 

“Eu estava no escritório de José Olympio, 
com Octávio Tarquínio de Sousa, quando chegou Gilberto 
Freyre. Mal entrou e se pôs a falar das Memórias do 
Cárcere, sucesso de público e de crítica. Nós ouvindo, 
naturalmente felizes. Creio que nenhum dos presentes 
sentiu a passagem, Gilberto mudara para sua atividade na 
Câmara, onde era deputado udenista, e proclamava a 
novidade:  

—O Partido Comunista está 
esculhambando o livro. 

José Olympio fechou-se. Octávio Torquino 
baixou a cabeça. Eu fiquei num horrível constrangimento. 

Ele, insensível, continuou: 
—Dizem que é o elogio da polícia e da 

pederastia. 
—O quê? — Deixei escapar, sem sentir. 
—Isso mesmo, quem me declarou foi 

Roberto Morena, com todas as letras. Opinião oficial. 
Era verdade. Logo depois confirmada, 

ainda que relutassem (comigo, com os de casa, em 
admitir a perfídia.) O partido não tomava posição pública, 
nada por escrito, mas ia às últimas conseqüências na 
subterrânea agressão.” 39

 

Aconteceu de, em palestra na Fundação Joaquim Nabuco do Recife, 

fazermos alusão a esse fato relatado pelo filho de Graciliano Ramos, Ricardo 

Ramos. E o filho de Gilberto, Fernando Freyre, manifestou o seguinte 

estranhamento lingüístico que de uma certa forma rechaça o relato do filho de 

Graciliano: 

“Tenho certeza que Gilberto Freyre não 
usou esta expressão: esculhambando ou esculhambação. 
Acho que você se equivocou. Não são termos utilizados 
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por ele nem nos seus livros nem no seu cotidiano. 
Verifique a sua fonte e me confirme. 

Parabéns pela sua apresentação  
Fernando Freyre.” 40

 

A morte de Graciliano transcorreu a 20 de março de 1953; seu perfil de 

intelectual comprometido com a questão social evidencia que, apesar de haver 

colaborado com a revista oficial Cultura Política no Estado Novo, jamais 

abandonou seu espírito crítico e contestador, que o terminou levando à 

explícita adesão ao Partido Comunista em 1945 e onde permaneceu até sua 

morte; como lembra Dênis de Moraes, o Partido Comunista Brasileiro talvez 

tenha sido, durante décadas, uma alternativa exeqüível para aqueles que, 

intelectuais ou não, desejavam tornar politicamente eficazes o combate ao 

capitalismo e a opção por uma ordem social mais justa e igualitária.41 Ao 

realizar sua biografia sobre o escritor alagoano, Denis agradece: 

“Mil obrigados ao Projeto Portinari, onde 
Graciliano é tratado com o mesmo amor que lhe 
dispensava o amigo-irmão Cândido Portinari.” 42

 

Nesse livro, Denis de Moraes dá notícias também de jamais haver 

Graciliano voltado ao Nordeste, após a perseguição política que sofreu 

mandando buscar lá as filhas e fixando-se no Rio, após a libertação de Ilha 

Grande; o autor registra igualmente a opinião de Graciliano sobre Machado de 

Assis: 

 

"O que mais me distancia de Machado de 
Assis é o seu medo de definir-se, a ausência completa da 
coragem de uma atitude. O escritor tem o dever de refletir 
a sua época e iluminá-la ao mesmo tempo." 43
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Franklin de Oliveira é evocado na obra de Denis de Moraes para afirmar 

que "Graciliano era quase a encarnação de sua prosa — uma prosa 

descarnada, óssea, nervos só" 44 e também Otto Maria Carpeaux, que, ao 

saudá-lo com um "bom dia" na rua do Ouvidor, teria ouvido do alagoano: "Você 

acha, mesmo?" 45 A participação de intelectuais em algumas realizações 

culturais do Estado Novo, inclusive na revista Cultura Política, é destacada por 

Denis de Moraes como isenta de alugar a pena à apologia do regime 46; ele 

menciona Antonio Cândido quando distingue os intelectuais que "servem" dos 

que "se vendem".47 e prossegue: 

"Vários intelectuais serviram ao Estado 
Novo e não alienaram a mínima parcela que fosse de 
seus padrões de dignidade ou de autonomia estética e 
artística. Oscar Niemeyer e Lúcio Costa poderiam ser 
condenados por detalharem o projeto de Le Corbusier 
para o novo prédio do Ministério da Educação. Portinari 
se comprometeu por ter dado estatuto de obra de arte aos 
murais daquele edifício. 

…Carlos Drummond de Andrade deixaria 
de compor poemas antifacistas e revolucionários de 
Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo, porque era 
chefe de gabinete de Capanema …Graciliano Ramos 
esqueceria a denúncia da degradação humana nos 
cárceres getulistas." 48

 
 

Cândido Portinari era assíduo freqüentador da casa de Graciliano 

Ramos, juntamente com Paulo Rónai, Otto Maria Carpeaux, Aurélio Buarque 

de Holanda e Lêdo Ivo; conforme Denis de Moraes, "nunca se conspirou tanto 

como naquele fim de 1944 e início de 1945" — defendia-se a legalidade 

democrática e contestava-se o arbítrio através de reuniões, greves, manifestos 

e o partido Comunista conquistava adesões entre os intelectuais. 49
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Pertencem ao acervo do Projeto Portinari as cartas do pintor a 

Graciliano, datadas de 28 de janeiro de 1946 e 6 de junho de 1946; também as 

do romancista a Portinari, de 13 de fevereiro de 1946 e 4 de agosto de 1949. 50 

Nessas cartas, um dos temas centrais consistia na necessidade de o intelectual 

retratar o mundo vivido e os pontos de vista eram convergentes no sentido de 

que a arte precisava interligar-se à esfera política como expressão de 

anseios, em particular, das camadas oprimidas 51. Observem-se alguns 

fragmentos dessa documentação epistolar: 

 

"PORTINARI, de Brodósqui, 28 de janeiro: 
 

Além de ter desenhado esse nosso povo 
que você conhece melhor do que ninguém, tenho falado 
muito de política. Todo esse povo é comunista mas com 
muito medo. Tenho me esforçado para lhes tirar o temor, 
mas até agora sempre foram enganados e é natural que 
não acreditem no que lhes digo. 

 
 

GRACILIANO, 15 de fevereiro: 
 

A sua carta chegou muito atrasada, e 
receio que esta resposta já não o ache fixando na tela a 
nossa pobre gente da roça. Não há trabalho mais digno, 
penso eu. Dizem que somos pessimistas e exibimos 
deformações; contudo existem fora da arte e são 
cultivadas pelos que nos censuram. 

 
O que às vezes pergunto a mim mesmo, 

com angústia, Portinari, é isto: se elas desaparecessem, 
poderíamos continuar a trabalhar? Desejaríamos 
realmente que elas desapareçam ou seremos também 
uns exploradores, tão perversos como os outros, quando 
expomos desgraças? 

 
Dos quadros que você me mostrou 

quando almocei em Cosme Velho pela última vez, o 
que mais me comoveu foi aquela mãe a segurar a 
criança morta. Saí de sua casa com um pensamento 
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horrível: numa sociedade sem classes e sem miséria seria 
possível fazer-se aquilo? Numa vida tranqüila e feliz, que 
espécie de arte surgiria? Chego a pensar que faríamos 
ternos anjinhos cor de rosa, e isto me horroriza. 

Felizmente a dor existirá sempre, a nossa 
velha amiga, nada a suprirá. E seríamos ingratos se 
desejássemos a supressão dela, não lhe parece?" 52

 
 

Pobreza e Morte nos Sertões  
 
Refere-se Graciliano, talvez, à tela Criança Morta. A morte nas paredes, 

nos salões a deconstruir a idéia meramente decorativa das artes plásticas. A 

tela com deformações expressivas a atingir dimensões monumentais, a tela 

que aspira à escultura e o impacto de uma denúncia voltada a conscientizar as 

massas populares: mortalidade infantil brasileira, de taxas tão altas no mundo, 

que levaria João Cabral de Melo neto a construir seu Auto de Natal 

Pernambucano também pleno de denúncia do sofrimento e desamparo das 

classes trabalhadoras. A morte presente como entidade alegórica, em um culto 

humanista de onde não se cogitou ressurreição. A questão do sertanejo e do 

homem do mangue do Nordeste, objeto da tarefa de Josué de Castro e 

Francisco Julião. O pincel de Portinari como uma pena de escrever o livro sem 

palavras da miséria e da privação. 

Com o mesmo tema surgirá, nesse mesmo ano, Menino Morto, assim 

descrito por Annateresa Fabris: 

"A Pietá central, que segura o pequeno 
cadáver já transformado em esqueleto é ladeada por dois 
grupos, cuja dor é expressa pelas lágrimas de pedra das 
figuras femininas e pelo olhar perdido do menino. O corpo 
ressequido, a cabeça transformada em caveira, os braços 
quase em forma de cruz revelam o intenso sofrimento do 
pequeno morto: os elementos expressivos do rosto, aliás 
fazem pensar muito mais numa representação simbólica 



 148

do que numa fisionomia individualizada, pois lembram a 
iconografia medieval da máscara da morte. O quadro 
revela uma tensão expressiva entre a vida e a morte. Uma 
pobre vida em que já se presente a presença da morte — 
os corpos transformando-se em esqueleto (elemento já 
presente em Criança Morta) numa morte que parece 
não ter apagado os sofrimentos da vida.” 53

 
 
Com efeito, há observações de Annateresa que são pertinentes, como a 

correspondência psicológica, no quadro, entre dois grupos de figuras: a mulher 

de marrom pode ser vista como um primeiro momento da mãe desolada; a 

menina, que segura ternamente a cabeça do pequeno morto parece projetar 

seu futuro na mulher da direita, que traz pela mão uma informe esperança de 

vida. Ressalta Annateresa que a composição é notável pelo equipamento 

compacto que cria a série de correspondência psicológica, pela unidade 

cromática, baseada apenas em poucos tons, mas de efeito expressivo seguro, 

pela redução da cena a seus elementos essenciais, reservando-se à natureza 

o simples papel de pano de fundo. 54

Contudo, o que se observa na descrição mencionada é que Annateresa 

Fabris continua se referindo a Criança Morta, tal como se apresenta nomeada 

a tela no acervo do Projeto Portinari e também na publicação Cândido Portinari, 

da Finambras com prólogo do filho João Cândido Portinari e texto introdutório 

de Antonio Callado. A publicação não nos autoriza dúvidas quanto à 

nomenclatura, Annateresa é clara quando se refere à “Pietá central”, os “dois 

grupos” as “lágrimas de pedra” os “braços em forma de cruz” evidenciam estar 

a autora se referindo a esta Criança Morta, que faz reproduzir na edição da 

Perspectiva de 1990, à pág. 115, com o título trocado de Menino Morto, o qual, 
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na realidade, nomeia a tela, também de 1944, cuja reprodução está ao lado, na 

pág. 114. 

Pintor e político, Portinari, na temática escolhida e proposta de educação 

da sensibilidade coletiva e, para lembrar Maria Amélia Bulhões Garcia, ele 

queria que seu trabalho atuasse como instrumento de conscientização da 

realidade em que se vivia, não fugindo ao reconhecimento dessa exploração, 

como pretendia a ideologia imagética da burguesia estadonovista, mas 

expondo-a para ser vista e transformada. 55

Na verdade o projeto ideológico nacionalista do Estado Novo tinha uma 

orientação modernizante conservadora, pois implantava transformações mas 

evitava rupturas; o modernismo de Portinari, no início, esteve identificado com  

esse projeto estadonovista, mas a seguir recebeu influência dos intelectuais 

identificados com os interesses das camadas populares, às quais desejava 

oportunizar o aceno ao processo de produção artística, embora, 

coincidentemente, nesta linha de criação passasse a utilizar seu repertório 

formal mais arrojado. 56

Família de Retirantes sem dúvida se inscreve na denúncia imagética que 

ensina o brasileiro a olhar o seu país, em um cenário de desolação, terra e 

homem devastados por uma natureza áspera e um desamparo oficial. Já não 

há otimismo como nos retirantes escultóricos da década de 30; o social é a 

tônica da produção de Portinari da década de 40 e essa tela atua 

verdadeiramente como prisma á denúncia social que caracterizou o romance 

Vidas Secas de Graciliano Ramos, o ensaio Geografia da Morte de Josué de 

Castro, bem como seu romance Homens e Caranguejos e Morte e Vida 



 150

Severina de João Cabral de Melo Neto, além de vários cordéis e o romance 

Irmão Juazeiro, de Francisco Julião. 

A pobreza, evoluindo o conceito desde o sertão à zona da mata e ao 

mangue pernambucano, salta forte aos olhos na Família de Retirantes de 

Cândido Portinari. Pobreza, fome, doença é o que caracteriza esses rostos a 

convocar o observador para a consciência social do nosso 

subdesenvolvimento, a valorizar uma estética com ética em que se procure 

consertar o erro social que provoca aquele sofrimento que choca e perturba e 

envergonha. Porque o real vem expresso sem pudor do abjeto e do medonho 

do aparente mau-gosto que esbofeteia e fere os olhos dos freqüentadores dos 

salões dourados em que os quadros vinham tendo função decorativa. 

Há uma degradação da espécie humana ocasionada pela indigência 

fruto da reunião das intempéries da natureza (a seca) como da extrema penúria 

de bens e condições materiais dos figurantes. É quase que automático; diante 

desse quadro de Portinari, Família de Retirantes (1944) a tendência a querer 

denominá-lo “Vidas Secas”. Trata-se de uma situação social injusta, esses 

personagens são o povo brasileiro, o trabalhador rural nordestino é 

protagonista e põe a nu o que há de negativo na sociedade; a pobreza coletiva 

retratada a questionar a eficácia do chamado pacto social entre a impressão de 

uma passividade na aceitação fatalista da miséria e a recusa da atual proposta 

de luta por aliança fraterna que não venha escamotear a luta de classes na 

busca de uma nova realidade. A organização dos despossuídos na perspectiva 

caótica de ausência de perspectivas: e o amor do país não podem excluir 

esses rostos que estão à margem, estranha aparição a estremecer e chamar à 
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consciência para a responsabilidade social. A corrosão da terra, em Família de 

Retirantes é a corrosão da carne e da alma, é ausência de futuro e descrença 

do passado, é um mal estar, um nada aparente que se agiganta e que nos 

incomoda, porque, no dizer de João Cabral de Melo Neto, 

 

“O que vive 
incomoda a vida 
o silêncio, o sono, o corpo 
que sonhou cortar-se 
roupas de nuvens. 
O que vive choca 
tem dentes, arestas, é espesso 
…………………………………… 
como é muito mais espesso 
o sangue de um homem 
do que o sonho de um homem.” 57

 

São personagens que fazem fronteira com o cotidiano, mas carregam 

dentro de si a dramaticidade, quase que sobrenatural, de projeções delirantes 

da fome próprias dos outros, situação limite de carência e privação, pobreza 

como a de mendigos e desesperados miseráveis e se constituem como que 

uma alegoria da ruína, nus ou maltrapilhos esperando o espectador com um 

olhar atônito, mas ao mesmo tempo de advertência aos que usufruem do 

modelo social da classe dominante. Martírio dos oprimidos impotentes contra o 

agressor, desigualdade social denunciada pelo flagelo de vidas que ferem de 

morte qualquer possível estado de conforto do observador. Aparições da fome 

em estado de ancestral putrefação, esquálida caravana de ofendidos e 

humilhados numa fatalidade circunscrita aos obscuros limites de um papel 

social recoberto de mortalha. Seres profanados em sua trajetória como 

verdadeiros mortos-vivos, fantasmas de si próprios a testemunhar o enorme 
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atraso do Brasil no tribunal da História. Pálidos e ausentes de si mesmo em 

seu grande desconcerto vital, caminham seu roteiro à margem, alienados da 

consciência de sua exploração pelo sistema oficial, núcleo isolado a referenciar 

um enredo subterrâneo na História oficial do país. Seres sem voz e sem vez, 

enganados e esquecidos que se arrastam em desequilíbrio patético sem saber 

para onde vão, expulsos de si mesmos e de sua terra, retirantes vazios de sua 

condição humana a tentar divisar nas órbitas refletidas da caatinga o verde 

mágico umedecido do projeto utópico de uma inacessível terra prometida em 

que ainda insistem, ainda que nela já não acreditem. Rostos como máscaras 

de traços diluídos qual espantalhos a guardar a memória de uma plantação 

extinta, rostos póstumos de si mesmos, corpos de múmias antecipadas a exigir 

de quem as vê a medida máxima de uma consciência aguda. 

Família de Retirantes: personagem coletivo de um calvário brasileiro, 

flagelados ocupando a estrada, ainda atônitos por tudo o que perderam, a 

caminhar sem destino e devagar, por desconhecerem por completo onde 

haveriam de chegar. Quadro de destruição e sucumbência, retrato de um Brasil 

impossível de ocultar, macabro espetáculo quase hoffmaniano de sede e de 

fome a traçar um discurso pictórico de gume afiado em ângulo agudo no 

extremo vértice do desespero mudo existencial. 

Família de Retirantes: uma épica triste a desarticular as figuras 

sonâmbulas a desumanizar violenta a condição humana, monstruosa 

metamorfose de esqueletos estranhamente com vida em escultural relevo a 

testemunhar em silêncio sobre a grande catástrofe nordestina é a seca a 
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debilitar a resistência do sertanejo subjugado pelo excesso de privação, com a 

morte estampada no rosto antes mesmo do exato momento de sua definição. 

A Morte como alegoria? Enterro na Rede, também de 1944. Annateresa 

Fabris chama a atenção para o fato de ser essa a obra mais expressiva da 

série Retirantes, comentando nela a dor muda dos homens e a gestualidade 

patética das figuras femininas e destaca uma dramaticidade dada mais pelos 

meios intrinsecamente plásticos (traço incisivo, equilíbrio cromático, dinamismo 

de pincelada), que pela máscara trágica das figuras: 

 

“Ao tratar novamente da morte, Portinari 
impregna a composição de uma atmosfera de 
religiosidade. A rede evoca o lençol no qual o corpo de 
Cristo foi levado à sepultura, o Pathos da gestualidade 
feminina e a muda resignação dos homens lembram as 
mulheres e os apóstolos em sua triste caminhada para o 
sepulcro. O Cristo é anônimo como são anônimos todos 
os retirantes que sulcam o sertão de cruzes.” 58  

 
Menciona a autora existir, nessa tela, uma abertura na resignação, na 

alienação, expressa pelo punho cerrado e as mãos espalmadas, remetendo a 

uma dimensão em que a morte não é aceita tão passivamente e onde o diálogo 

entre o homem e a vida não seria regido por um destino implacável; ela sugere 

a possibilidade de ver-se na arte de Portinari um “projeto utópico”, na medida 

em que o artista parece apontar para uma realidade em que o trabalhador seja 

livre, dono do próprio destino e em que a morte seja não uma fatalidade, mas o 

cumprimento final da trajetória do homem na terra.59 Por isso, complementa, é 

que Portinari faz de suas telas uma tribuna aberta, declarada: o trabalhador da 

década de 30 se transforma no retirante esquálido; a terra cultivada transforma-

se em sertão; o retirante torna-se símbolo universal do homem, vítima da 
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guerra e da miséria — uma vítima que, no entanto, não perdeu sua grandeza, 

pois sua força está ainda concentrada nas mãos espalmadas, nos punhos 

cerrados. 60

O expressionismo em Portinari é um modo de denúncia ideológica, uma 

arte a falar do homem e de sua dignidade, no sacrifício, transfigurada 

conceitualmente por seus elementos contingenciais da condição humana, 

como a miséria e a morte, quer da criança ou do retirante, representação da 

terra e da vida do homem brasileiro. 

A obra Enterro na Rede, ainda em 1944, prefigura uma passagem do 

romance Irmão Juazeiro, publicado em 1961 pelo líder das Ligas Camponesas 

no Nordeste, Francisco Julião. Resulta rica intersemiose a contemplação da 

tela intervalada com a leitura do texto que narra essa cerimônia fúnebre do 

Nordeste acompanhado pelo cantar de “incelenças” que, por pertencerem ao 

folclore nordestino, cruzam com o trecho de Morte e Vida Severina, de João 

Cabral de Melo Neto: 

“Badú, quando tu passares 
Pelo Santo Rio Jordão 
E Caifás perguntar 
O que tu levas na mão 
Dize que é um rosário-de-conta 
E a Virgem da Conceição 
Que também te acompanha…”61

 
“Finado Severino 
quando passares em Jordão 
e os demônio te atalharem 
perguntando o que é que levas… 
Dize que levas cera, 
Capuz e cordão 
Mais a Virgem da Conceição.” 62
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O mais é percorrer a narrativa do escritor e líder nordestino a descrever 

as mulheres reunidas em torno do morto a lhe passar um pano molhado no 

rosto, as rezadeiras sem interromper o seu canto a acender três velas 

enquanto o morto é recomendado e se ia cruzando sobre o morto pingos 

quentes de vela três vezes; então, os homens já aprontavam a rede e 

amarravam um pau nos punhos, ao comprido; o morto era colocado na rede e 

os homens a colocavam ao ombro e punham-se em marcha, a rede 

balançando ao compasso dos carregadores. 63 E lembrar o Auto 

Pernambucano de João Cabral de Melo Neto: 

 

“—Uma excelência 
dizendo que a hora é hora. 
—Ajunta os carregadores 
que o corpo quer ir embora.” 64

 

Acrescente-se ao romance e ao teatro versificado, como “gran finale”, o 

documentário O Drama da Fome, de Rodolfo Ianni, exibido no Recife em torno 

de 1959, em que as cenas dos Retirantes de Portinari servem de cenário à 

figura do escritor pernambucano Josué de Castro: rios secos, esqueletos de 

boi, caatingas, a beleza e a miséria do sertão. Acrescente-se a voz de Nicolas 

Guillén: 

 

“—Um homem com a mão dura 
feito de sangue e pintura 
grita na tela. 
Sonha e fulgura 
o seu sangue de mão dura; 
Sonha e fulgura 
como talhado em candeia; 
Sonha e fulgura 
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como uma estrela na altura; 
Sonha e fulgura 
como uma chispa que voa… 
 
Sonha e fulgura 
 
Assim em sua mão dura  
feita de sangue e pintura 
por sobre a tela, 
Sonha e fulgura 
um homem com a mão dura. 
E Portinari consola, 
e se adoece, ele o cura 
ao homem com a mão dura  
que está gritando na tela, 
jeito de sangue e pintura.  
Sonha e fulgura.” 65

 
Considere-se o contraste obtido por Portinari entre as figuras e o fundo 

da tela sua série Retirantes um “expressionismo cubista”, que deconstrói o 

clássico e o aproxima do espanhol Pablo Picasso em um tipo de parentesco 

artístico que se impõe como proposta os conceitos de duração e metamorfose 

e como ponto de convergência ideológica, inclusive a adesão ao Partido 

Comunista, que, no caso do espanhol, transcorreu após a libertação de Paris. 

E, no brasileiro, especificamente em 1945, quando os artistas e intelectuais se 

aglutinaram em torno das propostas do Partido, que resolve ir às urnas com 

candidato próprio à Presidência da República; Portinari sai candidato a 

deputado federal e afirma: 

“Confesso que foi grande a minha 
emoção ao saber da inclusão do meu nome na chapa do 
Partido Comunista. Se não se tratasse desse partido, de 
maneira nenhuma aceitaria. Você compreende, não tenho 
jeito para deputado, mas pertenço ao povo, com todos os 
seus defeitos e qualidades, por isso lutarei pelo partido do 
povo (…) Resolvi aceitar a inclusão do meu nome porque 
considero o Partido Comunista como a única grande 
muralha contra o fascismo e a reação, que tentam 
sobrenadar ao dilúvio a que foram arrastados pelos 
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acontecimentos. É preciso haver uma mudança, o homem 
merece uma existência mais digna. Minha arma é a 
pintura.” 66

 

Publicou ainda Portinari, a 27 de dezembro de 1946, no jornal Hoje, 

artigo intitulado “O Partido Comunista defende a família, uma família que tenha 

o que comer e o que vestir”, para contestar a acusação de que os comunistas 

iam destruir a família brasileira. A 17 de janeiro de 1947, como candidato ao 

Senado, Portinari faz declarações ao jornal Hoje sobre a questão do 

campesinato: “o quadro é crítico e não é necessário ser comunista para senti-lo 

em toda a sua plenitude. Aos homens honestos, aos brasileiros sinceros, aos 

patriotas de fato é que falo para que analisem tal assunto com frieza. Que 

meditem sobre a responsabilidade que lhes pesa sobre os ombros e que, como 

nós, comunistas, tentem dar um paradeiro a isso que aí está.” Em maio desse 

ano, o Tribunal Superior Eleitoral, vota pelo cancelamento do registro do 

Partido Comunista Brasileiro; o pedido alegava que o PCB era uma 

organização internacional a serviço de Moscou; os membros são chamados a 

depor na polícia, entre eles Oscar Niemayer e Cândido Portinari. 

A consciência sociopolítica guiando a criação artística na denúncia 

contra a repressão e o subdesenvolvimento não foi suficiente a quem optou, 

como Portinari, também pela política partidária, retratar a gente humilde da 

terra, no exercício da eterna fadiga de viver, já não foi bastante; urgia 

ultrapassar a intensificação formal da tela e caminhar em um cenário real, para 

além do cavalete estático prisioneiro do espaço, queria o estremecimento dos 

rostos espessos com sua característica de finita humanidade. Ele, Portinari, 

queria ter coberto com as tintas da verdadeira respiração dos seres na 
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contraluz da realidade. Vida começa pisando o chão brasileiro, em vez da vida 

imaginária emprestada pelo cromatismo da linha a óleo dos quadros ou dos 

desenhos em afrescos ou murais. Portinari desejou contribuir para a definição 

política do homem brasileiro através da política ela mesma; o cálculo da fome 

sucumbe, então, sob o concreto movimento da própria figura viva carente de 

ordenação. 

A sedução, entre os intelectuais brasileiros, exercida pelo Partido 

Comunista era compreensível, na medida em que questões sociais não 

resolvidas ensejavam a inserção dos marginalizados economicamente no 

projeto destinado à vitória da democracia. Os valores humanistas do 

pensamento de Marx se conjugavam no sentido de consolidar o triunfo das 

classes trabalhadoras sobre a solução do capitalismo protagonizada pela 

burguesia. A cena do proletariado se debatia no Estado ditatorial de modo a 

desenvolver a luta contra a alienação política e social com vistas à 

reconstrução do conceito de nação. A realidade social e política, já não 

satisfazia representá-la ou explicá-la: urgia transformá-la. Pois o capitalismo 

era o responsável pela pauperização e o comunismo, combatendo a 

propriedade privada, no entendimento de Marx seria um movimento 

determinado por elementos históricos que consistia em superar uma cisão 

social cujas conseqüências o homem já não queria nem podia suportar 67. 

Afirmando que o valor maior não seria a especulação, mas a ação, Marx 

destaca a noção de praxis como a atividade prática humana, o pensamento 

que se torna eficaz ao inspirar e gerar a ação, pois vencia a preferência 

especulativa para se traduzir por uma experiência concreta, restituindo, assim, 
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ao homem o seu horizonte histórico e ser transformado pela sua própria 

atividade.68 

 

O Partido de Portinari no Brasil 
 

Em território brasileiro, a generalização dos conflitos sociais e a 

radicalização ideológica foram convergindo para o grupo fascista do 

integralismo e os sindicalistas/comunistas da Aliança Nacional Libertadora, de 

1935, com um programa de movimento nacional das massas liderado pelo seu 

presidente de honra, Luís Carlos Prestes, composto de cinco itens, a saber: 1) 

Suspensão definitiva dos pagamentos das dívidas imperialistas do Brasil; 2) 

Nacionalização imediata de todas as empresas imperialistas; 3) Proteção aos 

pequenos e médios proprietários e lavradores e entrega das terras dos grandes 

proprietários aos camponeses trabalhadores rurais que as cultivam; 4) Gozo 

das mais amplas liberdades populares; 5) Constituição de um governo 

popular.69  

O governo brasileiro reagiu muito especialmente após a chamada revolta 

armada aliancista de 1935, conhecida como Intentona Comunista, à qual  se 

sucederam prisões, torturas e assassinatos; em 1937 Getúlio Vargas institui o 

Estado Novo, prorrogando sua permanência no poder que deveria deixar em 

1938; embora o pensamento marxista já existisse no Brasil antes, só a partir de 

1930 assumiu importância no trato da análise da realidade nacional — seu 

apogeu talvez em 1935 e o do integralismo de inspiração fascista em 1937; 
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consta haver desejado Vargas, em linha autoritária, uma posição mais 

brasileira, entre os dois extremos. 

Intelectuais como Caio Prado Júnior participaram do estudo dos 

problemas sociais brasileiros à luz do materialismo dialético, atuando como 

interprete ideológico e como líder partidário. Com a derrubada de Getúlio em 

1945, pela primeira vez no Brasil o Partido Comunista apresentou um 

candidato à Presidência da República; observe-se que a Rússia havia 

participado da II Guerra Mundial como aliada dos E.U.A., Inglaterra, França e 

conseqüentemente do Brasil: resultou coerente, assim, o estabelecimento das 

relações diplomáticas com aquele país, conseqüentemente com a libertação 

dos comunistas e a legalização do P.C.B. — daí as forças conservadoras 

haverem aceito as candidaturas comunistas. De qualquer forma, o ímpeto 

democratizante da Constituição de 1946 não deixava de apresentar restrição, 

como, por exemplo, aspectos evidenciados de concreto sobre a classe 

operária; grupos burgueses não permitiram a transformação em lei de medidas 

como a nacionalização dos trustes e monopólios, eleição de parte dos juizes 

pelo povo e limitação dos poderes do Executivo. Em maio de 1947 o P.C.B. 

seria extinto, pois buscava-se impedir o avanço de um partido que elegera 

catorze deputados e um senador, além de sufragar quase 600 mil votos para o 

seu candidato Yedo Fiúza; em São Paulo os comunistas elegeram 23 

deputados estaduais e, no Rio de Janeiro, 23 vereadores. 

Com o surgimento da Guerra Fria, na guerra ideológica pela disputa da 

liderança mundial entre EUA e URSS, as duas antigas aliadas se tornaram 

inimigas; o governo brasileiro optou pelo bloco dos EUA e rompeu relações 
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diplomáticas com a União Soviética; com esses acontecimentos coincidiu a 

cassação do registro do Partido Comunista Brasileiro, que exercia liderança no 

movimento operário. Getúlio Vargas, na campanha de 1949/1950, demonstra 

sua capacidade de aglutinador das massas populares e se elege em outubro 

de 1950, assumindo a presidência em 1951; sua política nacionalista ia de 

encontro aos interesses modernistas (UDN) e ele chegou mesmo a denunciar 

que a “má-fé dos estrangeiros” era culpada pelos problemas econômicos 

brasileiros; na continuidade dos acontecimentos o ministro do Trabalho João 

Goulart era atacado por Carlos Lacerda e enquanto isso surgiu o “manifesto 

dos coronéis”, de teor anticomunista, tudo a pressionar o governo inclusive com 

as publicações de Carlos Lacerda na Tribuna da Imprensa a agredir Vargas 

moralmente e acusá-lo de pretender instituir no Brasil uma “república 

sindicalista” até que foi ferido, no episódio da rua Toneleros, por um pistoleiro 

profissional envolvido com Gregório Fortunato, chefe da guarda presidencial, 

culminando finalmente com o suicídio (?) de Getúlio e a carta–testamento 

quase literária a registrar aquela repetida frase “saio da vida para entrar na 

História”. 

Note-se que quando da sua fundação, em 1922, o Partido Comunista 

tinha como meta a ascensão e tomada do poder por parte do proletariado, além 

de ser favorável à transformação da luta econômica em luta política. Há quem 

diga que de uma certa forma eles prepararam o terreno para o controle estatal 

do movimento operário na era Vargas; na perspectiva anarquista o sindicalismo 

era apolítico. Quando da Intentona de 1935, observa-se que a ala radical do 

PCB preferiu o caminho da insurreição em Natal, Rio Grande do Norte, Recife, 
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Olinda e Rio de Janeiro; por combater os levantes comunistas, Vargas 

decretara estado de sítio; conclui-se que, apesar do Estado Novo haver 

propiciado a rota do capitalismo, ele mesmo criou condições para um segundo 

plano em que a redemocratização se tornou inevitável; em outubro de 1945 o 

Partido Comunista estava disposto a apoiar Vargas; a resistência de Góis 

Monteiro obrigou Getúlio a abandonar o poder, a 29 de outubro de 1945. 

O Partido Comunista Brasileiro manteve-se na orientação anterior à 

queda de Vargas; afasta-se Getúlio, acusando-o de ter traído o povo, no que 

concerne à redemocratização de 1946, a primeira etapa vai do manifesto dos 

mineiros de 1943 à queda de Vargas em 1945 — ela diz respeito à chamada 

agitação democrática; a segunda refere-se à reconstrução, de 1945 a 1946, e 

envolve o encerramento dos trabalhos da Constituinte. A continuidade da 

política autoritária seria facilitada pela guerra fria entre EUA e URSS, que veio 

criar um clima propício à perseguição dos comunistas brasileiros. 

O período que vai de 1945 aos acontecimentos militares de 1946 é 

chamado de “populismo”, a significar o deslocamento do polo dinâmico da 

economia do setor agrário para o urbano, através do processo de 

desenvolvimento industrial; tais transformações provocaram a emergência das 

classes populares urbanas. Eurico Gaspar Dutra governou o país de 1946 a 

1951 e foi ele quem colocou o Partido Comunista na ilegalidade; Vargas 

retorna de 1951 a 1954 e desenvolve o nacionalismo econômico aliado a uma 

política de mobilização popular através dos sindicatos; Juscelino Kubitschek, 

no período de 1956 a 1961 tinha como objetivo o desenvolvimento econômico 

acelerado — ele abriu o Brasil ao capital estrangeiro, criou a Sudene 
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(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), apesar de tributar-se ao 

seu governo o agravamento das disparidades regionais; Jânio Quadros, eleito 

em 1960, durou apenas até o ano seguinte na Presidência e apresentou um 

perfil político contraditório: apesar de ter vencido o candidato getulista Lott, 

apresentou características próprias do populismo — ele reprimiu movimentos 

sociais de protesto e, ao mesmo tempo, condecorou Ernesto “Che” Guevara — 

provocando insatisfação nos meios empresariais e foi pressionado 

aparentemente pelas mesmas forças “ocultas” que levaram Getúlio ao suicídio 

e a ele, Jânio Quadros, à renúncia à presidência sete meses depois de sua 

posse; João Goulart, presidente de 1961 a 1964, era herdeiro político de 

Getúlio e os políticos conservadores observaram inclinações esquerdistas em 

sua prática de governo, passando a conspirar para derrubá-lo do poder, o que 

aconteceu a 31 de março de 1964, com a intervenção militar a recuperar o 

autoritarismo e iniciar os vinte de um anos de presidentes militares: Castelo 

Branco (1964/1967), Costa e Silva (1967/1969), Garrastazu Médici 

(1969/1974), Geisel (1974/1979), Figueiredo (1979/1985); neste período militar 

foram desenvolvidos o Comando Geral  dos Trabalhadores, as Ligas 

Camponesas e a União Nacional dos Estudantes, com seus líderes presos e 

exilados; o ato institucional n° 2 de 1965 dissolveu os partidos políticos: em seu 

lugar, surgiram apenas dois — a Aliança Renovadora Nacional, que apoiava o 

governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, de oposição ao governo. 

Surgiu, então, o AI – 5, a abafar essa oposição partidária ao regime militar; era 

o fechamento da vida política e alguns setores da esquerda caminharam para o 

extremo da luta armada; é o momento da guerrilha urbana da Aliança 
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Libertadora Nacional liderada por Carlos Marighella, um dissidente do PCB, do 

MR-8 — Movimento Revolucionário 8 de outubro, dia da morte de Guevara, na 

Bolívia — e da Vanguarda Armada Revolucionária de Carlos Lamarca, ex-

capitão do exército. Qualquer oposição ao regime fora do MDB passou a ser 

considerada “comunista” ou ‘terrorista”. 

Nascido em Salvador, Carlos Mariguella, era filho de imigrante italiano, 

como Portinari. Teve atuante militância política da década de trinta à de 

sessenta. Combateu do Estado Novo de Getúlio aos acontecimentos militares 

de 1964, vindo a morrer de emboscada em 1969. Eleito deputado, teria seu 

mandato cassado por Dutra, passando à clandestinidade, condição que o 

acompanhou até a morte. Visitou a China, Cuba e a União Soviética, 

estudando a experiência revolucionária naqueles países. Defendeu, finalmente, 

a luta armada e, poeta, escreveu versos amorosos e libertários desde os 

tempos de escola; foi um autêntico revolucionário e um dos maiores militantes 

comunistas do Brasil. Preso na Colônia dos Dois Rios em Ilha Grande, nos 

anos de 1944 e 1945, escreveu dois poemas a Luís Carlos Prestes: 

 

“Porque tens a rijeza e o brilho do diamante  
o povo conserva o teu nome engastado  
no fundo do coração” 70

 
“Ó Cavaleiro heróico da Esperança,  
filho exemplar do povo brasileiro,  
teu vulto imenso mais e mais avança,  
guia e ilumina o continente inteiro.” 71

 

Vale lembrar que o crítico Antonio Cândido considera Marighella “herói 

do povo brasileiro” na luta pela liberdade e Jorge Amado o tem numa dimensão 
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mais além e acima do mito do herói, irmão dos marginalizados e combatente 

das boas causas — essas palavras estão na apresentação e no prefácio do 

livro “Por que resisti à prisão”, que na segunda edição tem na capa esboço de 

Oscar Niemayer para o projeto de seu túmulo, a mão levantada, o peito varado 

de balas 72. Na obra, Marighella relata ocorrências do autoritarismo, como a 

tortura de Ivo Valença e Valdir Ximenes de Farias (Pernambuco), a prisão dos 

pernambucanos Paulo Cavalcanti e Abelardo da Hora e os interrogatórios de 

intelectuais como Álvaro Lins, Nelson Werneck Sodré, Dias Gomes e Ferreira 

Gullar, além do arquiteto Oscar Niemayer e o editor Ênio Silveira; menciona, 

inclusive, a subtração no arquivo pessoal da viúva de Graciliano Ramos de 

cartas íntimas suas e cita o exílio no estrangeiro de figuras como Celso Furtado 

e Josué de Castro. 73

Com o seqüestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, pela 

ALN a exigir esta em troca de sua vida a libertação de presos políticos, os 

órgãos de repressão endureceram; Carlos Marighella é morto em emboscada, 

em São Paulo, ano de 1969; seu sucessor, Joaquim Câmara Ferreira, o Velho, 

também tem o mesmo destino; em setembro de 1971. Vem tombar no sertão 

baiano, o último líder guerrilheiro de expressão nacional, Carlos Lamarca. Com 

o declínio da guerrilha urbana cai igualmente a participação política estudantil, 

que dera origem às guerrilhas; o decreto-lei 477 (1969) enquadra as 

universidades e proíbe estudantes professores e funcionários de realizar 

qualquer manifestação política. 74 

 



 166

O Partido de Portinari no Mundo 
 

A evolução do pensamento político brasileiro nas décadas 40/50/60 

torna-se necessária para a compreensão do significado do Partido Comunista 

em nosso país, bem como da coragem demonstrada por artistas como Cândido 

Portinari e escritores como Graciliano Ramos. 

A Rússia foi o primeiro país a implantar um regime socialista baseado no 

marxismo, o que ocorreu em outubro de 1917. O líder da Revolução Russa foi 

Lênin, auxiliado por Trotski e Stalin, entre outros militantes; depois, em 1922, 

seria fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas; com a morte de 

Lênin, em 1924, assume Stalin (1924/1953), que centraliza e estatiza os 

postulados de Marx de modo autoritário e burocrático; é a ditadura do Partido 

Comunista, e a configuração do partido único através da estrutura estatal. A 

seguir, Kruschev (1935/1964) inicia um processo de abertura e se aproxima 

dos EUA em coexistência pacífica, o que desagradou a China Socialista; Mao 

Tse-Tung o considerou desvio do caminho proposto por Lênin, até que em 

1960 os dois países rompem relações; já em 1959 o bloco socialista é 

ampliado com a inclusão de Cuba, o primeiro país da América Latina a adotar o 

sistema comunista, a partir da revolução liderada por Fidel de Castro — os 

EUA boicotaram a economia cubana e a ilha foi expulsa da OEA, ficando 

isolada política e economicamente do resto do continente; em 1961 a 

Alemanha Oriental manda erguer o Muro de Berlim, a fim de que os cidadãos 

não fugissem para o lado ocidental, e que só viria a ser destruído em 1989. 

De 1964 a 1982 governou a Rússia Leonid Brejnev seguido por 

Andropov (1982/1984) e Konstantin Tchernenko (1984/1985), que morreram 
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logo; finalmente, é com Mikhail Gorbatchev (1985/1991) que se dá o fim da 

guerra fria e a perestroika busca atrair investimentos externos enquanto a 

glasnost promove uma abertura na política socialista mudando o centralismo do 

poder e o domínio da burocracia. Em 1991 ocorre a dissolução da União 

Soviética; as repúblicas bálticas Estônia, Letônia e Lituânia têm sua soberania 

reconhecida pelo bloco soviético e são admitidas na ONU; e o parlamento 

soviético aprovou a restauração da propriedade privada e do direito de herança 

sobre a propriedade; em dezembro a Ucrânia se torna também independente e 

o seu presidente, juntamente com o da Rússia e o da Bielorrússia, criam a 

Comunidade de Estados Independentes (CEI), decretando o fim da URSS; a 

seguir, líderes de onze das ex-repúblicas referendam  a CEI em Alma-Ata e 

Gorbachev renuncia à presidência de um país que já não existe e entrega o 

comando militar da CEI a Yeltsin; eclodem conflitos étnicos e religiosos, 

ressurge o nacionalismo, sobem os preços de serviços e mercadorias no que 

era a parte comunista européia, parte em declínio. 

Na China, Mao Tse-Tung (1893-1976) representou a ideologia marxista, 

com elementos originais; partindo do marxismo-leninismo, baseia-se no 

reconhecimento do povo como força da revolução, a continuação da luta de 

classes sob o socialismo e a necessidade de uma revolução cultural 

permanente. O instrumento de sua revolução cultural foi o chamado Livro 

Vermelho, deixando outras obras, como Problemas Estratégicos da Guerra 

Revolucionária na China (1936), A Guerra Prolongada (1938), Nova 

Democracia (1940), Sobre o Tratamento correto das contradições no seio do 

povo (1957) além de várias reuniões de poemas. 
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A China dos Mandarins, como a Rússia dos Czares evoluiu até o 

comunismo. A China de Confúcio passou, no século XX, a se identificar com 

um poeta, professor e auxiliar de bibliotecário: Mao Tse-Tung ou Mao Tsétung, 

ao modo dos filósofos como Lao Tse. - Um dos principais dirigentes do Partido 

Comunista Chinês desde os anos 20 que se sucederam à Proclamação da 

República em 1911, em que se destacou o antigo habitante de Hong-Kong e da 

terra portuguesa de Macau Sun Yat-Sem, autor dos “Três Princípios do Povo”: 

união das raças em território chinês, eleições diretas e a solução do problema 

da terra e do capital, com a redistribuição eqüitativa daquela para evitar que 

este se concentre nas mãos de um número reduzido de ricos. O Partido 

Comunista chinês nasceu em Pequim, a 5 de maio de 1919; seu primeiro 

congresso ocorre a 30 de junho de 1921, sigilosamente na escola feminina da 

Concessão Francesa de Xangai: mal havia começado, a reunião é interrompida 

pela chegada inesperada da Polícia; as doze pessoas presentes continuarão 

os trabalhos no dia seguinte, em um grande barco ancorado no meio de um 

lago da povoação tranqüila de Chaoa Chiang. 75

Mao Tse Tung traz sua proposta de minimizar os debates verbais sobre 

marxismo e dar a conhecer a luta da massa camponesa: 

 
“Uma revolução não é como convidar os 

amigos para jantar ou como escrever ensaios ou pintar 
um quadro, ou bordar; não pode ser assim delicada, 
calma, cortês, comedida, magnânima. Uma revolução 
rural é derrubar pela violência a autoridade dos senhores 
locais. Se os camponeses não empregarem o máximo de 
sua força, não conseguirão derrubar esta autoridade 
enraizada há milhares de anos.” 76
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Falar sem esconder as palavras: plataforma de Mao Tse-Tung que 

tinha como fundamento da estratégia revolucionária: 

 

“Quando o inimigo avança, retiramos. 
Quando ele se esquiva, provocamo-lo. 
Quando se retira, perseguimo-lo. 
Quando está fatigado, atacamo-lo.” 77

 

O Exército Popular de Libertação passa à ofensiva sob o comando de 

Mao que, baseado no Marxismo-Leninismo, direciona o Partido Comunista 

Chinês no sentido do apoio aos camponeses na Reforma Agrária: 

 

“Presentemente as retaguardas do 
Exército Popular de Libertação encontram-se muito mais 
sólidas que há ano e meio. É o resultado obtido pelo 
nosso partido por se manter firmemente ao lado dos 
camponeses na realização da reforma agrária. Durante a 
guerra com os japoneses, com o fim de estabelecer uma 
frente única com o Kuomitang e de unir todos que, nesse 
momento, podiam opor-se ao Japão, o nosso partido 
substituir, por sua livre vontade, a política aplicada antes 
da guerra — política que consistia em confiscar as terras 
dos grandes proprietários para as distribuir pelos 
camponeses — por uma política de redução dos aluguéis 
a pagar. Era absolutamente necessário proceder assim. 
Depois da capitulação dos japoneses, os camponeses 
pediam com insistência a terra e tomamos então a 
decisão oportuna de trocar a política agrária de redução 
dos aluguéis por outra, que consistia em distribuir a terra. 
As diretivas dadas pelo Comitê Central do nosso partido a 
4 de maio de 1946 demonstraram bem essa modificação. 
Em Setembro de 1947, o nosso partido convocou uma 
conferência nacional agrária, elaborou o programa 
fundamental da lei agrária chinesa e, imediatamente, o fez 
executar nas diferentes regiões. …Este passo em frente 
não só confirmou a linha traçada a 4 de maio do ano 
anterior, como lhe introduziu nítidas retificações, devido à 
sua falta de firmeza (permitiu efetivamente aos 
proprietários obter mais terras e mais bens do que os 
camponeses, e as terras e os bens dos camponeses ricos 
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não eram abrangidas, em princípio, pela reforma. 
…Nossa política é contar com os camponeses pobres e 
manter uma aliança estável com os camponeses médios, 
a fim de destruir o sistema de exploração feudal e semi-
feudal dos grandes proprietários e dos camponeses ricos 
do antigo tipo. A parcela de terras e de bens que recebe 
cada grande proprietário ou camponês rico não deve 
exceder a que obtém cada camponês pobre. Mas não 
devemos repetir a errada política aplicada pela esquerda-
ultra em 1931 e 1934, que recusa completamente a terra 
aos grandes proprietários e dá terras fracas aos 
camponeses ricos. Embora a proporção de grandes 
proprietários e de camponeses ricos, em relação à 
população rural, varia de região para região, em média 
representa apenas 8 por cento da população a terra que 
eles possuem atinge 70 a 80 por cento do total. Por 
consequência, os atingidos por nossa Reforma Agrária 
são bem poucos, ao passo que as pessoas das aldeias 
que podem participar da frente unida da Reforma Agrária 
formam mais de 90 por cento da população rural. … Dois 
princípios fundamentais se devem anotar: 1) Os pedidos 
dos camponeses pobres e dos trabalhadores agrícolas 
devem ser atendidos. É essa a tarefa fundamental da 
reforma agrária; 2) A unidade com os camponeses 
médios deve manter-se firmemente e não devem ser 
lesados seus direitos." 78

 

Assim observa-se como é claro o direcionamento de Mao Tse-Tung para 

a Reforma Agrária, com instruções para se criarem em todas as aldeias ligas 

de camponeses pobres e de trabalhadores agrícolas, cuja voz passaria a ser 

ouvida, nas reuniões de camponeses médios; daí por diante, em todas as 

casas, o seu retrato seria afixado por cima da lareira, no local onde se 

concentrava a vida da família; a todos dirige-se Mao Tse-Tung: 

 
"Há entre vocês grandes capitalistas, 

escravos dos estrangeiros, meus patriotas. Com esses 
nada há que fazer. Mas há também entre vocês 
capitalistas nacionais. Com esses desejo entender-me. 
Não tenhamos idéias pré-concebidas quanto ao futuro. 
Não esqueçamos que vamos edificar o comunismo." 79
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Mao Tse-Tung vai reformular a vida chinesa por meio de um Marxismo-

Leninismo a que acrescenta um nacionalismo e o vulto da vida rural; "grande 

teôrico do marxismo e do leninismo, conforme mensagem do Comitê Central do 

Partido Comunista Soviético em dezembro de 1953, por ocasião dos seus 

sessenta anos; a China conseguiu superar a fome e terrível período de secas 

(1960, 1961, 1962) alternadas com chuvas e geadas; a produção agrícola 

conseguiu assegurar arroz para todos os dias e carne ou peixe uma vez por 

semana; o analfabetismo diminuiu; os erros do Estado repercutiram diante do 

prestígio do pensador para quem a Meca do Comunismo mudou de lugar: a 

"Kaaba" do marxismo-leninismo passou das muralhas do Kremlin para a 

"Cidade Proíbida de Pequim: Segundo Mao, Krushov aceitou o jogo dos piores 

inimigos do comunismo, os "imperialistas capitalistas" dos Estados Unidos e a 

direção do mundo comunista a ele, Mao, cabe de direito." 80

Mao viria a morrer em setembro de 1976, dois anos após o 

reconhecimento da República Popular pelo Brasil; dez anos antes, em 1966, 

havia iniciado a Grande Revolução Proletária que atrairia a juventude estudantil 

do ocidente, igualmente magnetizada pela figura carismática de Ernesto "che" 

Guevara em seu percurso guerrilheiro na América Latina. 

As idéias de Karl Marx na verdade causaram impacto na sociedade dos 

séculos XIX e XX por conta de um enfoque especial: não era a consciência que 

determinava o processo histórico e as relações econômicas, estas, sim, é que 

constituíam a estrutura sobre a qual se desenvolviam as super estruturas do 

pensamento, da cultura e das formas políticas; como conseqüência desta idéia, 

surgiu a filosofia do materialismo histórico e do materialismo dialético; não era 
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a consciência que determinava a vida, era a vida que determinava a 

consciência — Lênin demonstrou que a verdade era sempre concreta 

(escândalo permanente para os fenomenólogos burgueses) e isso implicou 

como critério de verdade a prática social. 81

No que concerne às artes plásticas a ação de Portinari se estendeu da 

pintura social à militância política. Para ele a beleza era como um reino onde as 

lutas e as mortandades são periódicas; na América Latina a diferença social 

era mais visível; a pintura mural seria a mais adequada  para a arte social 

porque o muro geralmente pertence à coletividade; defendia Portinari o 

caminho do observador ao quadro sem necessidade de explicações ou 

teorizações e concluía: 

 

"Os pintores que desejam fazer arte social 
e que amam a beleza da pintura em si mesma, são os 
que não esquecem estar neste mundo pleno de injustiças 
para formar filas ao lado do povo, auscultando os anelos 
em que se debatem; o pintor social crê ser intérprete do 
povo, o mensageiro de seus sentimentos. É aquele que 
deseja a paz, a injustiça e a liberdade. É aquele que crê 
que os homens podem participar dos prazeres do 
universo. Ouvir o canto dos pássaros, ver as águas dos 
rios que correm fecundando a terra. Ver o céu estrelado e 
respirar o ar das manhãs sem chuvas. Sem nenhum outro 
pensamento senão o da fraternidade e paz. Homens 
vivendo em um clima de justiça. Onde não haja meninos 
com fome. Onde não haja homens sem direito. Onde não 
haja mães chorando e velhos morrendo ao desabrigo." 82

 

Portinari acreditava que os movimentos revolucionários precediam os 

intelectuais, que os artistas preparam o povo para a revolução e teve 

oportunidade de referir-se a Stalin quando, em um de seus últimos discursos, 

disse que Dostoievski fez mais pela Revolução Russa do que o próprio Lênin.83
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Antonio Callado relata que havia qualquer coisa de monástico no 

apartamento do Leme em que residia Portinari, trabalhando todo o tempo; a ele 

se refere como um monge leigo, que perdeu Deus mas guardou o gosto da 

cela e do trabalho árduo 84. Callado observa que Portinari não dava a 

impressão de ter outro amigo, fora Graciliano Ramos 85. António Callado faz 

uma declaração importante, em sua biografia de Portinari: 

 

"Como todo artista rebelde, Portinari 
(estou certo de que a razão da sólida amizade que o uniu 
a Graciliano Ramos é que ambos foram levados ao 
comunismo por um emaranhado desejo de justiça social, 
mas ambos reagindo ao sistema de arregimentação 
partidária) fez as próprias leis do seu desenvolvimento. 
Da crítica social imediatista — passou, nas grandes obras 
da sua maturidade presente, a uma recapitulação 
histórica, um tom poético mais alto. Mais alto e mais 
formal. Da crítica ao presente angustiado, foi em busca do 
passado heróico — mas ligando-o a um futuro que ainda 
mal se dissipa hoje. 86

 

Portinari escreveu poemas em que falou de sua infância de Brodósqui, 

com as aparições, os enterros, os leprosos, os espantalhos, os retirantes; 

segundo Manuel Bandeira, tudo isso impressionou vivamente o menino e 

muitos anos depois iria suscitar no homem feito a "revolta", iria aproximá-lo do 

comunismo, que não penetrara em Portinari, segundo o poeta pernambucano, 

pela ideologia de Marx e Lenin, mas pela propaganda de Prestes saído da 

posição e pregando a necessidade de distribuir terras aos camponeses 

miseráveis. 87

 

"A morte será colorida? 
Qual a cor do outro lado?" 88
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Pintar a pátria: missão de Portinari. Pintar o povo brasileiro. Uma época 

em que se reutilizavam pigmentos, necessário era fazer-se misturas com os 

vários tons e nesse arco-iris de respiração humana vai Portinari se intoxicar. 

Falam em alguns amarelos fatais que trouxera da Europa, urgência de criar 

antes da chegada da Velha Senhora, alegórica em sua fome dos vivos. 

No ano anterior, a humilhação do inquérito sobre as atividades da Escola 

do Povo e a necessidade de pedir licença à Justiça para viajar até fora do país; 

a autorização se faz presente. Nas palavras do Juiz Célio de Rezende Teixeira, 

da 25ª Vara Criminal: 

 

"Não me oponho ao pedido de quem na 
Europa somente contribuirá para elevar o conceito do 
nosso país. É lamentável que o artista seja forçado, por 
imposição que um dia serão superadas por todos nós, a 
fazer tal solicitação. Com o humilde pedido de desculpas 
desta Promotoria."89

 
No dia 10 de outubro o inquérito seria arquivado. Já no ano anterior, o 

pintor se separa de sua mulher Maria. Descuidado da saúde, vem a falecer a 6 

de fevereiro de 1962. Ao seu enterro compareceram Luís Carlos Prestes e 

Carlos Marighella, autoridades, grande massa popular. A imprensa portuguesa 

registrou: "porque era grande organizou-se contra ele a conspiração dos 

medíocres."90 Segundo Antonio Callado, ao descrever o cortejo fúnebre, à 

saída do seu esquife do Palácio da Educação", voltaram-se milhares de caras 

irmãs que aparecem nos quadros, nos Retirantes de Portinari; milhares de 

figuras anônimas disseram adeus ao pintor; ao meio-dia, Cândido Portinari 

desceu à terra do São João Batista levado por toda essa multidão."91
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Como a dizer, na expressão de Guilherme de Figueiredo, essa Pátria 

contorcida, ofegante, opressa, inaugural, como a dizer-lhe: "somos assim."92
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3. Josué de Castro 
 

 

 

O Recife dos anos cinqüenta, época da formação e publicação de Morte e 

Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, era, sem dúvida, um Recife de 

Josué de Castro, que estudara as condições alimentares da população operária 

da cidade desenvolvendo a tese de que a fome não era apenas um fenômeno 

biológico, mas econômico e social. Médico, professor de antropologia e geografia 

humana, já havia publicado livros no Brasil e no exterior sobre o problema da 

nutrição, entre eles "O problema da alimentação no Brasil"(1933), "Alimentação e 

Raça"(1936), "Documentário sobre o Nordeste"(1937), "Geografia da 

fome"(1946), "Geopolítica da Fome"(1948), este último, já no final dos anos 

quarenta, publicado em 19 idiomas e que lhe forneceria o prêmio Internacional da 

Paz.  

O próprio Getúlio Vargas incluíra o cientista pernambucano na recém 

criada Comissão Nacional de Política Agrária, que deveria estender aos 

trabalhadores rurais os direitos outorgados aos trabalhadores urbanos, além de 

lhe dar a vice-presidência da Comissão Nacional de Bem Estar Social. Presidente 

do Conselho Executivo da FAO (Food Agricultural Organization), que visava 

melhorar a vida da população rural e diminuir o perigo da fome, Josué de Castro 

se elegeu em 1954 deputado federal com atuação destacada, vindo a participar 

da Frente Parlamentar Nacionalista, que defendia uma política de interesses 

brasileiros contra a desnacionalização da economia e a influência do capital 

estrangeiro; foi reeleito em 1958, o mais votado no Nordeste, sempre defendendo 

a democracia e os interesses populares; seu prestígio era tal que foi cogitado, em 
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1962, para candidatar-se ao Governo de Pernambuco. Estudando a fome como 

matriz do subdesenvolvimento brasileiro e resultado do sistema colonial, Josué de 

Castro, no entender de Manuel Correia de Andrade, desencadeou contra si a 

oposição e o ódio dos privilegiados que detinham o controle do país, iniciando 

uma guerra que o acompanharia até à sua morte. 1

Esta ocorreu quando contava 65 anos em Paris, na madrugada do dia 23 

de setembro de 1973, na mesma semana do falecimento do poeta chileno Pablo 

Neruda e também no mesmo mês em que morreu o presidente deposto do Chile 

Salvador Allende.2 Contam os amigos que Josué morreu de desgosto, porque ia 

quase todo dia à Embaixada, em busca do visto para poder voltar ao Brasil, visto 

esse que nunca saía, deixando-o deprimido. 

Josué de Castro, como Francisco Julião, também defendeu uma reforma 

agrária no Brasil, a fim de que o trabalhador rural tivesse acesso à posse da terra 

e dela tirasse o sustento de sua família; havia grupos no pós-guerra que 

defendiam o desaparecimento de latifúndios improdutivos; não só os 

progressistas mas também os empresariados acreditavam que a reforma agrária 

provocaria o crescimento do mercado interno e permitiria o aumento da demanda 

dos produtos industriais. Josué de Castro a considerava um imperativo nacional e 

responsabilizava o latifúndio pela existência dos sem-terra, daqueles que 

trabalham em terra alheia como assalariados ou como servos, explorados por 

uma engrenagem econômica do tipo feudal; ele não defendia uma reforma agrária 

apenas distributiva, mas uma que fosse moderna e permitisse ao trabalhador 

comercializar também o seu produto; lutava por uma sociedade em que o 

produtor desfrutasse do resultado do seu trabalho. 
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Nos anos cinqüenta e sessenta destacou Manuel Correia de Andrade como 

foi discutida a questão agrária no Brasil, recebendo apoio dos universitários, 

partidos políticos e setores da Igreja Católica; os trabalhadores rurais foram 

organizados em sindicatos e em Ligas Camponesas e realizaram greves e 

manifestações; foram conquistados alguns direitos, como o Estatuto do 

Trabalhador Rural; o crédito agrícola, sempre concentrado nas mãos dos grandes 

e médios proprietários, teve uma pequena expansão entre os pequenos 

produtores.  

Com os acontecimentos militares de 1964, o movimento camponês ou rural 

foi reprimido e conduzido, em parte, pelos sindicatos controlados pelo governo e 

influenciados pela Igreja Católica; a 30 de novembro desse ano, o Governo 

Castelo Branco promulgou o Estatuto da Terra, reconhecendo a força dos 

trabalhadores rurais — Josué de Castro, com seus direitos políticos cassados, 

exilado, não teria condições de continuar a luta contra a repressão. 3

O Nordeste brasileiro, contudo, sempre foi a preocupação de Josué. 

Segundo Eduardo Portela, atual presidente da Fundação Biblioteca Nacional, 

 
"Josué de Castro foi um dos principais 

extraviados pelo Regime Militar de 1964. Foi um grande 
brasileiro. Nossa obrigação é retomar sua lição". 4

 

Palafitas e manguezais, realidade recifense de um menino habitante à 

beira do Capibaribe, em uma casa colonial junto aos mocambos nos alagados de 

pobreza e fome dos bairros de Santo Amaro, Ilha do Leite, Afogados, Pina e Boa 

Viagem. É na rua Joaquim Nabuco, nº 1, ano de 1908, a 5 de setembro, que 

nasce Josué Apolônio de Castro, filho de um sertanejo imigrante da seca de 1877 

e de mãe oriunda de família de engenho de açúcar. Fez seus primeiros estudos 
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no Recife, e segue em 1925 à Bahia para estudar medicina, retornando em 1929, 

com o hábito de escrever poemas e publicá-los em jornal, com ilustrações de Lula 

Cardoso Ayres, isso no "Diário da Manhã". 

Eram os anos da eclosão do neo-realismo, dos romancistas nordestinos 

que iriam impor ao mundo lusófono uma literatura de denúncia e participação. 

Josué, que em 1933 publicara o trabalho científico O Problema da Alimentação do 

Brasil, vem editar, em 1934, um inquérito sobre a alimentação de 500 operários 

recifenses, onde concluía  que eles consumiam apenas 60% das calorias 

necessárias para sobreviver, trabalho pioneiro que chamou a atenção para o 

problema da fome no país. O título era Condições de vida das classes operárias 

do Recife — estudo econômico da sua alimentação. 

Em 1935 passa a residir no Rio de Janeiro, e a lecionar antropologia física 

– tinha apenas 27 anos; publica Salário Mínimo, Alimentação e Raça (1936), 

Documentário do Nordeste (1937), Fisiologia dos Tabus (1938), Geografia da 

Fome (1946) e Geopolítica da Fome (1951), estes dois últimos traduzidos quase 

simultaneamente em quase trinta idiomas. De seus estudos em Roma, Nápoles e 

Gênova, em 1938, veio a publicar, no ano seguinte, Alimentazione e 

Aclimatazione Umana nei Tropici. Defende a tese Cidade do Recife – Ensaio de 

Geografia Humana, e publica, em 1960, os ensaios de Biologia Social, além de O 

Livro Negro da Fome. Entre as causas determinantes da fome, mencionou Josué 

de Castro: 

 

1. A proletarização do camponês 
2. O mau aproveitamento das terras na zona rural; 
3. A estrutura fundiária marcada pela concentração da 

terra nas mãos de poucos 
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4. A utilização da terra para uma agricultura comercial de 
exportação, em vez de uma agricultura de produtos 
alimentícios para a população local; 

5. Os meios de produção concentrados nas mãos de 
classes economicamente privilegiadas. 5 

 
Elegendo-se deputado federal pelo PTB nas legislaturas de 1955 a 1963, 

por Pernambuco, Josué de Castro renunciou para assumir o posto de embaixador 

brasileiro das Nações Unidas em Genebra, em 1963, vindo a ter cassados os 

direitos políticos a 9 de abril de 1964. 6

São palavras suas em uma das últimas visitas ao Brasil: 

“Quem paga o armamento do mundo são os 
países subdesenvolvidos. Nada menos de 140 bilhões de 
dólares são gastos anualmente em armamentos. E a renda 
de todo o mundo subdesenvolvido é de 180 milhões. A 
minha tese é a que a fome só pode ser combatida quando 
se compreender que ela é a expressão biológica de um 
complexo que é o subdesenvolvimento. Só se pode lutar 
contra este com recursos e esses recursos estão 
comprometidos nos armamentos. Ou salvamos o mundo 
dando pão a quem tem fome ou pereceremos todos sob o 
peso esmagador do ouro acumulado à custa da miséria e da 
fome de dois terços de nossos semelhantes.” 7

 
Em 1929 Josué de Castro publicou, com Cecília Meireles, a Festa das 

Letras, em que apresentaram às crianças os alimentos importantes à sua 

alimentação em forma de poesia; no ano de 1964 publica Sete Palmos de Terra e 

um Caixão, pela Editora Brasiliense, escrito entre outubro de 1962 e fevereiro 

daquele ano, no qual Josué contesta a imprensa americana quanto a dever-se a 

explosividade do Nordeste às influências ideológicas da China de Mao-Tse-Tung 

e da Cuba de Fidel de Castro. 8

No exílio em Paris, escreve o romance Homens e Caranguejos, traduzido 

para várias línguas e adaptado ao teatro por Gabriel Cousin com o título de Le 

Cycle du Crabe ou Les aventures de Zé Luís, Maria et leurs fils João. Sua 
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tradução inglesa de Sete Palmos de Terra e um Caixão, teve o título Death in the 

Morthears (1966). Josué de Castro participou do debate político editado em livro 

Où est la Révolution in Amérique Latine com os intelectuais Claude Julien, Juan 

Arrocha e Mário Vargas Llosa; em 1965 publicou ainda El Hambre, Problema 

Universal (1969), O Drama do Terceiro Mundo (1970), O Brasil na Encruzilhada 

(1970, A China e o Ocidente, (1971), America Latina e Los problemas del 

Desarollo (1974). Geografia do Desespero e Sobreviver ou Morrer Juntos são 

ainda livros produzidos no exílio; o segundo, percursor da ecologia, jamais foi 

publicado no Brasil. Josué iniciou o livro Fome e Paz, o qual chegou a cerca de 

cinqüenta páginas, que seria uma homenagem a Guerra e Paz, de Tolstoi, e nele 

registrou: “Metade da humanidade não come e a outra metade não dorme, com 

medo da que não come”. Esboçou, também, cerca de quarenta páginas do livro 

Estados Unidos, País Subdesenvolvido, escrevendo em francês O Desafio das 

Memórias Irreprimíveis e deixou o projeto de obra que teria como título A 

Geografia de Abundância. Seus livros são incluídos nos currículos escolares 

franceses e canadenses, apesar do ostracismo que lhe foi imposto em seu próprio 

país, onde suas obras foram impedidas de ser editadas e abolidas das escolas 

mesmo com as críticas elogiosas de renomados escritores brasileiros. como  

Jorge Amado, Oswald de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Tristão de Atayde 

e Barbosa Lima Sobrinho.9

Josué de Castro, morto em Paris, ao que consta, de melancolia, foi 

sepultado, no Rio de Janeiro, no Cemitério de São João Batista; cerca de cento e 

cinqüenta pessoas o acompanharam à morada subterrânea, mas o comentário 

era que agentes de segurança, desde a chegada do corpo ao Brasil, procuravam 

impedir o contato da família com a imprensa; o enterro ocorreu sob clima de 
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tensão, pois estava previsto para o Recife, terra a que tanto desejava voltar, mas 

a situação não permitiu que seu corpo encontrasse descanso em solo 

pernambucano; colocado no túmulo carioca onde havia sido sepultada sua mãe, a 

viúva, Glauce de Pinto Castro, desculpou-se alegando que assim procedeu por 

haver Josué de Castro morado muitos anos no Rio de Janeiro.10

No que concerne à análise ideológica da poética cabralina, as 

interlocuções ocorrem especialmente nos contos de Documentário sobre o 

Nordeste (1937) e no romance Homens e Caranguejos (1968), com apoio no 

ensaio de Geografia da Fome (1946) e Sete Palmos de Terra e um Caixão (1967); 

subsidiariamente podem ser utilizados versos destacados de outros poemas de 

João Cabral de Melo Neto, além de Morte e Vida Severina.  

Na 2ª edição de Documentário do Nordeste, em 1959, pela editora 

Brasiliense de São Paulo, encontram-se ilustrações de Darel. O autor do prefácio, 

Olívio Montenegro, o considera de crônicas e contos e comenta o título nada lírico 

para os quadros da vida da cidade observada pelo “sociólogo ficcionista" que 

retrata tipos humanos inseridos na paisagem viva do Nordeste brasileiro. 

Conforme esclarece o próprio Josué, são pequenas narrações, escritas entre 

1935 e 1937, a retratar as zonas dos mocambos do Recife e dos chapadões 

desérticos do sertão, voltados à denúncia da pobreza nordestina; incluem-se 

também na edição estudos de índole sociológica e biológica, estes últimos 

desenvolvidos a partir de 1947. 

Contos e descrições, assim o autor enuncia, na primeira parte da obra, o 

que há de vir. Em seguida, a referência ao Recife sendo algo desconcertante 

como unidade urbana, sua semelhança com Lisboa, o cenário oriental do 

mercado de miudezas das ruas Direita e do Livramento, a comparação das igrejas 
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barrocas com a catedral encontrada em Puebla, no México, o bairro de Casa 

Amarela, com as residências novas habitadas por novos ricos e os bairros de: 

 

"Afogados, Pina, Santo Amaro, zonas de 
mangues, dos "mocambos", dos operários, dos sem-
profissão, dos inadaptados, dos que desceram do sertão na 
fome e não puderam vencer na cidade, dos rebelados e dos 
conformados - dos vencidos. Zona dos "mocambos". Cidade 
aquática, com casas de barro batido a sopapo, telhados de 
capim, de palha e de folhas de flandres. Cumbucas negras 
boiando nas águas. Mocambos - verdadeira Senzala 
remanescente fracionada em torno às casas grandes da 
Veneza Americana". 11

 
Afirmando que, assim como o Egito, no dizer de Heródoto, era um dom do 

Nilo, também o Recife é um dom de seus rios, Josué passa a descrever: 

 

"O Capibaribe que vem de mais longe, da 
serra dos Jacararás, nos Cariris Velhos, desce aos trancos 
por cima de pedras, encontrando cidades e povoações, 
contando simbolicamente todas as peripécias da vida do 
Sertão. Ora num tom humilde, quando é tempo de seca e de 
necessidade, escorrendo pelo meio da leito ardente seu 
escasso fiozinho d'água, muito em silêncio, com medo que 
ao menor ruído sejam atraídas as bocas sedentas para 
chupá-lo até a última gota. Ora num tom de pabulagem, 
transbordando das margens a opulência das suas águas 
ruidosas, relatando a abundância das terras onde as chuvas 
fertilizantes se derramaram copiosamente ... Afluentes 
humildes mas que também contam suas histórias: 

Ribeiro do Arroz, Ribeiro do Urubu, da Grota 
e da Fenda, do Mel e da Cachaça, do Pau de Arara, da 
Pedra Tapada e não sei mais donde. O Capibaribe continua 
descendo, surdo a essas histórias, cego ao regionalismo das 
paisagens, na ânsia de encontrar o outro rio de fama. Cadê 
o Beberibe? Aparecem mais afluentes nordestinos: o 
Camaragibe, o Monteiro, o Tejipió, mas cadê o Beberibe? Já 
dentro da cidade, o Capibaribe lança um braço para um 
lado, segue para outro lado, fazendo um cerco p'ro Beberibe 
não escapar"12
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Veja-se como descreve o anoitecer nos mocambos, quando seus 

moradores saem para o trabalho operário desde Afogados, Santo Amaro, Ilha do 

Leite: 

"Com o despertar do dia ficam vazios todos 
os mocambos, saindo os homens para trabalhar nas 
fábricas, carregar e descarregar os navios, as mulheres para 
cozinhar e lavar nas casas ricas, os meninos p'rá 
vagabundagem, tomar conta das ruas, entrar de lama a 
dentro para pegar caranguejos" 13

 

O conto O ciclo do Caranguejo merece uma leitura integral (anexo nº    ): 

O mocambo no mangue, a vida difícil do operário, os severinos na lama 

dos caranguejos, na placidez do charco, os filhos pequenos na maré. O menino 

de rua, o morador do mocambo, pegador de guaiamum. Ilha do Leite, bairro da 

Madalena, onde Josué morou dos 8 aos 14 anos. Esta é questão que ela impõe: 

 

"Que será melhor: morrer de fome e de sede 
na sua própria terra ou emigrar para morrer de fadiga e de 
vergonha na terra dos outros?" 14

 

A segunda parte do livro consta de Estudos Sociais, como O Nordeste e o 

romance brasileiro, em que observa: 

 

" de há muito sentia o nordeste a sua 
tragédia, mas só agora, através da experiência cultural, ele 
compreendeu esta tragédia. O romance do Nordeste foi a 
revelação brusca deste momento de compreensão e 
interpretação humanas —  de unificação da inteligência e da 
sensibilidade brasileiras" 15

 

Também o ensaio O Problema dos Mocambos data de 1936, quando nada 

havia sobre o assunto. Veja-se o desenvolvimento de aspectos principais, sobre o 

fato de ser o Recife a "capital dos mocambos". 
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"Não pode haver dúvida de que uma das 
causas diretas da miséria urbana do Recife é o estado de 
miséria rural condicionado pelo latifundismo da cana de 
açúcar. Na grande área do Estado, de nomenclatura 
açucareira, vive a população trabalhadora num estado 
agudo de pauperismo, resultado dos ínfimos salários pagos 
nesta zona... Esta situação de vida nas usinas provoca a 
fuga dos inadaptados ao trabalho do açúcar e de todos 
aqueles que se não podem manter pelos encargos de família 
dentro deste quadro econômico. E a fuga se processa quase 
sempre para a cidade, para o Recife, que é o foco de 
atração de todo o Nordeste. Estes elementos aí chegando,. 
Sem armas técnicas de luta, nem reservas econômicas de 
nenhuma ordem, ficam durante certo tempo flutuando, 
desambientados no ritmo urbano e são levados, assim, a 
improvisar uma moradia, que por imitação e facilidade 
natural de construção, é sempre o mocambo. Acresce a 
esse contingente, o de retirantes, não mais do brejo, da zona 
das usinas, mas do alto sertão, assolados pelas secas. 
Depois, brejeiros e sertanejos vão pouco a pouco se 
ambientando, começando a trabalhar, mas raramente 
conseguem ganhar um salário que lhes permita sair do 
mangue, levantar-se do nível dos mocambos... com as 
paredes de barro batido, num engradado de ripas, formando 
a estrutura chamada "taipa", o mocambo tem em regra a 
forma retangular, com as quatro paredes da mesma altura e 
é coberto por um toldo de palha em dois planos inclinados, 
unidos na cumeeira e descansando nas paredes laterais... O 
que desgraça o mocambo, no Recife, é a zona baixa, úmida, 
dos mangues. Zona de lama, de mosquitos e de 
caranguejos. Única zona urbana que, inadaptável a qualquer 
produção mais rendosa, é explorada no plantio de vegetação 
proletária dos mocambos" 16

 
 

No mesmo livro Documentário do Nordeste encontra-se o estudo As 

Condições de vida das classes operárias do Nordeste, levado a efeito em 1932 na 

cidade do Recife, sendo o primeiro inquérito realizado no Brasil sobre as 

condições de vida do povo brasileiro. 17 Também no discurso O Equilíbrio 

Econômico Nacional e o problema das Secas, pronunciado na Câmara Federal 

em 11 de julho de 1956 18, encontra-se debatida a questão da seca nordestina, 

desde a de 1877, passando pela de 1915 e chegando à de 1932, observada 
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diretamente por Josué e que conduz à sua tese de que o que torna insuportável a 

permanência do nordestino no sertão não seria apenas a seca, mas ela associada 

a outros fatores, tais como o pauperismo generalizado e a proletarização 

progressiva do sertanejo, estagnação econômica cuja causa central ele considera 

o regime inadequado da estrutura agrária da região. 19 Aparteado por Plácido 

Rocha, defende o seu ponto de vista de modo inequívoco: 

 

Plácido Rocha: O que devemos fazer é retirar das regiões com Cabeceiras 
na Paraíba, Cabrobó na terra de V. Exª  e outras do nordeste, 
aquela gente toda e levar para lugares onde chova, como 
Goiás, Mato Grosso, Paraná, Amazonas. Fora daí, é poesia 
de V. Exª, e dos demais colegas. Devemos encarar o 
problema com objetividade, irrigar as terras marginais do São 
Francisco. Se V. Exª propusesse isso, aí sim, teria razão; mas 
querer dar assistência ao lavrador em lugares onde não há 
chuva é utopia, e nesse ponto V. Exª não tem razão. 

 
Josué de Castro: agradeço o aparte, mas desejo dizer o seguinte: o que V. 

Exª chama de poesia, é o que tem feito a conquista de 
grandes áreas de extensão territorial. Com o que V. Exª 
chama de poesia é que se está trabalhando na terra de Israel, 
em lugares onde não cai uma gota de chuva e que hoje 
produzem grandes colheitas agrícolas, com o orvalho da 
madrugada; o que V. Exª chama de poesia é a técnica que 
deve ser usada em benefício da coletividade. Deslocar para 
outras áreas as populações do Nordeste seria até impatriótico 
e errado. Seria condensar em regiões já de alta densidade 
demográfica excessos de população improdutiva. O que 
temos de fazer é fixar o homem à terra". 20

 
No estudo A perspectiva ideal de uma cidade, assim descreve Josué de 

Castro a cidade do Recife: 

 

"Há cidades feitas para serem contempladas 
de baixo para cima: do nível do mar como New York, Rio e 
Bahia; ou das tenebrosas profundidades dos vales, como 
Tasco ou Granada. São cidades constituídas para serem 
admiradas por forasteiros, de rostos embevecidos e levam 
todos na direção das nuvens. Já outras cidades se mostram 
em sua plenitude quando olhadas em seu próprio nível: 
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Paris, quando interrogada por olhares amorosos lançados do 
seu próprio centro em todas as direções, e Chicago, vista 
das distantes águas do lago, projetada sua monumental 
massa arquitetônica contra a linha esculpida do horizonte. 

O caso do Recife é diferente. A cidade só 
deixa captar na unidade de sua expressão urbana quando 
vista do alto dos aviões em sua perspectiva vertical. É das 
alturas das nuvens que se recebem todos os eflúvios de sua 
poesia urbana, subindo violentamente através da atmosfera 
varada em todos os sentidos pelos reflexos da luz sobre as 
águas. Cidade construída numa planície encharcada, 
formada de ilhas, penínsulas, alagados, mangues e pauis, 
envolvidos e salpicados por manchas de d'água por todos os 
lados, é impossível captar-se a expressão de seu rosto, do 
nível do solo ou do mar... É curioso ressaltar o contraste 
entre Amsterdão e o Recife. apesar dessas duas cidades 
possuírem geograficamente paisagens semelhantes com 
ilhas, rios, pontes e canais; enquanto em Amsterdão os 
componentes da paisagem se apresentam geometricamente 
disciplinados num perfeito arranjo urbano, no Recife tudo 
está ostensivamente jogado numa espécie de desarranjo 
cósmico: os mangues invadindo as terras, as águas dos rios 
entrando pelos quintais das casas, as línguas de terra 
penetrando mar a dentro, os mocambos se infiltrando por 
dentro dos mangues e da lama dos rios, numa desordem 
assustadora ... Já do alto dos aviões, toda esta desordem 
como que desaparece... Só das alturas das nuvens se 
descobre a impressionante unidade geográfica que existe 
nos amontoados de mocambos dispersos dentro dos 
coqueirais — unidade que lembra a dos pagodes orientais 
de madeira, equilibrados elegantemente no meio das 
florestas de cedro do Japão ou das casas de pedra de 
antigas cidades gregas, assentadas sobre o promontório 
rochoso do Helesponto — clássicos exemplos de equilíbrio 
harmônico do natural e do cultural, dentro da paisagem 
geográfica. Sem a arquibancada móvel dos aviões, nunca 
poderíamos descobrir toda a graça e encanto dos 
monumentais saltos das pontes galopando sobre os rios. E 
assim, traço por traço se vão revelando, das alturas, todo o 
corpo e toda a alma da cidade deitada ao longo do 
Capibaribe, com o seu rosto voltado para o céu, ora com 
uma expressão de gozo infinito sob as carícias do sol 
tropical, ora com expressão melancólica nos dias sombrios 
de chuva" 21

 
 

Documentário do Nordeste, com seus contos, crônicas, estudos sociais e 

estudos biológicos, constitui o primeiro passo para os estudos de Sete Palmos de 
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Terra e um Caixão (1965), bem como para o romance Homens e Caranguejos 

(1968), publicado na França, no Brasil e Portugal com o título de O Ciclo dos 

Caranguejos, traduzido em várias línguas e adaptado para o teatro pelo 

dramaturgo francês Gabriel Cousin, com o título de Le Cycle du Crabe ou Les 

Aventures de Zé Luís, Maria e leurs fils João. 

Escrito entre outubro de 1962 e fevereiro de 1964, Sete Palmos de Terra e 

um Caixão contou com a colaboração do sociólogo Alberto Passos Guimarães 

nos capítulos dedicados ao estudo do feudalismo agrário brasileiro; quando do 1º 

de abril já se encontravam os originais em mãos do tradutor da versão inglesa — 

explica Josué de Castro, em maio de 1964.22

Na introdução, Josué declara não pretender escrever um livro "neutro", 

com intenção de ser uma fria e rigorosa análise social do Nordeste — descarta 

tratar-se a obra de um ensaio de sociologia clássica, acadêmica, que desejasse 

separar, no sociólogo, o investigador do homem e declara, conclusivamente, 

tratar-se de um estudo de sociologia participante ou comprometida, que não teme 

interferir no processo de mudança social: 

 

"No fundo, a antiga sociologia era mais 
utópica do que científica, e a sua utopia consistia 
exatamente no seu inconsciente desejo de que o processo 
social se imobilizasse, para ser melhor fotografado. Desta 
forma, a antiga sociologia era bem mais comprometida do 
que a sociologia nova, cuja validade científica defendemos. 
Mas era comprometida com uma ideologia do imobilismo, de 
uma imagem estática da sociedade, considerada como uma 
coisa já feita, definitiva e perfeita, enquanto a nova 
sociologia considera a estrutura social como um processo 
em constante transformação.23

 
O retrato sociológico do Nordeste proposto por Josué de Castro tem início 

com uma epígrafe contundente ao capítulo I, intitulado A Reivindicação dos 
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Mortos, de autoria do poeta João Cabral de Melo Neto, fragmento do poema sob 

o título de Cemitério Pernambucano, incluído em seu livro Paisagens com figuras, 

a reunir a produção dos anos 1954 e 1955, quase simultânea, portanto, à criação 

de Morte e Vida Severina: 

 
" Nenhum dos mortos daqui 
vem vestido de caixão. 
Portanto eles não se enterram 
São derramados no chão." 24

 

O capítulo se inicia com a notícia da fundação da primeira Liga 

Camponesa, em 1955, por João Firmino, morador do Engenho Galiléia, com a 

finalidade de defender os interessados e os direitos dos mortos de fome e de 

miséria, os direitos dos camponeses mortos na extrema miséria da bagaceira; e 

para lhes dar o direito de dispor de “Sete Palmos de Terra” onde descansar os 

seus ossos e o de fazer descer o seu corpo à sepultura dentro de um caixão de 

madeira de propriedade do morto, para com ele apodrecer lentamente pela 

eternidade afora: para isto é que foram fundadas as Ligas Camponesas, que, de 

início, tinham muito mais a ver com a morte do que com a vida, pois com esta 

restava a resignação à fome, ao sofrimento, à humilhação. 25

 

" Por que esta desvairada aspiração de 
possuir, depois de morto, sete palmos de terra, por parte de 
quem na vida não dispusera, de seu, nem de uma polegada 
de solo, pertencendo quase todos aos imensos batalhões 
dos sem-terra, que povoam o Nordeste brasileiro? E por que 
este desespero de possuir um caixão próprio para ser 
enterrado, quando em vida esses deserdados da sorte 
nunca foram proprietários de nada — nem de terra, nem de 
casa, nem mesmo do seu próprio corpo e de sua própria 
alma, alugados a vida inteira aos senhores da terra?” 26
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Esse interesse do camponês pelo cerimonial da morte é compreendido na 

medida em que ele a encara como libertação do sofrimento, morte como coisa 

certa, segura, daí afirmar Josué: 

 
“ Tudo isto só tem sentido quando a gente 

compreende que, para os camponeses do Nordeste, a morte 
é que conta, não a vida, desde que, praticamente, a vida não 
lhes pertence. Dela, eles nada tiram, além do sofrimento, do 
trabalho esfalfante e da eterna incerteza do amanhã: da 
ameaça constante da seca, da polícia, da fome e da 
doença.” 27

 

Destaca o autor pernambucano que a experiência de mais de quatro 

séculos de um regime agrário de tipo feudal e a resistência deste regime em 

ceder às reivindicações dos camponeses para melhorar sua vida deram a essa 

gente o sentimento da inutilidade de qualquer esforço para sair do atoleiro da 

miséria. Destaca igualmente que a poesia popular, os a-bê–cês dos cantadores, a 

tradição e a história sempre se referiram às antigas revoltas camponesas contra o 

despotismo dos senhores prepotentes, mencionando a “Balaiada”, a “República 

dos Palmares”, “Canudos”, eventos sócio-históricos a que nós acrescentaríamos 

os episódios do Contestado e do Caldeirão. Conclui que nenhuma força fora 

capaz de quebrar o sistema opressor do latifúndio, a pesar durante séculos como 

uma fatalidade sobre a vida do camponês, pois nem Antônio Silvino e Lampião, 

heróis do banditismo, cantados pela poesia popular, nem o Padre Cícero de 

Juazeiro e seus místicos adoradores puderam mudar o mundo nem o destino 

dessa pobre gente, contemplar a água correndo sempre para o mar, deixando na 

miséria a terra seca do sertão e na angústia, a alma ressequida do homem do 

Nordeste, tão ressequida que, de vez em quando, esta alma vira pedra — a alma 

e o coração de pedra dos cangaceiros. 28
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Destaca, finalmente, Josué de Castro: 

 
“Não foi, portanto, pensando em 

reivindicação dos direitos espoliados, nem com o desejo de 
se organizarem para lutar contra a exploração do regime 
agrário reinante que os humildes camponeses do Engenho 
Galiléia fundaram as Ligas Camponesas. Não se chamava o 
seu engenho Galiléia? O mesmo nome da Terra Santa, onde 
o doce Jesus pregou pela primeira vez a doutrina da 
igualdade e da fraternidade humanas, doutrina 
revolucionária que, durante dois mil anos, ainda não 
conseguiu penetrar de verdade na alma empedernida dos 
falsos cristãos, que dominam uma grande parte do mundo? 
Portanto, quem melhor armado para entender o profeta da 
Galiléia do que essa pobre gente do Engenho Galiléia, 
nesse Nordeste do Brasil?” 29

 

A instituição fundada por João Firmino e seus companheiros no Engenho 

Galiléia chamava-se Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de 

Pernambuco. Contudo, os conservadores a quiseram vincular com o movimento 

revolucionário iniciado há muitos anos em outros pontos do Nordeste, que 

consistia em organizações camponesas reunindo trabalhadores da cana numa 

espécie de sindicato; estas primeiras tentativas tinham sido chamadas de Ligas 

Camponesas, talvez em relação com as da Idade Média, criadas pelo 

campesinato europeu como instrumento de luta dos servos da gleba contra a 

opressão intolerável dos príncipes e dos barões feudais — lembra Josué de 

Castro 30, acrescentando: 

 

“Embora no começo do século XVI, quando 
o Brasil foi colonizado, já estivéssemos em plena 
Renascença européia, a Península Ibérica, desviada da sua 
rota histórica por sua interminável luta com o Islã, e isolada 
geograficamente do resto da Europa pela Barreira dos 
Pirineus, continuava encastelada no seu feudalismo agrário, 
caracteristicamente medieval. E Portugal, ainda mais do que 
a Espanha, separado do grande mundo por toda a espessa 
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muralha da Meseta Castelhana. Este secular retardamento 
histórico fez com que a colonização ibérica no Novo Mundo 
se constituísse como uma empresa de tipo medieval, como 
uma sobrevivência das cruzadas, impregnada de um espírito 
ao mesmo tempo religioso e guerreiro, místico e de 
desenfreada cobiça. Sob este aspecto bem diferente da 
colonização inglesa da América, mais de índole burguesa e 
de espírito moderno, pós-renascentista e pós-luterano. 
Dentro do patrimônio medieval trazido pelos colonos 
portugueses, com seus hábitos arraigados no complexo do 
latifúndio feudal, é bem possível que tenham herdado a 
tradição das Ligas Camponesas do medievo europeu, que 
um dia iria repontar com inesperada violência no processo 
da evolução social do nordeste. Como herdeiros presumíveis 
desta tradição secular as 140 famílias que habitavam as 
terras do Engenho Galiléia criaram a sua Liga 
Camponesa...”31

 
Josué de Castro salienta o amor à terra por parte do homem nordestino e 

cita Luís da Câmara Cascudo, em seu livro Viajando pelo Sertão, ao lembrar que 

os nomes do sertanejo do semi-árido são nomes de homens e de terra, como na 

Idade Média: dos lugares, das aldeias, dos povoados onde nasceram: Antonio 

Pedro do Juazeiro, Juca da Serra Talhada, Manuel João da Lagoa Grande...32 Daí 

porque sempre o nordestino sonha em voltar à sua terra, em meio à sua vida de 

seminômade, escorraçado pelo cataclismo das secas — na sua paisagem fincam 

as raízes da própria alma; esse amor à terra que sempre o fez sofrer faz com que 

o homem do Nordeste a defenda sempre, até o extremo limite de suas forças e 

tenha sempre desta terra um ciúme tão intenso, como se ela fosse uma mulher.33

Ao mencionar a questão das Ligas Camponesas, ressalta Josué que se 

falava delas como se fossem o próprio Apocalipse e de Francisco Julião como se 

fosse o Anti Cristo; ressalta igualmente que a esse tempo os Estados Unidos 

redescobriram o Brasil a partir do Nordeste, esse estranho mundo que parecia 

uma nova Cuba em formação, possuindo um líder marxista a conduzir a massa de 

deserdados e fanatizados dispostos a tudo 34. Contudo, Josué contesta a imagem 
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das Ligas Camponesas como o instrumento do comunismo internacional e cita o 

jornalista Robert Coughlan da revista Life quando afirma que atribuir o 

descontentamento social da América Latina a um complô forjado em Moscou é 

ingênuo, pois as raízes dessa insatisfação se encontram no fundo de seu 

passado, contando como ingredientes a conquista, a exploração, a fome e a 

miséria 35. E acrescenta: 

 

“Criadas dentro do espírito do cristianismo 
primitivo, que até hoje impregna a alma coletiva da 
população nordestina, as Ligas Camponesas foram mesmo, 
em certa fase, mal vistas e tenazmente combatidas pelos 
líderes marxistas da região. E se posteriormente se aliaram 
as Ligas aos comunistas, na luta comum pela emancipação 
da massa camponesa, não quer isto dizer que a sua 
inspiração brotara da doutrina de Marx ou da ação política 
de Lenine ou de Fidel Castro, mas na experiência vivida e 
sofrida por essa massa humana em sua luta desigual por um 
mínimo de aspiração em face ao máximo de resistência dos 
sus opressores feudais.” 36

 
Chamando-as de “Líricas Ligas Camponesas”, Josué de Castro enuncia 

que sua função revolucionária não era suficiente, pois tinham características de 

arma quase infantil e que se esta arma de brinquedo assustou tanto aos grandes 

senhores feudais e seus associados é que eles se encontravam há tempos em 

estado de pavor permanente, que os levava a ver no menor gesto de 

inconformismo das massas espoliadas um perigo tremendo para a manutenção 

dos seus privilégios. 37

 

Há um capítulo intitulado, Seiscentas Mil Milhas Quadradas de Sofrimento 

cujo primeiro parágrafo declara: 
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“O sofrimento, ou melhor, as marcas da sua 
presença, são tão constantes na paisagem nordestina, que 
dão a impressão à gente de que toda a terra do Nordeste 
não passa de um cenário especialmente montado para nele 
ser representada uma grande tragédia. E no fundo, é isto 
que é o Nordeste: um imenso cenário de cerca de 600 mil 
milhas  quadradas de superfície exibindo, por toda a parte, 
os sinais inconfundíveis do seu sofrimento cósmico” 38

 

Dispõe-se, a partir daí, Josué a descrever os dois tipos de Nordeste: o do 

açúcar, chamado Oriental, e o das Secas, chamado de central; no primeiro, um 

clima úmido, paisagem verde de água e sombra no embalar dos canaviais; no 

segundo, um clima seco com a terra seca e uma vegetação coberta de cactos, 

mais pedra que solo, céu sem nuvens, céu de fogo 39. E prossegue o estudioso 

pernambucano: 

 

“Que terra poderá dar maior impressão de 
sofrimento do que esta terra do sertão nordestino, com seu 
solo curtido e roído pelos rigores do clima? Com a pele do 
seu solo magro, mal encobrindo o seu esqueleto de granito e 
de calcário, dilacerada em vários pontos, rompida pelas 
pontas das rochas mais duras que irrompem no meio da 
paisagem em brancos blocos escarpados, como se fossem 
mesmo os ossos da terra descarnada.” 40

 
A seguir comenta a presença da morte na região, sobrepujando a própria 

força  da vida de tal modo que nas cidades do interior o que mais prospera são os 

cemitérios, atribuindo a essa razão o fato especial de um poeta pernambucano do 

Nordeste, como João Cabral num poema em que fala destes cemitérios, se 

inquietar diante dos muros que os separam das cidades, isolando-os do resto da 

paisagem também morta, que o autor chama de paisagem defunta: 

 

“Por que todo este muro? 
Por que isolar estas tumbas 
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Do outro ossário mais geral 
Que é a paisagem defunta? 41

 
 

Explica Josué de Castro que a “paisagem defunta” cabralina é esta 

paisagem impregnada da presença constante da morte, da expectativa da morte, 

da fraternal promiscuidade dessa gente com a morte, daí ser o enterro um dos 

traços mais vivos e mais presentes na paisagem social do Nordeste, como ocorre 

na Sicília, na China e em todos os povos muito ligados à terra, que fazem um 

grande alvoroço ao voltarem ao seio dessa mesma terra.42 Nessa altura o 

raciocínio de Josué de Castro atinge a culminância: 

 

“Estranha geografia, onde não é a terra que 
dá de comer ao homem, é antes o homem que nasce 
apenas para dar de comer à terra. Para alimentar esta terra-
cemitério, que engorda com a sua matéria orgânica.” 43. 

 

Um esclarecimento vem a seguir, bastante útil quanto à compreensão 

daquilo que forma os solos do sertão: são três sub-áreas climato-botânicas: o 

agreste, a caatinga e o alto sertão. O agreste é uma faixa de transição entre o 

Nordeste semi-árido e espinhento e o outro Nordeste úmido dos canaviais: há 

nele sempre rios que não secam de todo; já a caatinga é o reino dos cactos, 

mandacarus cheios de espinhos: é a zona de maior aridez, com os rios secos de 

leitos expostos ao sol; finalmente, o alto sertão é onde o clima se ameniza e a 

vegetação enlaça os vales férteis com as fitas verdes dos carnaubais. 44

Se o agreste e o sertão são formas atenuadas da caatinga, esta é o 

verdadeiro coração do deserto. Quando os homens iniciam a retirada, despejados 

do sertão pelo flagelo implacável sem água e sem alimentos, começa o êxodo; 

pelas estradas patentes e pedregosas ondulam as infindáveis filas dos retirantes 
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como se fossem uma centopéia humana: homens, mulheres e crianças, todos 

esqueléticos, “deformados pelas perturbações trópicas, com a pele enegrecida 

colada às longas ossaturas”, como mencionou José Américo de Almeida. 45 O 

drama fisiológico da inanição dos retirantes se manifesta em todos  os graus de 

penúria orgânica, êxodo que acentua as conseqüências da fome, na definição de 

Josué: 

 

“São sombrias caravanas de espectros 
caminhando centenas de léguas em busca das terras e dos 
brejos, das terras da promissão. Com seus alforjes quase 
vazios, contendo quando muito um punhado de farinha, um 
pedaço de rapadura; a rede, a filharada miúda grudada às 
costas, o sertanejo dispara através da vastidão dos 
tabuleiros e chapadões descampados dispostos a todos os 
martírios. ...A fome quantitativa se exterioriza de logo pela 
magreza aterradora, exibindo todos faces chupadas, secos, 
mirrados, com os olhos embutidos dentro das órbitas fundas, 
as bochechas sumidas e as ossaturas desenhadas em alto 
relevo por baixo da pele adelgaçada e enegrecida. 
...Segundo a tradição, na seca de 1774, a fome foi tão 
tremenda que relata Filipe Guerra, os meninos que já 
andavam tornaram ao estado de engatinhar: muitas destas 
crianças ficaram marcadas a vida toda com suas estaturas 
mirradas pelo nanismo alimentar. ...Nas levas de retirantes 
encontram-se sempre as figuras grotescas de famintos, com 
suas pernas de graveto carregando enormes ventres 
estufados pela hidropisia, dando ironicamente uma 
impressão de plenitude e de saciedade. ...A retirada se 
constitui na verdadeira marcha fúnebre em busca da morte46. 
...As populações de retirantes vão sendo rarefeitas em sua 
peregrinação macabra, acossados por todos estes males 
que se enxertam sobre o mal da fome. Nos que sobrevivem 
a esses diferentes males e passam a constituir populações 
adventícias das cidades do litoral, grande parte fica sempre 
aguardando notícias de cima, notícias de que o flagelo 
passou. ...Assim se constituíram grandes massas de 
populações marginais nas capitais do Nordeste. ...No Recife, 
nos mangues do Capibaribe, desenvolveu-se uma 
verdadeira cidade de mocambos que cresce em seguida a 
cada seca com os novos casebres levantados no charco por 
novas levas de retirantes; a maior parte dos que descem dos 
sertão acossados pelo flagelo aí fica vivendo uma vida de 
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inadaptados e vencidos, num regime de carência crônica 
que é uma continuação do martírio da fome no sertão. 47

 
 

Complementa Josué de Castro o seu estudo com uma citação de José 

Américo de Almeida sobre os flagelados do Nordeste: 

 
“Mais mortos do que vivos. Vivos, 

vivíssimos. Só no olhar. Pupilas do sol das secas. Os olhos 
espasmódicos de pânico como se estivessem assombrados 
de si próprios.” 48

 

Ao concluir que a seca não é o principal fator da pobreza e de fome 

nordestinas, mas apenas um fator de agravamento agudo de uma situação 

cujas causas são mais ligadas à estrutura social do que à base física da 

região, Josué de Castro declara que o que acarreta a fome e a miséria no 

Nordeste é a proletarização progressiva de sua população, sem poder aquisitivo e 

sem reservas alimentares para enfrentar os tempos de escassez; pois, se não 

existisse o subdesenvolvimento nessa área de economia tão fraca e rudimentar, 

ela seria capaz de resistir perfeitamente às secas sem que sua vida econômica 

fosse ameaçada e sua população acossada pela fome — daí observar o pensador 

pernambucano que a luta contra a fome no Nordeste não é a luta contra a 

seca simplesmente, mas contra o subdesenvolvimento, expressão da 

monocultura e do latifúndio, do feudalismo agrário e da subcapitalização na 

exploração dos recursos naturais da região. 49

Outro capítulo interessante trata do Brasil colonial, com a referência à 

divisão da metrópole portuguesa entre os “homens de qualidade” e os “homens 

de posse”. Os choques de interesses entre o mundo decadente do feudalismo e o 

mundo embrionário da burguesia tendiam a agravar-se; Martin Afonso de Sousa 
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lançou as bases de uma política econômica apoiada em duas instituições: a 

sesmaria e o engenho, as quais constituíram os pilares da sociedade colonial. 50 

Assim, entre nós, a propriedade e o Estado se estruturaram sob os moldes dos 

domínios feudais: grandes extensões territoriais entregues a senhores dotados de 

poderes absolutos sobre as pessoas e as coisas; D. João III, ao dividir o nosso 

território em latifúndios denominados capitanias, estava apenas demarcando o 

solo e atribuindo direitos e deveres a capitães-mores (donatários) que já haviam 

sido nomeados para essas mesmas capitanias e que receberam as suas cartas 

de doação ou donatária, contrato pelo qual os sesmeiros ou colonos se 

constituíam perpétuos tributários da Coroa, ou dos seus donatários. 51

Observa-se, portanto, que a sesmaria e o engenho se transformaram em 

uma mesma unidade produtora; as atividades econômicas se iniciaram no Brasil 

sob o signo da grande propriedade, da grande lavoura, sendo que as sesmarias 

não excediam três léguas de extensão; no Norte, havia concessões de mais de 50 

léguas, como a de Garcia d’Ávila, que se estendia da Bahia até o Piauí. 52

 

“A legislação das Sesmarias traída em suas 
origens pelo monopólio feudal, revelava-se incapaz de servir 
às finalidades expressamente delineadas em seus textos: a 
disseminação da cultura e o povoamento da terra. ...A 
exigência de cultivar terras doadas era inerente ao próprio 
instituto sesmeiro, que para tal fora criado, pois, como já 
tivemos ocasião de dizer, ele representa uma restrição ao 
direito de propriedade, ao considerar reversível ao 
patrimônio público a terra que não fosse utilizada ... A partir 
de 1780, as cartas de sesmaria exigiram que nunca se 
dividissem as terras o que obviamente veio impedir, ou pelo 
menos dificultar o parcelamento dos extensos latifúndios. Tal 
imposição, que atrasou por muitos anos o aparecimento da 
pequena propriedade territorial, atendia às necessidades e 
aos imperativos da economia agrícola nordestina, baseada 
nas lavouras da cana, nos engenhos de açúcar e na 
pecuária, atividades estas tradicionalmente famintas de 
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terras. Consolidava-se cada vez mais, o tripé em que se 
apoiou quase toda a economia nordestina até fim do século 
passado: latifúndio, a monocultura e o braço escravo.” 53

 

Lembra Josué que o regime das sesmarias no Brasil, ao ser extinto pela 

Revolução de 17 de julho de 1822, acompanhou acontecimentos alusivos à 

história do monopólio da terra neste país: a ocupação das terras não cultivadas 

ou devolutas por grandes contigentes da população rural; posseiros ou intrusos, 

que apressaram a decadência da instituição das sesmarias, tornando possível o 

desenvolvimento da propriedade capitalista e da propriedade camponesa; com a 

pecuária, há o período em que a sesmaria gera um novo tipo de domínio 

territorial: a fazenda, que, embora com a mesma origem do engenho, tomou rumo 

diverso, pois adotava um sistema de arrendamento mais próximo da renda agrária 

capitalista, vez que caracterizava um tipo de latifúndio na maioria dos casos  não 

escravocrata a que se tinha acesso por arrendamento, por aquisição de compra e 

por meio da sesmaria; esta assemelhava-se à distinção para com nobres ou 

favoritos da coroa, evoluindo em enormes territórios que também surgiam como 

prêmios aos leais servidores à metrópole. 54 Igualmente é objeto de relevo a 

questão da inexistência de uma classe média, por falta da mobilidade social que o 

colonialismo não permitia; daí não ter havido possibilidade de formar-se no 

Nordeste a entidade povo como expressão de reivindicação de vários grupos 

sociais: “os ressentimentos, as humilhações, a revolta contra a opressão não 

encontram meios de passar do nível do antagonismo surdo ao do conflito social 

aberto, que conduz à explosão coletiva.” 55

Torna-se interessante verificar, no capítulo V, a “redescoberta” do Brasil 

pelos americanos enunciada por Josué de Castro. O jornalista Tad Szulc publicou 
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no New York Times textos sobre o Nordeste, nos dias 31 de outubro e 1 de 

novembro de 1960, revelando que as perspectivas de uma situação revolucionária 

estavam aumentando naquela área, sob a pressão do pauperismo generalizado e 

agravado pela calamidade das secas periódicas; dizia ser a miséria explorada 

pela crescente influência esquerdista e que as Ligas Camponesas, infiltradas 

pelos comunistas, eram fato político de destaque; mencionava que o Primeiro-

Ministro de Cuba, Fidel de Castro, e o Presidente do Partido Comunista da China, 

Mao-Tsé-Tung, estavam sendo apontados como heróis a serem imitados pelos 

camponeses nordestinos, trabalhadores e estudantes. 56 Trecho do artigo: 

 
“Os homens das Ligas dizem aos 

camponeses que a miséria não é necessária. Em Recife as 
pressões estão-se elevando. Dentre 800 mil pessoas cerca 
de 400 mil estão desempregadas, ou apenas parcialmente 
empregadas e milhares mais chegam diariamente das zonas 
rurais. Moram em mocambos, crateras e buracos no solo ou 
em casebres precariamente assentados em regiões fétidas e 
nas margens baixas dos rios. Quando as marés baixam, nos 
três rios que cortam esta cidade, ao lado do cais, as águas 
sujas e escuras das terras mais altas ficam imediatamente 
cheias de milhares de homens, mulheres e crianças com 
água até a cintura. Pescam caranguejos, um insignificante 
crustáceo que é a sua principal fonte de nutrição.” 57

 

Josué considera que esse documento jornalístico, tendo uma repercussão 

retumbante, ganhou uma dimensão histórica idêntica à carta de Pero Vaz de 

Caminha, com a vantagem de ter tido em dois dias milhões de leitores, que não 

teve, em quatro séculos, o escriba português 58. O autor da reportagem  associa a 

situação explosiva do Nordeste ao sistema econômico imperante, principalmente 

com o regime agrário; fala sobre o analfabetismo, a baixa renda per capita, o 

baixo consumo de calorias, a mortalidade infantil incidindo sobre aqueles que 

ainda não completaram um ano e sentencia:  
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“A expectativa de vida é de 28 anos para os 

homens e de 32 para as mulheres. Metade da população 
morre antes de 30 anos” 59

 
Evidencia-se aí cruzamento de relevo com João Cabral  de Melo Neto, 

que decidira não mais escrever, nos idos de 1947. Contudo ao ler acidentalmente, 

na revista Observador Econômico e Financeiro do Brasil, uma reportagem sobre 

mortalidade infantil no cenário da miséria nordestina, descobriu que, enquanto a 

expectativa de vida na Índia era de 29 anos de idade, no Recife era de 28 — isso 

tocou Cabral de tal forma que o reconduziu à poesia através de O cão sem 

plumas, que viria a ser o último livro publicado em sua prensa manual de 

Barcelona, em 1950. A obra introduz a temática social no verso cabralino e 

descreve os moradores das casas de lama do rio Capibaribe, representa “un coup 

de dés” no intenso cerebralismo de Psicologia da Composição, antecipando 

alguns aspectos da prosopopéia O Rio, que iria surgir na seqüência em 1954, 

dois anos antes da reunião Duas Águas, que incluiria o Auto de Natal 

Pernambucano Morte e Vida Severina. 

O Cão Sem Plumas traz em si um certo gosto de ressurreição lírica: veja-

se que o conceito de poesia em Psicologia da Composição vem fragilizado pela 

fábula de Anfion, que vai para o deserto porque acha o ato de criar uma doença. 

Como lembra Fábio Freixeiro, a poesia, vista dessa forma, seria uma deficiência, 

uma inferioridade, compensação de uma neurose; o ideal do deserto seria o de 

nunca mais compor, o puro expurgo da Poesia60; esse crítico relata, em 

depoimento de Cabral adaptado à 3ª pessoa: 

 

“Estando no Consulado, leu um informativo 
econômico-financeiro sobre níveis de expectativa de vida: na 
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cidade do Recife, a expectativa de vida era de 28 anos de 
idade; na Índia, 29 anos. Quando em 55 tomou posse do 
governo do Recife, Cordeiro de Faria veio a citar a mesma 
estatística. O poeta considerou que todo o mundo se 
comovia com a Índia e não com o Recife, apesar da 
inferioridade estatística.” 61

 

Fábio Freixeiro assinala o disposição em Cabral, a partir daí, de fazer um 

poema que seria o último, de cunho social, embora ainda com linguagem 

metafórica, diferentemente daquele que o precederia, O Rio, escrito para 

participar de um concurso literário em São Paulo, em que surgem as “memórias” 

do rio Capibaribe 62; o poeta sentiu a necessidade de uma linguagem clara, de 

uma forma adequada ao tema que desejava narrar, o que implicaria uma dicção 

nova mais aproximada do leitor corrente: tão distante dos experimentos 

vanguardistas de 22 como do formalismo rígido de 45 — daí entroncar-se ela 

numa revalorização das formas de poesia narrativa popular. A essa linha de 

produção literária pertence, por exemplo, O Amoroso e a Terra, do goiano Afonso 

Félix de Sousa (publicado em 1953), que atuou nesse período como secretário da 

Associação Brasileira de Escritores presidida por Graciliano Ramos. 

 

Declara Afonso haver nesse livro se desligado de uma linguagem 

hermética por constranger-lhe a possibilidade de ser considerado “poeta para 

iniciados”; daí a utilização dos cancioneiros populares de Goiás, bem como a do 

modelo lírico de Garcia Lorca, em Romanceiro Gitano e a do Fado de José Régio, 

poetas da sua admiração. Com O Amoroso e a Terra, o poeta goiano atingiu de 

fato maior número de leitores; nesse recurso às fontes populares para expressão 

em poesia, ele também iria publicar, em 1962, um auto de Natal, intitulado 
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Caminho de Belém, e posteriormente concretizaria uma velha paixão, a do teatro 

poético, em 1984, em O Rio das Almas. 63

De modo que se observa a importância da estatística lida por João Cabral 

de Melo Neto, não só no que concerne à adesão à temática social, como no que 

respeita à busca de um verso que se comunicasse mais facilmente com as 

camadas menos sofisticadas da população, trajetória que haveria de desembarcá-

lo no porto da narrativa popular do folclore brasileiro, que viria a ser navegada em 

Morte e Vida Severina, posteriormente. 

O Cão Sem Plumas representa na poesia imagens que se articulam 

nitidamente com o discurso ensaístico e ficcional de Josué de Castro. O 

sofrimento do povo nordestino num cenário de lama, o do rio Capibaribe: 

 

“Ele tinha algo, então, 
de estagnação de um louco. 
Algo da estagnação 
Do hospital, da penitenciária, dos asilos, 
Da vida suja e abafada 
(de roupa suja e abafada) 
por onde se veio arrastando 
............................................ 
Algo da estagnação 
dos palácios cariados, 
comidos 
de mofo e erva-de-passarinho. 
 
Algo da estagnação 
das árvores obesas 
pingando os mil açúcares 
das salas de jantar pernambucanas, 
por onde se veio arrastando. 
.................................................... 
Entre a paisagem 
o rio fluía 
como uma espada de líquido espesso. 
como um cão 
humilde e espesso 
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Entre a paisagem 
(fluía) 
de homens plantados na lama; 
de casas de lama 
plantadas em ilhas 
coaguladas na lama; 
paisagem de anfíbios 
de lama e lama. 
 
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.) 
........................................ 
Na paisagem do rio 
difícil é saber 
onde começa o rio; 
onde a lama 
começa do rio; 
onde a terra. 
começa da lama; 
onde o homem, 
onde a pele 
começa da lama; 
onde começa o homem 
naquele homem.” 64

 

O prisioneiro do subdesenvolvimento não vive, sobrevive — esta frase de 

Eduardo Portela, em Literatura e Realidade Social (1963, RJ), interpenetra-se 

com a noção de que ser subdesenvolvido é habitar perifericamente a condição 

humana, sem possuir, em nenhum instante, os meios de acesso a ela.65 Daí a 

indagação cabralina: onde começa o homem/naquele homem? 

Em Sete Palmos de Terra e um Caixão, Josué de Castro relembra e 

transcreve o seu conto O Ciclo do Caranguejo, (Anexo nº  ) publicado em 

Documentário do Nordeste, em que descreve o êxodo do sertanejo para os 

mangues do Recife, a sua proletarização e convívio íntimo com os 
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caranguejos da lama em uma simbiose que dá título ao texto, documento 

revelação das condições de vida do Nordeste. E transcreve igualmente Josué o 

discurso pronunciado em 1956 na Câmara Federal, em que deixa claro ser o 

problema do Nordeste mais de ordem social do que natural, pois mais do que a 

seca, o que acarreta tal estado de coisas  seria o pauperismo generalizado 

do eterno emigrante nordestino, o judeu-errante brasileiro, o regime 

inadequado da estrutura agrária da região.66 E acrescenta: 

 

“É preciso que se reconheça que esta 
complexa estrutura política do país, tão contraditória à sua 
aparência, facilita as interpretações inexatas e conduz a uma 
visão deformadora da realidade política brasileira. ...o maior 
destes erros dos observadores estrangeiros do Nordeste de 
1960 foi o de transpor da sociedade que lhes parecia 
confusamente incompreensível, para certas individualidades 
que se apresentavam como nitidamente definidas, toda 
responsabilidade do drama histórico que aí se representava. 
...Vejamos alguns exemplos: Miguel Arraes, Francisco Julião 
e as Ligas Camponesas, os padres da Reforma Agrária, 
Celso Furtado e os técnicos da Sudene são alguns 
exemplos de nomes invocados como instigadores da 
revolução social do Nordeste, quando na verdade eles 
apenas personificam, em determinados aspectos ou setores 
de atividades, o impulso natural do movimento de 
emancipação de um povo, desencadeado, de início, à 
revelia destes homens. É ingênuo pensar que foi Julião 
quem inventou o problema agrário no Nordeste, que foi 
Arraes o autor da escravidão branca e das aspirações de 
justiça social, que foi Celso Furtado o revelador da economia 
dependente ou que fui eu quem inventou a fome. Não 
inventamos nada. Todas estas coisas já tinham brotado 
naturalmente da estrutura social da região e crescido 
emocionalmente no seu clima humano de desespero e 
apenas aguardavam serem um dia reveladas em termos 
mais ou menos racionais por alguns homens ou instituições 
da terra. Homens e instituições realmente identificados com 
os problemas dessa terra.” 67

 
Salientando que o feudalismo agrário do Nordeste era uma questão a ser 

debatida diante dele e com o povo, Josué de Castro evoca o personagem a 
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representar a agitação social da massa nordestina, ocasionada pela abusiva 

permanência de um sistema que ofende a dignidade humana, porque mantém 

todos os poderes nas mãos de uns poucos privilegiados: 

 
“Mas há Julião. Julião o anticristo, o fariseu, 

o espantalho máximo da região com suas temerárias Ligas 
Camponesas. ...Foi vendo este espetáculo que Julião 
apareceu e lhe deu expressão, como há vários séculos Frei 
Bartolomeu de Las Casas, assistindo à hecatombe dos 
índios dizimados pelos colonizadores espanhóis, passou a 
agitar o problema da escravidão dos índios. Como Joaquim 
Nabuco, diante da escravidão do negro, se fez em agitador 
da abolição. Como Antonio Silvino e Lampião, diante do 
desrespeito aos direitos do homem imposto pela prepotência 
dos latifundiários do sertão, se fizeram agitadores do 
cangaço. Sempre o mesmo processo: a agitação latente se 
exprimindo pela força consciente de uma forte personalidade 
humana.” 68

 
 

Destacando a mentalidade de poeta lírico de Julião, Josué de Castro 

refere sua linguagem colorida e popular, de fácil percepção pela massa, a dar 

uma voz ao enigmático mutismo do camponês através de pregação que utiliza 

as palavras da Bíblia, por ele considerada um livro revolucionário; daí citar 

Mauritônio Meira, no artigo publicado na Revista O Cruzeiro, em 1961: 

 

“O perigo não está propriamente em Julião, 
o homem que lê Júlio Verne às escondidas, mas nas 
massas que ele vem açulando, dopando com as suas 
palavras de açoite. Elementos responsáveis da melhor elite 
intelectual do Nordeste defendem convencidos a tese de que 
Julião tem sido o freio da revolução armada da região. Para 
esses intelectuais, as coisas felizmente ainda estão nas 
mãos de Julião, que se conduz como um São Francisco de 
Assis, fazendo da Bíblia a sua cartilha” 69

 

Contudo, é em Homens e Caranguejos (1968, SP, Ed.Brasiliense), a partir 

de epígrafes de Jean Paul Sartre, Fiodor Dostoievski, André Gide e Nikos 
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Kazantzákis, todas meditações sobre a questão da fome, que Josué de Castro 

narra sua descoberta da fome nos alagados do Recife. Escolhe o gênero narrativo 

e estrutura treze capítulos antecedidos pelo que chama “Prefácio um tanto gordo 

para um romance um tanto magro”, embora questione tratar-se o livro de romance 

ou de memórias, declarando  ter por personagem central o drama da fome que se 

revelou aos seus olhos nos mangues do Capibaribe nos bairros miseráveis da 

cidade do Recife: Afogados, Pina, Santo Amaro, Ilha do Leite — esta que 

considera a sua Sorbonne, a lama dos mangues do Recife, onde se deu conta do 

estranho mimetismo entre homens e caranguejos 70: 

 

“Seres anfíbios habitantes da terra e da 
água, meio homens e meio bichos. Alimentados na infância 
com caldo de caranguejo: este leite de lama. Seres humanos 
que se faziam assim irmãos de leite dos caranguejos. Que 
aprendiam a engatinhar e a andar com os caranguejos 
da lama. ...É por isso que os habitantes dos mangues 
depois de terem um dia saltado para dentro da vida, 
nesta lama pegajosa dos mangues, dificilmente 
conseguiram sair do ciclo do caranguejo, a não ser 
saltando para a morte e, assim , se afundando para sempre 
dentro da lama 71. Na verdade, foram os mangues os 
primeiros conquistadores desta terra. Foram mesmo, em 
grande parte, os seus criadores. Toda esta vasta planície 
inundável, formada de ilhas, penínsulas, alagados e pauis, 
foram em tempos idos uma grande fossa, uma baía em 
semi-circulo, cercada por uma cinta de colinas. Nela vindo a 
desaguar através da muralha dessas colinas, dois grandes 
rios — O Capibaribe e o Beberibe — foram entulhando a 
fossa com materiais aluviais; com a terra arrancada de 
outras áreas distantes e trazida na enxurrada de suas 
águas. Pouco a pouco, foram surgindo, dentro da baía 
marinha, pequenas coroas lodosas, formadas através da 
precipitação e deposição de materiais trazidos pelos rios. E 
foi sobre estes bancos de solo ainda mal consolidados, 
mistura incerta de terra e água, que apressaram a proliferar 
os mangues — essa estranha vegetação capaz de viver 
dentro da água salgada, uma terra frouxa, constantemente 
alagada. Agarrando-se com unhas e dentes a este solo para 
sobreviver através de um sistema de raízes que são como 
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garras fincadas profundamente no lodo e amparando-se, 
umas nas outras, para resistirem ao ímpeto das correntezas 
da maré e ao sopro forte dos ventos alísios que arrepia sua 
cabeleira verde, os mangues foram pouco a pouco 
entrelaçando suas raízes e seus braços numa amorosa 
promiscuidade e foram, assim, consolidando a sua vida e a 
vida do solo frouxo das coroas de lodo, donde brotaram. 72 
...Os mangues vieram com os rios e com as matérias por 
estes trazidos foram os mangues laboriosamente 
construindo seu próprio solo, batendo-se em luta constante 
contra o mar. Vieram como se fossem tropas de ocupação e, 
ao contato com o mar, edificaram, silenciosa e 
progressivamente, esta imensa baixada aluvial hoje cortada 
por inúmeros braços d’água dos rios e densamente povoada 
de homens e caranguejos, seus habitantes e seus 
adoradores” 73

 
 

Essa descrição do mangue tem a força de uma linguagem identificada 

com o Recife e suas margens. Um vasto arquipélago entre dois rios, cidade 

anfíbia entre duas estruturas econômicas não costuradas ainda pela história num 

mesmo tecido: a estrutura agrária feudal e a estrutura capitalista. Palavras de 

Josué de Castro: 

 
"Nasci numa rua que tinha o nome ilustre de 

Joaquim Nabuco, o grande abolicionista dos escravos, nos 
tempos do império. A casa em que nasci tinha ao lado um 
grande viveiro de peixes, de caranguejos e de siris; se não 
nasci mesmo dentro do viveiro, como os caranguejos, já com 
dois anos estava dentro dele. Escorreguei um dia no barro 
de suas margens e fui retirado de dentro de suas águas 
meio afogado. Daí em diante, mergulhar nas águas do 
mangue tornou-se um hábito. Mudei-me depois para outro 
bairro mais perto do rio. Fomos morar na Madalena, uma 
velha casa colonial de um só andar, com seis janelas de 
frente. Casa grande, acachapada com sua pesada massa 
arquitetônica, montada como uma fortaleza em seus altos 
batentes, por onde subiam os caranguejos em tempo de 
cheia até o terraço entrando mesmo até dentro das salas. 
Nas épocas de cheia, a casa virava uma arca de Noé, e todo 
o sítio virava um mar. Quando as águas baixavam, uma 
lama preta ficava recobrindo, durante dias, toda a 
paisagem." 74
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Josué narra lembrando os frutos das mangueiras e sapotizeiros do 

quintal, bem como os de outras árvores distantes, trazidos pelo vôo apressado 

dos morcegos, além dos pássaros presos nas gaiolas evocando com seu canto o 

distante sertão do seu pai, ali posto em frente ao mangue: 

 

"Bem ao lado da casa começava a zona 
compacta dos mocambos, das choças de palha e de barro, 
amontoadas umas sobre as outras num enovelado de ruelas 
numa anarquia desesperadora. As casas entrando por 
dentro da maré, a maré invadindo as casas. Os braços do rio 
passando pelo meio da rua e a lama envolvendo tudo. Criei-
me nos mangues lamacentos do Capibaribe cujas águas 
fluindo diante dos meus olhos ávidos  de criança pareciam 
estar sempre a me contar uma longa história. O romance 
das longas aventuras de suas águas descendo pelas 
diferentes regiões do Nordeste: pelas terras cinzentas do 
sertão seco, onde nasceu meu pai e de onde emigrou na 
seca de 77 com toda a família, e pelas terras verdes dos 
canaviais da zona da mata, onde nasceu minha mãe, filha 
de senhor de engenho. Esta era a história que me 
sussurrava o rio com a linguagem doce de suas águas 
passando assustadas pelo mar de cinza do sertão, 
caudalosas pelo mar verde dos canaviais infindáveis e 
remansosas pelo mar de lama dos mangues, até cair nos 
braços do mar de mar. Eu ficava horas e horas imóvel 
sentado no cais, ouvindo a história do rio, fitando as suas 
águas correrem como se fosse uma fita de cinema. Foi o rio 
o meu primeiro professor de História do Nordeste, da história 
desta terra quase sem história." 75

 
 

Josué de Castro menciona que no cenário da fome do Nordeste os 

mangues eram uma verdadeira terra da promissão que atraía os homens 

vindos de outras áreas de mais fome ainda: da área das secas, e da área da 

monocultura da cana de açúcar, onde a indústria açucareira esmagava, com a 

mesma indiferença, a cana e o homem reduzindo tudo a bagaço. 
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"Era um curso inteiro que eu fazia sobre a 
fome, quando ouvia, com um interesse sempre crescente, as 
intermináveis histórias contadas por meu pai sobre as 
agruras sofridas pela nossa família, na seca de 1877... 
Mesmo quando ia me distrair, assistindo aos cantadores na 
feira ou ao espetáculo do Bumba-meu-boi — auto popular 
representado na zona dos mocambos — o que encontrava 
diante de mim representando, falando, gesticulando, era 
sempre a fome em seus numerosos disfarces." 76

 

Ao encerrar o prefácio a Homens e Caranguejos, Josué de Castro declara 

sua gratidão à leitura das obras do que considera três grandes poetas do 

Nordeste: Ascenso Ferreira; Joaquim Cardozo e João Cabral de Melo Neto 77. E o 

livro fala inicialmente do Recife: a cidade dos rios, das pontes e das antigas 

residências palacianas. E também a cidade dos mocambos: das choças, dos 

casebres de barro batido a sopapo, cobertas de capim, de palha de coqueiro e de 

folhas de flandres 78. Fala do Padre Aristides de Afogados acompanhado do 

menino João Paulo “fabricando” tempestades com um tambor para poder pegar 

guaiamum: 

" — Vamos começar aqui, João Paulo, diz o 
vigário, arregaçando as mangas da batina e 
desembaraçando-se do cesto de palha. Começa logo a 
pancadaria do bombo, imitando o trovão e o sibilar do 
vigário, reproduzindo com os lábios o ruído ululante do 
vento. Num certo momento, o padre faz um gesto imperativo 
na direção de João Paulo e o menino deixa desabar do 
regador a chuva no buraco do guaiamum. Quando a água 
bate no fundo do buraco, o guaiamum sai tonto pelo campo 
afora. João Paulo persegue-o em seu ziguezague e, 
lançando-se ao chão, agarra-o num momento. Durante toda 
a manhã, a tempestade ruge na planície e, só ao meio-dia, 
com o rosto afogueado do sol, a batina coberta de poeira e o 
cesto cheio de guaiamuns, o vigário volta para casa para 
almoçar. Põe os guaiamuns numa espécie de engradado 
que ele construía no fundo do quintal — o caritó — onde a 
velha Ana vai cevá-los com os restos da cozinha e, entrando 
na sala de refeições, prepara-se para o almoço." 79
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Há ainda outra história envolvendo o personagem João Paulo, a ouvir do 

pai sua descida do sertão até o mangue por causa da falta de chuvas numa fila 

sem fim de retirantes, espetáculo de areia e pedra, que faz sentir o coração no 

peito crescer como se virasse também pedra, a indagar se seria melhor morrer de 

fome e de sede na sua própria terra ou emigrar para morrer de fadiga e de 

vergonha na terra dos outros, entre alucinações de sede e angústia como entre 

miragens de um deserto incessante. Também a estória de Juvêncio, que 

trabalhava em uma fábrica de ladrilhos em Olinda e trazia todos os dias um 

ladrilho para casa conseguindo assim forrar o piso do seu mocambo: a cheia do 

Capibaribe arrancou esse chão quadriculado que tanto trabalho tinha dado para 

ser colocado no terreno frouxo da maré; tantos dias carregando o ladrilho, um por 

um, dentro da camisa, para terminar pavimentando o fundo do rio contemplado 

pelos náufragos sobre as cumeeiras das casas enquanto a correnteza arrastava 

árvores e animais, uma vez que o rio, na expressão de Josué de Castro, perdera 

o respeito por completo. Um outro aspecto nordestino, a seca expulsando o 

sertanejo, é narrado pelo personagem Zé Luís: 

 

"Vocês já viram que não foi por ambição que 
a gente abandonou a terra do sertão. Não foi em busca de 
riqueza. Foi em busca de vida. Foi para salvar os meus que 
desci para a costa. Vínhamos em busca de vida, mas o que 
a gente topava a cada instante era com a morte e não com a 
vida. Era tanta morte de retirante que a impressão que a 
gente tinha era que eles vinham mesmo acompanhando o 
seu próprio enterro. Eram uns mortos caminhando até sua 
própria cova. Na beira da estrada tinha mais cruz plantada 
do que pé-de-pau vivo. A estrada parecia um caminho direto 
para o outro mundo... Vilas onde quase não se via viva-alma 
nas ruas. Vilas fantasmas. Muitas casas com as portas 
escancaradas, batendo ao vento. O que parecia prosperar 
nelas eram cemitérios. Todos bem povoados de almas... Era 
como se só existissem mesmo os mortos a reclamarem 
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cuidados e ninguém pensasse mais nos vivos neste reino da 
morte. Caminhavam nessa procissão como fantasmas no 
meio de outros fantasmas." 80

 

Os filhos do mangue, destaca Josué, não tem pai, nem recursos, nem 

futuro. Condenados a fuçar o mangue, a retirar da lama o seu pão e o seu leite — 

a carne e o caldo do caranguejo, e a crescer com os caranguejos à beira da maré. 

Os flagelados da seca, os flagelados da cheia: relação oximórica do homem do 

Nordeste. O personagem Chico sugere que, enquanto permanecem debaixo 

d'água, os mangues consagram todo os seu tempo a fazer amor, a esfregar os 

galhos uns nos outros, com infinita volúpia, a atolar suas grossas raízes, com 

gozo, na lama garanhosa do fundo do rio. É sensual, também, a descrição feita da 

vinda da cheia: 

 

"Quando a cheia cresce, suas águas 
invadem a terra toda com a violência de uma paixão. 
Quando o seu furor de posse se esgota, as águas baixam, 
deixando à mostra todos os estragos desta paixão violenta: 
toda a sua obra de destruição marcada na pele da terra e na 
da gente. 

Numa semana depois da grande cheia, já a 
lama estava de novo à mostra... Só quem ressurgia 
triunfante do meio desolado era o mangue. O mangue 
viçoso, com suas folhas dum verde lavado, brilhantes e 
polidas como folhas de metal. Os mangues frescos como se 
tivessem acabado de fazer amor naquele instante. Talvez 
fosse esse o segredo do seu viço." 81

 
 

Observe-se a estranha identificação clássica do homem com a natureza, 

na descrição que faz Josué do personagem Chico: 

 

"Quando Idalina recobrou sua voz, 
perguntou a Chico quem o avisara a tempo  que a cheia ia 
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chegar. Chico sorriu com os seus lábios grossos e 
deformados e afirmou lacônico: 

— Foi o rio quem me avisou. 
E era verdade. O rio não tinha segredos para 

Chico. Há muitos anos que ele trocava língua com o rio. Que 
descobrira o sentido completo do linguajar do rio dialogando 
com os mangues, com as jangadas, com os pescadores. Na 
véspera da cheia, Chico fora pescar mas, chegando na beira 
do rio, sentiu que se passava qualquer coisa de estranho... 
era o aviso da cheia." 82

 

É em Chico que o personagem Cosme sente firmeza para revelar que a 

fome aumenta cada dia e que a tempestade irá estalar por culpa dos donos da 

terra que não deixam os moradores cultivá-la para matarem a fome: 

 

"Estas informações do amigo preocupam 
Chico, porque ele não vê como o povo possa lutar contra o 
poder dos donos da terra, associados ao governo, dispondo 
da polícia e do dinheiro. Mas Cosme diz que ele vai ver. Que 
o povo já não está tão besta como outrora, nem tão só. Que 
está começando a organizar as suas forças. Que o povo do 
Nordeste tem amigos e associados seguros no povo do Sul, 
nos operários de São Paulo, nos garimpeiros de Minas 
Gerais, nos camponeses do Rio Grande do Sul. Toda noite, 
Cosme fala do grande dia que vai se aproximar para o povo 
do Nordeste." 83

 

Josué de Castro foi autor de A Cidade do Recife inicialmente 

apresentado como tese de concurso, impresso em edição restrita; e 

posteriormente publicado no Rio de Janeiro pela Livraria Editora da Casa do 

Estudante do Brasil. Através desse trabalho, conquistou a cátedra de Geografia 

Humana; nele, é apresentada a fisionomia da cidade de modo mais acessível, 

com destaque para a natureza ecológica da paisagem urbana do Recife, a 

procurar revelar a dinâmica geográfica que condicionou a atual expressão urbana; 

esta teve referente na aplicação do estudo das cidades, da orientação 
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correlacionista e procura reivindicar, para o campo de estudo da Geografia 

Humana, não apenas os traços culturais da paisagem, mas também os seus 

traços naturais. 84

 

"A cidade assenta nas terra baixas de uma 
extensa planície aluvional que se estende desde as costas 
marinhas, frisadas, em quase toda sua extensão por uma 
linha de arrecifes de pedra, até uma cadeia irregular de 
outeiros tercionários, que a envolvendo em semicírculo, a 
separa das terras mais onduladas do interior. É essa planície 
constituída de ilhas, penínsulas, alagados, mangues e pauis, 
envolvidos pelos braços d'água dos rios que, rompendo 
passagem através da linha sedimentar das colinas, se 
espraiam remansosos pela planície inundável. Foi nesses 
bancos de solo ainda mal consolidado — mistura ainda 
incerta de terra e de água — que nasceu e cresceu a cidade 
do Recife, chamada de cidade anfíbia, como Amsterdão e 
Veneza, porque assenta as massas de sua construção 
quase dentro de água, aparecendo numa perspectiva aérea, 
com seus diferentes bairros flutuando esquecidos à flor da 
água. 85 O fácies da região é tipicamente fluvial e foi sem 
dúvida alguma o rio, ou melhor, os rios — o Capibaribe e o 
Beberibe — os elementos preponderantes naquela ciclópica 
atividade arquitetônica da criação do solo do Recife. O 
Capibaribe, trabalhando em estreita colaboração com o mar, 
foi depondo, pouco a pouco, seus sedimentos aluvionais em 
pequenas coroas lodosas e em ilhotas que, crescendo e 
soldando-se umas às outras, acabaram por constituir uma 
estrutura deltóide através da qual o rio foi lançando seus 
diferentes traços em meandros caprichosos, semeados de 
mangues e pauis. O outro rio, o Beberibe, desembocava 
primitivamente mais para Norte no sopé de Olinda, no ponto 
chamado o Varadouro da Galeota, mas uma língua de terra 
que se foi formando, batida pelas areias do mar, barrou-lhe a 
saída e se estendeu até alcançar a pequena ilha do Recife, 
construída pelo Capibaribe, num ponto ao Norte da ilha de 
Antonio Vaz. 86 ...Outro importante fator de deposição 
aluvional neste ponto foi, sem dúvida alguma, a presença 
dos arrecifes — esses bancos de pedra formados pela 
consolidação de areia quartzosa, à custa da participação do 
carbonato de cálcio das conchas marinhas — "dunas que 
uma liga calcária petrificou." 87  

 
Também é neste livro que registra Josué de 

Castro a constatação: referente à flora especializada que se 
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desenvolve nas terras alagadiças e salobras — o mangue, 
revestimento vegetal que recobria primitivamente a área hoje 
ocupada pela cidade do Recife: 

 
"Chama-se mangue, mangal ou manguezal 

a um tipo especial de associação vegetal tipicamente 
anfíbia, que prolifera nos solos frouxos e movediços dos 
estuários, dos deltas, das lagunas litorâneas — solos de 
transição entre os tratos de verdadeira terra firme e os 
ocupados permanentemente pela água — nas regiões 
equatório-tropicais do mundo." 88

 

Vasconcelos Sobrinho, que estudou detidamente a flora dos mangues nos 

deltas do Capibaribe e do Beberibe identificou cinco espécies: Avicenna nítida, 

Avicenia Tormentosa, Conocarpus erectus, Risizophora mangles e Laguncularia 

racemosa89. Valdemar de Oliveira os compara a tropas de ocupação de novas 

terras conquistadas, adiantando-se e consolidando as investidas dos rios ao 

cobri-los imprensadas nas terras em formação, rua adentro. 90

O mangue e a cidade do Recife iriam ensejar ainda o chamado 

movimento Mangue, liderado por Chico Science, nos anos noventa: 

 

“Uma cabeça equilibrada em cima do corpo / 
escutando das vitrolas que vem dos mocambos entulhados à 
beira do Capibaribe na quarta pior cidade do mundo: Recife 
cidade do Mangue / incrustada na lama dos manguezais / 
onde estão os homens caranguejos / onde a lama é a 
insurreição”91. 

 

O professor e crítico Moisés Neto destaca que Chico construiu um 

“Admirável Pernambuco Novo”, metamorfoseando-o em Manguetown, que é o 

Recife reconstruído numa ficção sociológica, onde os caranguejos tem “cérebros” 

e se misturam com os humanos, não fugindo do mundo e sim integrando-se a ele, 

exorcizando o caos pela poesia urbana. 92.A mescla do Maracatu (música afro-
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brasileira) com o rock (música afro-americana) representa uma ousadia 

necessária: em vida, Chico Science lançou dois CDs: Da Lama ao Caos (1994) e 

Afrociberdelia (1996), onde juntou gêneros típicos de Pernambuco: coco, 

caboclinho (dos índios), canção praieira, maracatu e ciranda, mixando-os ao rap, 

funk e rock: sua carreira tem início em 1991, ano em que anunciou o mangue 

como símbolo da nova cena do Recife. 93 Quando Chico morreu, em 1997, havia 

planos de criação de uma fundação cultural no Recife que se chamaria 

Antromangue; o manguebeat deixou marcas na moda, na dança, no cinema e nas 

artes plásticas. Na moda, o estilista Eduardo Ferreira criou a Mangue Fashion, a 

Influência Moura na Cultura Popular e Os Movimentos Brasileiros, Regionalismo, 

Modernismo, Armorial, Tropicália e o Mangue. Na dança, o grupo Experimental 

com o espetáculo Zambo, propôs-se a coreografia da chamada “cena 

Pernambucana”; Ivana Moura, jornalista do Diário de Pernambuco, mencionou a 

“nova gramática da dança contemporânea que á a cara de Pernambuco” no 

gestual dançado por “caranguejos que pensam”. No cinema, o mangue esteve 

presente no “Baile Perfumado”, de Lírio Ferreira e Paulo Caldas; nas artes 

plásticas, nas esculturas de Evêncio Vasconcelos  intituladas “mangue building.” 

Destaca-se o mangue na fotografia de  Fred Jordão, Roberta Guimarães e Breno 

Laprovítera: célebre foto de Roger de Renor (dono do bar Soparia, que abrigou os 

mangueboys no início de carreira), fantasiado de flor no carnaval de 96 94. Com o 

fim da Soparia, Roger se dedicou ao Pina de Copacabana, que durou um ano e 

meio no Recife Antigo, na rua da Moeda, passando em seguida a atuar no 

Armazém XIV. 

A história de Chico Science começa nos inícios dos anos 80, quando 

ainda garoto fazia biscates na 2ª etapa de Rio Doce, bairro da periferia de Olinda. 
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Seus ídolos eram nomes da chamada black music; no início de 91 ele entrou em 

contato com o bloco afro, especializado em samba-reggae, Lamento Negro, de 

Peixinhos, outro subúrbio de Olinda; Chico, experimentando a potencialidade dos 

percussionistas, mixou os ritmos regionais com sua bagagem de black music, 

formando o Nação Zumbi, versão pernambucana da “World music” batizada de 

Mangue e que estreou oficialmente no Espaço Oásis, em Olinda, no dia 01 de 

junho de 91. Um ano depois, o Mangue, já transformado em movimento, reunia 

várias bandas; em junho de 1993 fizeram uma excursão por todo o país e tiveram 

espaço aberto nos cadernos de cultura dos jornais de São Paulo, nas revistas 

especializadas e na televisão. Da Lama ao Caos, como lembra Moisés Neto, é o 

primeiro registro de sua incrível mistura de maracatu, samba de roda e psicodelia: 

começara a invasão dos homens-caranguejos. 95

Surge o manifesto do manguebeat escrito por Fred Zero quanto à noção 

de caranguejos com cérebro; parte terminal de um rio ou lagoa; porção de rio com 

água salobra; em suas margens se encontram os manguezais, comunidades de 

plantas tropicais ou subtropicais inundadas pelo movimento dos mares; pela troca 

de matéria orgânica entre a água doce e a água salgada, os mangues estão entre 

os ecossistemas mais produtivos do mundo. 96

O mesmo crítico Moisés Neto, em seu estudo sobre o movimento mangue 

ou cena recifense/pernambucana, vem aludir à Manguetown, à Manguecéia 

Desvairada chamada Recife (alusão à Paulicéia de Mário) na visão que teve 

Chico Science da organização social da cidade nordestina nos anos 90, o 

homem-caranguejo no emaranhado da metrópole  apontada por uma pesquisa 

norte-americana como a quarta pior cidade do mundo. Assim encerra seu estudo 

Moisés Neto: 
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“É fácil apontar Recife como um monstro de 
lama mortal sem começo nem fim e se quisermos podemos 
estudá-lo como um sistema. O Manguebeat que antes de 
mais nada é: brincadeira, camaradagem e que nasceu por 
acaso (daí alguns não o considerarem um “movimento”) 
pode não ser hegemônico em sua totalidade (se é que 
podemos usar este termo neste caso) porém já faz parte do 
imaginário coletivo no Recife. Recife que gerou os 
caranguejos com cérebro. Recife estuário, cidade do 
mangue, onde a lama é insurreição, de onde Chico procurou 
antenar boas vibrações, procurou antenar boa diversão.” 97 

 
Assim o Recife, a cidade dos mangues, foi o palco do mangue-beat. O 

crítico de música José Teles, em março de 1993, afirmava em seu artigo Da lama 

para a fama – Recife inventa o mangue-beat: 

 

“O mangue-beat não é apenas uma 
concepção sonora que mistura Maracatu, samba, 
caboclinho, forró, pastoril com o bom e velho Rock’n’roll. O 
mangue-beat tampouco é uma reação de pernambucanos 
contra a proliferação do axe music nas ladeiras de Olinda e 
becos do Recife. O mangue-beat nasceu de uma repulsa de 
duas bandas, agora são quatro, contra os modelitos anuais 
pop importados. Um ano era o punk, no outro era o gótico, 
mais na frente era grego, e agora grunge. ... E por que 
mangue? O caranguejo é alimento fundamental na dieta dos 
miseráveis que moram nas palafitas ao longo dos dois 
maiores rios que cortam a cidade. Por isso o pessoal do 
mangue escolheu como símbolo do seu movimento o 
Chamagnathus Granulatus Sapiens, um caranguejo com 
cérebro. Desta filosofia crustaceana participam os grupos 
Loustal, Nação Zumbi e Lamento Negro. ... Enquanto isso, o 
som dos mangues continua soando pelos ares de Recife e 
Olinda, partindo diretamente do bar do caranguejo, na praia 
de Candeias com a turma toda dentro do “mangue móvel” 
guiado por 04 (na verdade um fusquinha 69, pré Itamar); 
pois é, ameaça Chico Science, vocalista do Nação Zumbi: “ 
Ninguém foge do cheiro sujo/da lama do manguetown.” 98
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Quando da segunda apresentação do grupo nos Estados Unidos, 

acompanhado pela Mundo Livre S/A e pela Banda de Pífaros de Caruaru, 

escreveu John Paredes, editor de música do New York Times: 

 

“A música brasileira tem um novo celeiro; 
Recife, em Pernambuco ... Recife abriga o mangue-beat, um 
ambicioso, ousado movimento assim batizado devido aos 
mangues da região... Fiel ao sincretismo brasileiro, o 
mangue beat mistura ritmos domésticos e internacionais. 
Velhos e novos: ritmos como o maracatu combinam-se com 
hard rock e hip- heps...” 99

 

Classificando o Recife como o lugar mais “quente” da música brasileira, 

ele dizia: 

“No Recife foi onde nasceu o mangue-beat, 
um movimento ambicioso, de olhos bem abertos, assim 
batizado pelos mangues que proliferam na região, onde a 
lama fértil pode sustentar tudo ... o nação Zumbi é uma 
mescla de banda de rock e grupo de percussão. Ele 
consegue sua batida explosiva de três surdos, tambores 
usados no maracatu mas que sustentam facilmente acordes 
poderosos. Raps, gritos e canto, Chico Science faz sua voz 
soar rouca, macia, sempre com sinceridade... A banda tocou 
seu derradeiro número com um caudal de tambores 
ensurdecedores e guitarra incendiária parecendo invocar 
trovões e raios...” 100

 
 

Um verdadeiro “balanço” do movimento foi atividade em maio de 1993 do 

jornalista Marcelo Pereira, no Caderno C do Jornal do Commércio, em matéria 

intitulada Dois anos de mangue; entre as várias declarações à imprensa de Chico 

Science, vale o destaque àquela fornecida em 1994 à Folha de São Paulo, citada 

por José Teles: 

 

“Temos fome de informação. Na imagem de 
Josué (de Castro), somos caranguejos com cérebro, como 
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os pescadores que ele descreveu no livro Homens e 
Caranguejos. Eles pensam e comem caranguejos para 
depois excretá-los no ciclo caótico. Fazemos uma música 
caótica.” 101

 

Não apenas o movimento manguebeat emergiu na herança de Josué de 

Castro: também nos anos 90, o movimento contra a fome liderado por Betinho 

considerava-o seu mentor. Publicado em 1946, Geografia da Fome, projetou 

internacionalmente o nome de Josué de Castro. O livro trazia a dedicatória 

seguinte: 

 
"A Raquel de Queiroz, 
e José Américo de Almeida 

romancistas da fome no Brasil 
 

À memória de Euclides da Cunha 
e Rodolfo Teófilo 

sociólogos da fome no Brasil" 102

 

Propunha Josué estudar-se a fome como fenômeno coletivo, 

diferentemente de autores como Knut Hansum, Panait Istrait, Alexandre Neverov, 

George Fink e John Steinbek, que dela trataram em manifestações excepcionais. 

O Nordeste açucareiro e o sertão nordestino são respectivamente, áreas de fome 

endêmica e de epidemias de fome, diferentemente do centro-oeste e do extremo 

sul, que são áreas de subnutrição. Josué destaca que o chocante da fome no 

Nordeste açucareiro é porque se trata de uma região fértil e propícia ao cultivo de 

alimentos, um solo tipo massapê originariamente de qualidades físico-químicas 

privilegiadas. A monocultura da cana-de-açúcar, contudo, em seu caráter de 

exploração latifundiária, destruiu a floresta, facilitando a erosão do solo, que 

representa uma ameaça de fome progressiva na região. Lembra Josué de Castro 

ser o Recife, então, a cidade a atrair a população que foge da zona rural por 
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causa das secas periódicas do sertão e/ou devido aos salários miseráveis das 

zonas das usinas: 

 

"Dos 500 mil habitantes que o Recife possui, 
165 mil vivem em habitações do tipo de mocambos, 
plantados nos mangues e nos arredores da verdadeira 
cidade. ...Lançando mão dos recursos da fauna aquática — 
dos mariscos, dos camarões, dos pitus e dos sururus que 
infestam águas salgadas ou doces, o homem do litoral 
dispõe de muito melhor teor de proteína em sua dieta do que 
o que vive distante das águas nas terras mais enxutas onde 
o mar verde dos canaviais inunda toda a paisagem com o 
seu manto ondulante de vegetação." 103

 

Josué discorre sobre os produtos vegetais tipicamente praieiros: o 

coqueiro, trazido da Índia e aclimatado de tal forma que é um traço distintivo da 

região e o cajueiro, árvore nativa cujo verdadeiro fruto é a castanha, pois o caju é 

apenas uma excrescência carnosa e aguada oriunda do pedúnculo floral anexo à 

castanha.104 O estudioso pernambucano atribui o hábito dos africanos da Costa do 

Marfim, da Guiné e do Congo, de comerem terra à carência de ferro  do 

organismo, afirmando que quando os molequinhos do Nordeste e os anêmicos 

senhorezinhos brancos comiam às escondidas seus bolõezinhos de barro 

estavam corrigindo, instintivamente, as deficiências minerais de uma alimentação 

incompleta, imposta pela monocultura da cana. 105

Quando trata da área do Sertão do Nordeste, Josué de Castro esclarece 

estender-se desde as proximidades da margem direita do rio Parnaíba, no seu 

extremo norte, até o rio Itapicuru, no seu extremo sul, abrangendo as terras 

centrais dos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, uma extensão territorial de cerca de 

670.000 km² — zona semi-árida, acossada pelas secas, onde vivem pessoas que 
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morrem de fome aguda ou escapam esfomeadas da morte para outras zonas; no 

solo do sertão, encontram-se três tipos de vegetação: o agreste — transição entre 

o semi-árido e o nordeste dos canaviais, a caatinga — com os mandacarus e os 

rios secos, zona de maior aridez, o coração do deserto; e, finalmente, o alto 

sertão, com a vegetação tipo savana levemente amenizado e clima com vales 

férteis e carnaubais; assim, o agreste e o alto sertão são formas atenuadas da 

caatinga 106. Josué de Castro menciona as plantas chamadas de fontes vegetais 

por Saint-Hilaire e de mananciais vegetais do deserto, por Bernardin de Saint-

Pierre: são as cactáceas (palmatórias, mandacarus, xiquexiques e facheiros) e as 

bromeliáceas (macambiras), citando Euclides da Cunha: no pico dos verões, um 

pé de macambira é para o matuto sequioso, um copo de água cristalina pura. 107 

Destaca igualmente Josué o umbuzeiro, a que o Padre Fernão Cardim se refere 

como chamado pelos nativos de umari, árvore que verte água, bem como 

menciona o juazeiro, esclarecendo serem estas espécies correspondentes na 

caatinga brasileira dos baobás e das acácias da savana africana.108 Fala ainda nas 

mangabas e araçás a formar o oásis de verdura nos flancos das serras do 

Araripe, Baturité e Borborema, explicando que a flora do sertão é pobre em 

alimentos, à exceção do umbuzeiro e piquizeiro: as quixabas, os juás, os frutos 

dos cactos e dos xiquixiques só são aproveitados em época de seca109. No que 

concerne à fauna, Josué comenta sobre cabras, ovelhas, galinhas, periquitos, 

jandaias e papagaios, aves de rapina como carcarás e aves de arribação, além 

dos tatus, preás, tamanduás, gatos maracajá e abelhas, estas últimas zumbindo 

em torno dos cactos floridos a lembrar enormes candelabros acesos na paisagem 

da caatinga 110. 
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Ao relatar o êxodo dos retirantes que são expulsos do sertão pelo flagelo 

das secas, Josué destaca a sua penúria orgânica, as crianças que param de 

crescer por carência de proteínas, as figuras grotescas dos famintos, pernas de 

gravetos carregando enormes ventres estufados pela hidropsia e menciona José 

Américo de Almeida: 

"Há uma miséria maior do que morrer de 
fome no deserto: é não ter o que comer na terra de 
Canaã."111

 

Na sexta edição, datada de 1959, da editora paulista Brasiliense, 

Geografia da Fome vem com dezesseis imagens escolhidas pelo próprio Josué a 

ilustrar, em fotografias e reprodução de telas, o drama que a obra se propõe a 

relatar. Esse material iconográfico integra intersemioticamente o livro e merece 

observações: 1) Mapa organizado pelo autor das áreas alimentares do Brasil, 

destacando-se as regiões de fome endêmica, de epidemias de fome e de 

subnutrição; 2) Mapas das principais carências alimentares brasileiras; 3) 

Castanhal da Amazônia, bico de pena do Arquivo do Conselho Nacional de 

Geografia; 4) Buritizal (idem); 5) A monocultura da Cana de Açúcar (idem); 6) 

Meninos dos mocambos do Recife pescando no Capibaribe (fotografia); 7) 

Carência Alimentar com edema de fome no Nordeste (idem); 8) Cena de enterro 

no Nordeste (reprodução de tela do pintor pernambucano Lula Cardoso Ayres); 9) 

Paisagem da caatinga do Nordeste (bico de pena do Arquivo do Conselho 

Nacional de Geografia); 10)Tipo de sertanejo atlético (fotografia de Pierre 

Verger);11) Campo de Ossadas (desenho especial de Percy Lan); 12) Retirantes 

da seca de 1877 (desenho especial de Percy Lan baseado numa gravura original 

da época); 13) Retirantes descendo o Rio São Francisco (fotografia); 14) Cabeça 
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de Retirante (detalhe do quadro de Portinari); 15) Capelinha à beira da estrada 

marcando o ponto em que morreram de fome pessoas de uma família (fotografia); 

e 16) Cegueira por carência de vitamina A (também fotografia). A edição também 

inclui um glossário de termos do Norte e Nordeste brasileiros, como açaí, 

buchada, cocada, fruta-pão, rapadura e outros. 

Em 1996, Anna Maria de Castro, filha do escritor, republicou Fome – Um 

Tema Proibido, com a finalidade de assinalar os cinqüenta anos de Geografia da 

Fome, o qual, segundo palavras do que subscreve a apresentação especial da 3ª 

edição, o governador de Pernambuco à época, Miguel Arraes de Alencar; 

“rompeu com uma visão sociológica que reduzia os conflitos de classes às 

relações penumbrosas da casa-grande com a senzala, para jogar luz sobre a 

fome e as miseráveis condições de vida do povo”112; o então presidente Fernando 

Henrique Cardoso fez lançar, em cerimônia considerada comovente pela filha de 

Josué, Anna Maria, uma homenagem da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos: o carimbo comemorativo dos cinqüenta anos de Geografia da Fome.113 

A primeira edição de Fome – Um Tema Proibido havia sido aos dez anos da 

morte de Josué, em 1983, e Anna Maria de Castro, evocando o banimento das 

obras do pai no país, por conta dos acontecimentos militares de 1964, 

comentando a cassação e censura de que foi vítima indagava: como falar de fome 

em período de plena expansão do capitalismo? 114

O volume tem como anexo uma informação biográfica a cargo de Manuel 

Correia de Andrade, que destaca o equilíbrio que manteve Josué de Castro entre 

o possível e o ideal, entre a realidade e a utopia; Manuel Correia lembra as 

discussões políticas de Pernambuco da primeira metade do século XX, com a luta 

dos governantes por um equilíbrio entre os usineiros/proprietários e as correntes 
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populares; menciona a ação política de Josué a partir de 1940, seu prestígio no 

país e no exterior, assinalando que Geografia da Fome desmascarou o grande 

problema nacional do peso da fome no subdesenvolvimento brasileiro, 

mostrando-a não como causa, mas conseqüência do processo de colonização a 

que o povo fora submetido, com a destruição da cultura indígena e a 

desapropriação dos povos nativos e a conseqüente criação de uma exploração 

voltada para o mercado exterior baseada no latifúndio e na monocultura, 

verdadeiras causas do subdesenvolvimento;115 Manuel Correia chama a atenção 

para a necessidade de não se desistir da luz no fim do túnel, de se prosseguir na 

busca de uma sociedade justa através de novos caminhos; ele comenta que, 

diante de uma situação angustiante como vivemos, o homem já está perdendo a 

capacidade de formular utopias: 

 

“Parece que, com o fracasso e o 
desmoronamento do sistema socialista, morreram as 
utopias, as ilusões de construção de um mundo melhor, 
onde haja uma distribuição maior dos frutos do trabalho e do 
desenvolvimento tecnológico e um melhor relacionamento 
entre povos, nações e classes sociais.” 116

 
Marco Morel, professor de História da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro, salienta a necessidade de se distribuir Geografia da Fome para escolas e 

bibliotecas, como instrumento de formação de efetiva cidadania; destaca o rigor 

metodológico e a originalidade de Josué de Castro, que considera paradigma 

para o desempenho do intelectual universitário, com um estilo simples, fluente, 

enxuto, consistente e erudito a prender a leitura no que considera uma obra que, 

ao ser lançada em 1946, tinha tudo para ser um permanente best-seller e que foi 

divisora  de águas no debate do tema no nível internacional: 
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“Geografia da Fome é um livro matriz. Em 
seu ramo de saber, corresponde a Vidas Secas de 
Graciliano Ramos na literatura e à série Retirantes de 
Portinari na pintura tendo em comum com tais obras, além 
da temática e do período, a expressão criativa de uma lúcida 
contestação às sociedades contemporâneas — crítica que 
oriunda de um lugar “regional”, teve alcance universal. 117

 
Gabriela Beting menciona o professor Cristovam Buarque, ex assistente 

de Josué de Castro: 

“A grande atualidade de Geografia da Fome 
não é denúncia da fome, mas a constatação de que o 
desenvolvimento econômico não seria capaz de erradicar a 
pobreza. ...Vou falar uma coisa muito grave para um ex-
reitor e professor universitário: não atribuo a ausência de 
Josué de Castro apenas à repressão militar. Atribuo à 
repressão intelectual vinda da universidade, contra todo o 
pensamento que não enquadrasse nas diversas categorias 
por elas criadas. Josué era um pensador e não um doutor, 
no sentido de PhD. E a universidade não tem simpatia por 
isso. Ele foi colocado à margem do pensamento oficial 
acadêmico.” 118

 
 

Segundo Cristovam, os economistas não o estudam porque ele não era 

economista; os sociólogos também não, porque ele não era sociólogo. Conforme 

o geógrafo pernambucano António Alfredo Teles de Carvalho, os próprios 

geógrafos consideravam que a fome era coisa para ser estudada por cientista 

social: não viam sentido em geógrafo falar em salário mínimo, quando deveria 

falar sobre rios; daí a dificuldade de Josué, que, na medicina, era considerado um 

geógrafo e, na geografia, um médico.119 Antonio Alfredo prepara dissertação de 

mestrado contextualizando Josué de Castro à luz do pensamento geográfico, 

entre os anos 34 e 56; ele afirma que durante todo o seu curso de graduação 

nunca ouviu falar em Josué, só o descobrindo ao ler a bibliografia de autores 
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franceses na sua opinião, Josué de Castro preconizou a globalização; além disso, 

nos anos cinqüenta ele já falava em “trabalhadores sem-terra”, daí porque o 

considera um dos precursores da discussão sobre o desenvolvimento. 120

Após os acontecimentos militares de 1964, cassado Josué de Castro e 

havendo ele feito opção pela França para viver, na primeira vez que retornou a 

Genebra, onde havia sido chefe da Delegação Brasileira junto à ONU, ele que era 

um dos brasileiros mais prestigiados internacionalmente, agora na condição de ex 

embaixador, só encontrou duas pessoas a esperá-lo no aeroporto: João Cabral de 

Melo Neto e Francisco Bandeira de Mello.121

Contudo, em 1963, sua candidatura havia sido apoiada oficialmente no 

Brasil por documento firmado pelo presidente da Câmara Federal Ranieri Mazzilé 

— o mesmo que em 1964, ocupando interinamente a presidência da República, 

assinaria a cassação dos seus direitos políticos. 122

João Cabral e Francisco Bandeira de Melo trabalhavam, como Josué de 

Castro, em Genebra, sendo o segundo seu assessor na delegação brasileira junto 

à ONU e, conforme seu próprio depoimento, deu Morte e Vida Severina para 

Josué ler, ao tempo em que este escrevia seu romance Homens e Caranguejos, 

publicado originalmente em francês 123. Esta obra foi, posteriormente, objeto de 

aconselhamento do mesmo Francisco Bandeira de Melo, no sentido de ser 

acentuada a miséria do mangue e destacada a questão da cheia 124; o livro tinha o 

título provisório de O Ciclo do Caranguejo; ao tempo de Genebra, Francisco 

Bandeira de Melo travou conhecimento com Pierre Furter, grande estudioso do 

pensamento utópico de Ernst Bloch125; vindo Furter ao Nordeste, continuaria em 

contato por correspondência com o poeta e jornalista pernambucano, que haveria 
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de ser convidado, em 1968, por Josué, para participar do Centro Universitário 

Vincennes, onde dirigiria o Departamento de Geografia. 

É Francisco Bandeira de Melo quem dá notícia do documentário O Drama 

da Fome, realizado por Rodolfo Nanni e exibido no Recife por volta de 1959/1960 

em que surge Josué de Castro em meio a cenas dos Retirantes de Portinari: rios 

secos, esqueletos de boi, caatingas, belezas e misérias do sertão; Josué de 

Castro chegou a contactar, em Paris, no ano de 1965, Luís Carlos Barreto para 

filmar O Ciclo do Caranguejo, cuja companhia de produção já filmara Vidas 

Secas, dirigido por Nelson Pereira dos Santos: Josué desejava ficasse o filme a 

cargo de Buñuel, porque era alguém de mais imaginação; queria, igualmente, 

filmados os genuínos mangues do Recife — Ipojuca Pontes, que havia realizado 

em 1969, nos mangues da Paraíba, o documentário Homens do Caranguejo 

mostrou interesse em roteirizar Homens e Caranguejos, que, aliás, havia sido 

escrito por Josué originalmente como argumento para filme de produção francesa 

mas a ser filmado no Nordeste. Roberto Rosselini, estivera no Recife para realizar 

um filme sobre o drama da fome, deixando inclusive fotografias no restaurante O 

Buraco de Otília, inicialmente suspenso nas palafitas do Capibaribe, na rua da 

Aurora, na parte de Santo Amaro próxima à rua do Lima. O filme não aconteceu e 

Josué de Castro lamentava não haver entregue o assunto a Cesare Zavatini, o 

mestre neo-realista de Ladrão de Bicicleta.126

Em carta escrita do Recife a Josué de Castro, datada de 25 de maio de 

1968, Francisco Bandeira de Melo dá notícias do amigo João Cabral bem como 

fala da utilização dos desenhos de Abelardo da Hora para a edição francesa do 

Geografia da Fome: 
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"Quem esteve no Recife (e Carpina) foi João 
Cabral de Melo Neto. Com ele estive todo o tempo, 
conversando muito, matando saudades. Deu-me notícias de 
amigos (sobretudo Fanor Cumplido), foi a mil jantares, 
conferências. Foi homenageadíssimo. Encontrei outro dia 
Abelardo da Hora no Grande Hotel. Perguntou-me sobre o 
aproveitamento de desenhos dele para a edição francesa da 
Geografia da Fome. Queria apenas saber. (Creio, no 
entanto, que o senhor lhe deve mandar um exemplar). Há 
cerca de um mês, recebi (e agradeço) o seu Homens e 
Caranguejos, velho conhecido meu de Genebra e Paris. 
Ainda não tive tempo de relê-lo. Mas por falar nisso: em que 
ficou o projeto de filmá-lo? Bom, fico por aqui, pedindo que 
dê lembranças nossas, minhas e de Sylvia, a Dona Gauce e 
Sônia. Esperando revê-los em breve, um abraço do amigo e 
admirador de sempre, Bandeira.  

PS. Do ano de 2001. Participei intensamente 
(espectador ativo) da preparação de Homens e 
Caranguejos, uma espécie de prolongamento (em ficção) 
das análises de Josué de Castro sobre a fome brasileira. 
Forneci inclusive textos de João Cabral de Melo Neto 
(sobretudo Morte e Vida Severina) que se integravam ao 
contexto da obra de Josué. Ele ora lia para mim (e outras 
pessoas amigas) trechos que acabara de elaborar, ora me 
dava para lê-los — pedindo sugestões e opinião. Era grande 
a alegre inquietação de Josué de Castro ao escrever esse 
livro, tomando-lhe as atenções em quase todas as horas, no 
gabinete de trabalho, na mesa de refeições, na sala de 
estar, no automóvel etc. Pronto o livro (mas ainda com nome 
provisório) me enviou de Paris o seguinte bilhete, datado em 
12 de fevereiro de 1965: "Meu caro Bandeira, mando-lhe 
como combinado uma cópia do Ciclo do Caranguejo. Peço-
lhe que leia e caso ache a coisa publicável procure corrigir o 
português, melhorar o estilo e sugerir as modificações que 
lhe pareçam indicadas". (Em 1996 publiquei neste JC, em 
dois capítulos, a longa carta que enviara a Josué de Castro, 
neste JC, comentando/criticando o seu livro. Numa época, 
aliás, em que o meu gosto estava muito fechado nos 
preconceitos da vanguarda literária). 127

 
No que concerne especificamente a Homens e Caranguejos, em carta 

datada de 02/03/65 a Josué de Castro, lembra Francisco Bandeira de Mello que 

grande parte dos mocambos dos mangues não pertence aos moradores, mas a 

tipos de atravessadores que controlam o ramo com grandes lucros de aluguel ou 

venda.128 Aliás, é esse mesmo autor pernambucano que declara, ao discorrer 



 232

sobre os acontecimentos políticos que culminaram com a cassação, em 1964, do 

embaixador: 

"Caiu como um raio repentino sobre Josué de 
Castro a sua cassação em 1964. O seu prestígio estava no 
auge, seu nome era cogitado para o prêmio Nobel e, do 
ponto de vista da política brasileira, a verdade é que não se 
alinhava a nenhum grupo... Sua ida para a Embaixada em 
Genebra sobretudo à conferência do Desarmamento atendia 
ao desejo, em Josué, de um palco Mundial para os seus 
gestos ou voz e ao desejo de Jango de vê-lo fora do jogo 
político nacional, já que Josué era um rebelde do PTB. A 
triste verdade é que Josué de Castro nunca se recuperou 
satisfatoriamente da cassação. Que lhe apareceu como uma 
espécie de cataclisma e sempre lhe deu um grande 
sofrimento moral. Alcançado pelos cassadores na sua 
auréola de leão ou tigre, nunca mais foi o mesmo, passando 
a entremear o seu natural aplomb com grandes momentos 
de depressão. 

... Eu mesmo o vi chorar — uma vez, aliás, 
face ao fuzilamento de Julião. (Que não houve, á claro, mas 
só depois se saberia). Mas naquele mesmo abril de 64, 
Josué foi fazer uma conferência na Áustria. Depois me 
mandou uma carta que, passados trinta anos quero tornar 
pública. Seu texto faz referência/deferência a outro 
pernambucano, o (hoje) ex-ministro Mário Gibson; com este, 
estive uma vez em Porto de Galinhas, a convite de Marco 
Maciel , mas não toquei no assunto. Antes, no entanto, lhe 
mandara uma xerox dessa carta pelas mãos também 
pernambucanas, e também universais como as de Josué, do 
poeta João Cabral." 129

 
 

Quase um ano após, abordando o stress, que teria sido provavelmente a 

causa da morte de Josué de Castro, Francisco Bandeira de Mello complementa: 

 
" ... Creio se poder muito bem considerar que, 

direta ou indiretamente, seja como causa próxima ou 
remota, ele morreu (ainda na "mocidade da velhice") de uma 
grande e continuada soma de stress e um excesso, sempre, 
de cargas ou descargas emocionais e de trabalho. E ainda 
cumulativamente estressado pela angústia de uma 
prolongada cassação política, imposta pelo movimento 
militar de 1964 e pelas dificuldades, a partir daí, de atuação 
normal no Brasil, onde, diga-se de passagem, certos 
(errados) grupos de esquerda e do PTB, então dominante, 
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sempre lhe moveram (às vezes ostensivamente) uma velada 
resistência, seja no campo político ou mesmo intelectual. E 
isso, de parte de alguns desses grupos, mesmo depois de 
64. O que, na conjuntura, talvez lhe aumentasse o 
desamparo e a solidão no campo político... Solidão e 
desamparo nele que não eram compensados pelos aplausos 
do mundo — embora estes lhe viessem, sempre, muitos e 
significativos. Pois lhe faltava o chão ou a flor da terra, o 
Brasil e (talvez) Pernambuco. 130
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4. Francisco Julião 

 

 

No período em que Cabral escreveu Morte e Vida Severina (1954-1955), a 

questão da posse da terra mobilizava as lutas camponesas no Brasil. Em maio de 

1954, no Engenho Galiléia, município de Vitória de Santo Antão, Estado de 

Pernambuco um grupo de foreiros decidiu formar uma sociedade para adquirir um 

engenho. Assim, a 60 Kms do Recife, tinha início a primeira Liga Camponesa, que 

viria a ter como advogado o futuro deputado Francisco Julião de Paula: na luta 

judicial contra os proprietários ou na tribuna da Assembléia, iria denunciar a situação 

dos “Galileus” expulsos de seu território. O Engenho Galiléia só viria a ser  

desapropriado em 1959; mesmo assim, não foi entregue aos camponeses: a 

Companhia de Revenda e Colonização tentaria fazer a relocação dos “Galileus” em 

outras áreas, o que eles não aceitaram; sua luta não era, ao que parece, por 

qualquer terra, mas sim pela terra que tem incorporado o seu trabalho. Não se 

tratava de uma luta pequeno-burguesa pela propriedade, mas de uma luta pelo 

objeto e meio de seu trabalho, na feliz expressão de Elide Rugai Bastos1. 

Expulsão e morte: símbolos de privação de seu espaço de liberdade — terra e 

vida; é essa privação que lhe dá consciência de pertencer a um grupo e leva o 

camponês a procurar o senso de auto-defesa; na própria definição de sua identidade 

há sempre uma nítida percepção da privação2. A privação da terra: fundamento da 

desigualdade entre pobres e ricos a envolver também a consciência da 

desigualdade entre o camponês e o dono da terra. No momento em que os 

“Galileus” pretenderam a propriedade coletiva de um engenho, na verdade eles 
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buscavam, pela posse da terra, manter uma situação que tornasse possível o 

trabalho autônomo. 

 

Francisco Julião, juntamente com José dos Prazeres, se destacaram como 

principais líderes das Ligas Camponesas. Este último, membro do PC, já fundara 

núcleos de trabalhadores do campo em Pernambuco, entre 1945/1947; quando o PC 

foi colocado na ilegalidade, estes núcleos desapareceram, com exceção da Liga de 

Iputinga. Com as Ligas, criava-se a possibilidade de alianças com outros 

movimentos sociais, ampliando o número de participantes, para os parceiros, 

posseiros, pequenos proprietários e assalariados agrícolas, não apenas os 

arrendatários foreiros da Galiléia. 

Palavra que nos impõe uma recordação: Jesus, o nazareno, viveu na Galiléia 

a maior parte de sua existência terrestre — de lá chegou ao rio Jordão, para receber 

o batismo e inaugurar sua vida pública: os quatro evangelhos testemunham o 

ministério de Cristo na Galiléia ou a partir da Galiléia. Os primeiros discípulos e a 

maior parte dos que chegaram a  ser os primeiros apóstolos foram galileus; Jesus 

era ele também chamado “o Galileu”, pois lá na Galiléia bíblica estava a sua casa e 

o cenário de revelação básica de sua doutrina: na Galiléia ele anuncia a sua paixão 

redentora e convoca os seus discípulos para lá ir após a sua ressurreição. Com a 

presença de Cristo na Galiléia, cumpriu-se um oráculo do profeta Isaías: 

 

“ uma luz resplandece sobre os que habitam 
em um país de trevas” 3
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Os galileus eram considerados ingênuos, incultos, de fala vulgar, daí haver 

Jesus, o profeta de Nazaré na Galiléia, assombrado aos seus conterrâneos. Esses 

mesmos galileus, até então desprezados pela origem, são reconhecidos com 

perplexidade pela multidão no dia de Pentecostes, quando dão a conhecer aos 

homens, em todas as línguas, a Boa Nova: aquela que levará a Luz e a Salvação 

até os confins da terra 4. 

Veja-se que esse termo Galiléia, transcrito do grego Galilaia ou do aramaico 

Galila, tem sua origem no hebreu galil, o círculo, a designar circunscrições 

territoriais; de modo que se pode traduzir Galiléia por distrito ou região. Esta 

expressão se converteu em nome próprio da região setentrional da Palestina, que 

tinha a leste o rio Jordão e o chamado “mar da Galiléia”, no caso o lago de 

Tiberíades, no Novo Testamento. Dividia-se em Alta Galiléia e Baixa Galiléia — 

nesta última se encontrava Nazaré, a cidade que resguardou a vida oculta de 

Jesus5. 

Retornando ao Engenho Galiléia de Vitória de Santo Antão, verifique-se que 

não soa gratuito o comentário de caráter histórico-messiânico: a partir dali buscava-

se fazer respeitar a cidadania do trabalhador do campo. O advogado eleito deputado 

em 1955 Francisco Julião, também denominado pelo escritor Cláudio Aguiar de “o 

Nabuco da Reforma Agrária”, já tinha em seu currículo de lutas uma prisão, em 

1939, em pleno Estado Novo: os investigadores vasculharam gavetas e colchões de 

sua residência, encontrando, segundo ele próprio, apenas duas “provas” contra si: 

os livros Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre e Jesus Cristo é um Mito, de J. 

Balmes.6. 
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É nesse ano de 1956, data da segunda prisão de Francisco Julião, que surge 

a fala de um outro pernambucano, vindo a sofrer processo no Itamarati como incurso 

na Lei de Segurança Nacional, e recém integrado ao serviço público por decisão do 

Supremo em 1954. Trata-se do poeta diplomata João Cabral de Melo Neto, a 

publicar no volume Duas Águas o Auto de Natal Pernambucano Morte e Vida 

Severina, verdadeiro manifesto literário a favor da reforma agrária, resgatando um 

espírito natalino cristão em defesa dos pobres e oprimidos camponeses, sobre cujo 

destino incidia a plataforma de lutas de Francisco Julião. 

Um detalhe curioso é que, paradoxalmente, a História conferiu a um capitão 

de nome Jesus o papel de dar ao lider pernambucano da nossa Galiléia a ordem de 

prisão. 

 

“Em fins de 1956, o general Cordeiro de Farias 
... ele mandou à Galiléia um capitão de polícia muito cruel de 
nome Jesus, acompanhado de doze facínoras. Não foi bem 
para a Galiléia que os despachou, mas para Vitória de Santo 
Antão, sede do município onde fica a fazenda da Galiléia. — 
Não deixa de ser curiosa essa coincidência — ponderei. Jesus 
da Galiléia congregou doze discípulos, que depois do 
enforcamento de Judas se reduziram a onze. Dir-se-ia que o 
general Cordeiro de Farias teve exatamente em mira inaugurar 
à sua moda um novo Evangelho, o dos Latifundiários 
entregando essa tarefa a um Jesus Policial e a doze discípulos 
por ele habilmente treinados ... 

— Tal e qual. Eu me encontrava na sede da 
Sociedade da Galiléia, que fica, segundo já lhe contei, em 
Vitória de Santo Antão. Aglomeravam-se ali dezenas de 
camponeses pacificamente em conversa quando, súbito, 
estourou Jesus acompanhado dos seus capangas.”7

 

 

A deconstrução intertextual do paradigma vem servir como contraponto: 

conduzido até o Recife, Julião foi solto por interferência de um coronel auxiliar do 
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governador. Então, veio a protestar contra a sua prisão na Assembléia Legislativa, 

onde seus membros nomearam uma comissão para investigar o caso e, na semana 

seguinte, Julião retornou ao Engenho Galiléia acompanhado de dois outros 

deputados, ocasião em que todos foram cercados e quase atacados por um grupo 

de capatazes dos proprietários de terras.8

Francisco Julião defendia uma reforma radical no sistema de propriedade da 

terra e de produção agrícola do Nordeste. No ano anterior a essa prisão, 1955, mais 

precisamente em agosto, a Prefeitura do Recife organizou o “Congresso para 

Salvação do Nordeste”, na gestão de Pelópidas Silveira; apoiara-se uma declaração 

favorável à reforma agrária e de combate às estruturas fundiárias vigentes. Nesse 

encontro ocorreu o I Congresso de Camponeses de Pernambuco, presidido por José 

dos Prazeres, líder da comunidade da Galiléia. Julião foi escolhido presidente de 

honra desse conclave e organizou em seguida uma concentração de mais de 3.000 

camponeses na Assembléia Legislativa, onde Josué de Castro fez uma palestra 

sobre a Reforma Agrária 9. 

No livro que escreveu, já em 1964, na prisão, em forma de carta à filha 

Isabela, Francisco Julião refere-se à Reforma Agrária citando Spurius Cassius, que 

apresentou a primeira lei agrária, quatrocentos e tantos anos antes de Cristo, sendo 

condenado à morte, como à morte pouco depois dele foram condenados os dois 

Gracos, pelas mesmas razões” 10. Após declarar que ser cristão é ser radical, no 

sentido marxista de tomar as coisas pela raiz, ele cita o católico francês Claude 

Tresmontant, autor do estudo Marxismo e Cristianismo e conclui: 

 

“ E quanto a Cristo, não se limitou apenas à 
pregação de que seu reino não era deste mundo. Toma o 
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Sermão da Montanha e examina cada uma de suas parábolas. 
Não há uma passagem de sua vida que não revele essa 
preocupação com o corpo do homem, pela sua integridade 
física, pelo seu estômago, pela sua dignidade como criatura 
viva” 11. 

 

 

A visão humanista de Karl Marx leva Francisco Julião a reiterar o valor da 

teoria econômica do jovem alemão que, aos trinta anos de idade, entregara ao 

mundo do século XIX uma teoria da interpretação econômica que situa o homem no 

epicentro do sistema social como defensor de um bem maior do que o capital, o 

valor criado pelo trabalho, sem o qual o capital nada vale: 

 

“Mais que uma doutrina econômica Marx criava 
um humanismo. Um humanismo acentuadamente cristão. E as 
escolas econômicas cristãs, a escola católica e a escola 
protestante se criaram sob a sua influência, havendo já, dentro 
dos partidos de esquerda, o movimento Economia e 
Humanismo dirigido pelos dominicanos franceses, tendo à 
frente o notável padre Lebret, que estuda a obra de Karl Marx 
com simpatia intelectual. Cristo teria comungado com Lebret, 
com Marx, com todos os marxistas do mundo. Ele, que não 
incursionou pela teologia ou pela filosofia, que desconheceu os 
áridos caminhos da metafísica, que não teve dogmas, nem 
sistemas nem tampouco ligou grande importância aos 
acontecimentos políticos de seu tempo, deixou-se apenas 
levar, segundo Renan, por uma resolução pessoal e fixa: salvar 
o homem” 12. “Hoje, põe-se Cristo contra Marx quando nenhum 
dos dois quis ver os homens estraçalhados. Cristo fez do 
homem a raiz de sua pregação. Marx também o fez. Ambos 
foram radicais. Cristo disse ao moço rico como condição para 
segui-lo: Dá tudo o que é teu aos pobres e segue-me. Quantos 
cristãos, desses que vão à missa no carro último modelo, 
piedosos automáticos, cumprindo a lei de um atavismo 
condicionado pelo próprio status burguês, que vão de rosário 
na mão às up to date marchas político-religiosas, quantos deles 
não gostariam de apagar essa sentença dos lábios do Cristo ou 
de tomar-lhe o chicote usado para expulsar os vendilhões do 
Templo que eram os mesmos vendilhões da Pátria!” 13. 
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Sem dúvida era um Jesus Cristo próximo do povo aquele que declarava:  

 

“É mais fácil um camelo passar pelo fundo de 
uma agulha do que um rico entrar no reino dos Céus” 14. 

 

Pois foi esse Jesus, o Nazareno, o inspirador do Auto de Natal 

Pernambucano de João Cabral de Melo Neto, a que este deu o nome de Morte e 

Vida Severina. Sobre o conteúdo cristão desse poema em voz alta diz o escritor 

Ormindo Pires Filho:  

 

“Sobretudo em Morte e Vida Severina, que o 
autor intitulou Auto de Natal Pernambucano, percebemos a 
intenção latente de identificar o filho de José, o mestre carpina, 
com Jesus, o Nazareno. É cristão ainda porque aborda um 
tema que ocupou os escritores cristãos de todos os tempos a 
começar pelo próprio Cristo: o tema da pobreza é mais que da 
pobreza, da miséria, com todo o seu cortejo de revoltas, de 
fome, de injustiça e de desespero. Com efeito, todo aquele que 
se preocupa com o homem, com a situação do homem, com o 
estado de injustiça em que ele vive muitas vezes mergulhado, 
está realizando uma obra eminentemente cristã”15. “Diria 
mesmo que esta obra contribuiu mais para despertar a 
consciência cristã do Nordeste do que a maioria das pregações 
anêmicas e desvitalizadas que foram e são pronunciadas em 
vários de nossos templos católicos e protestantes” 16. 

 

 

Como exemplo, cita versos de Festa na Casa-Grande (ritmo deputado; 

sotaque nordestino): 

 

“O cassaco de engenho 
quando é criança 
— Parece cruzamento 
de caniço com cana 
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O cassaco de engenho 
quando é mulher: 
— é um saco vazio 
mas que se tem de pé 
 
O cassaco de engenho 
quando é um velho: 
— Somente por acaso 
ele alcança esse teto 
 
O cassaco de engenho 
de longe é como gente: 
— De perto é que se vê 
o que há de diferente” 17

 

São palavras do mencionado professor pernambucano: 
 
 

“Impossível caracterizar melhor essa vitima 
infeliz do latifúndio nordestino, da ganância dos senhores de 
engenho, do egoísmo dos usineiros do Nordeste”18. 

 
 
Daí observar Ormindo Pires tratar-se João Cabral de um revolucionário no 

sentido estrito e amplo da expressão (grifo nosso): 

 

“Ele é revolucionário como Garcia Lorca, como 
Pablo Neruda, como Castro Alves o foram. Toda sua poesia 
está repleta desse conteúdo revolucionário, contestador, 
denunciante. Mas a contestação de João Cabral de Melo Neto 
se reveste de tanto equilíbrio, de tanta pungência, de tanto 
estoicismo que temos a impressão de estar diante de uma 
situação irreversível que o autor descreve simplesmente para 
informar os leitores ...”19

 

O trabalho de Cabral, no poema  citado, segundo Ormindo, é “desmontar” o 

homem, reduzi-lo a uma caricatura, a um espantalho, a um hominídeo , a algo que, 

por si mesmo é, simultaneamente, um insulto e uma acusação à humanidade: 
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“João Cabral tem o dom quase mágico de 
descrever a realidade de um modo contundente. O cassaco de 
engenho é uma figura que jamais se apagará da lembrança do 
leitor. Ela ficará como o símbolo de uma ordem (?) social 
apodrecida, cuja derrocada não poderá estar longe.”20

 

E é esse respeitado intelectual nordestino que, ao comentar o nascimento do 

filho do mestre carpina em Morte e Vida Severina, vem esclarecer: 

 

“O nascimento do filho de José, mestre carpina, 
é, sem dúvida, uma alusão ao nascimento daquela criança de 
Nazaré chamada Jesus. Nascendo também sob o signo da 
pobreza e da injustiça social, Jesus tornou-se o modelo 
daquele que, sendo pobre e desesperado era apesar disso, o 
símbolo da esperança, da alegria, da resistência à opressão, 
da denúncia da injustiça, da vitória contra a escravidão e a 
morte. João Cabral de Melo Neto quis, evidentemente 
estabelecer um paralelo entre o recém-nascido do mangue e o  
recém-nascido da estrebaria. Como explicar isso? Qual a 
intenção do autor ao fazer tal aproximação? Suponho que ele 
queria mostrar que o recém-nascido pobre, de classe social 
desprezada, era bem a imagem daquele Jesus de Nazaré, 
também pobre e desprezado, explorado e esquecido. E do 
mesmo modo que a salvação veio através de um ser fraco e 
sem nenhuma representatividade social, sem nenhuma 
influência, sem nenhuma condição para nada, igualmente 
aquela vida severina, que estava tendo início ali, era um sinal, 
era um aviso de que nada poderia impedir a vitória final da 
existência contra a morte, da liberdade contra a escravidão, do 
direito contra a injustiça. O Auto de Natal Pernambucano, como 
bem subintitulou João Cabral de Melo Neto no seu poema 
Morte e Vida Severina, é uma obra de caráter religioso e social, 
reinvindicatório e denunciante.”21

 
 

Em 1956, ano de publicação, em Duas Águas, de Morte e Vida Severina, só 

de janeiro a novembro registraram-se 630 prisões políticas de camponeses, 

operários, estudantes, a maioria comunistas, socialistas, trabalhistas, ligados ao 

povo — esses dados estão em Que são as Ligas Camponesas, de Francisco Julião 
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22. Segundo ele, no governo do General Cordeiro de Farias em Pernambuco — 

período de 1955 a 1958 —, registrou-se um número de prisões políticas seis vezes 

maior do que a soma das prisões ocorridas em todo o resto do país 23. 

Nesse clima socialmente conturbado, um outro grande intelectual brasileiro 

também seria acusado de atentar contra a segurança nacional, inclusive tendo 

contra si pedido de prisão preventiva. Foi Antonio Callado, futuro membro da 

Academia Brasileira de Letras, que denunciara, em uma série de reportagens, os 

“industriais da seca”, que enriqueciam por explorá-la e protelavam a solução do 

problema agravando a miséria nordestina em cada período de calamidade. Os 

artigos que escreveu foram publicados em 1960, pela Editora Civilização Brasileira, 

encontrando-se hoje o livro completamente esgotado: existe exemplar na Biblioteca 

Nacional e o próprio Julião, ao tempo em que residiu no México, esteve em casa do 

autor no Rio, em busca de uma cópia, a qual nos foi entregue solicitamente pela 

viúva Ana Arruda Callado. 

Documento histórico das lutas camponesas, Os Industriais da Seca e os 

Galileus do Nordeste é constituído de reportagens publicadas no Correio da Manhã 

(RJ) entre  10 e 23 de setembro  de 1959 e, mais tarde, a 29 de novembro e 2 de 

dezembro do mesmo ano. Antonio Callado denuncia aspectos ligados à irrigação 

nos Estados do Ceará e da Paraíba e, sob o título Despertar em Pernambuco, 

desenvolve quatro reportagens; a primeira tem o nome de Homens Livres no 

Engenho da Galiléia e descreve o nascimento da Sociedade Agrícola e Pecuária dos 

Plantadores de Pernambuco naquele engenho, com a aprovação do proprietário, 

mas o filho deste, mesmo morando no Recife, foi tomado de pânico e despejou os 

associados com ajuda da polícia, alegando querer a terra para criar gado. Foi 
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quando os líderes Manuel Severino, Zé dos Prazeres e Zezé da Galiléia foram 

buscar justiça através do advogado Francisco Julião, posteriormente eleito deputado 

estadual; eles se mantiveram firmes na decisão de só se retirarem do engenho 

mediante indenização. É bela a descrição feita por Callado de Julião: 

 

“Se os revolucionários franceses de 89 
incitavam a República Romana e Cromwell imitava os heróis 
bíblicos, Francisco Julião imita Castro Alves. Pálido, longa 
cabeleira, bigodes caídos, diz que a abolição ficou incompleta 
sem a Reforma Agrária e evoca muito o Poeta dos Escravos.” 24

 

Na segunda reportagem, Antonio Callado destaca o Cambão: Resíduo da 

Escravidão no Nordeste, alusivo ao trabalho gratuito que o foreiro dá ao dono da 

terra — daí certos proprietários só alugarem a terra a troco desse trabalho dado de 

graça e sem recibo; ele historia o caso do menino Manuel José do Nascimento, 

vigiado por um feitor de rifle às costas, e que havia sido despejado por chupar um 

rolete de cana na terra do senhor; comenta a situação de José Daniel do 

Nascimento, pai do menino, que dá quatro dias por semana de cambão para poder 

cultivar seu sítio de um hectare de terra, o que perfaz 208 dias por ano — se fosse 

pago normalmente, ele poderia, ao cabo de doze meses, comprar sua terra quase 

duas vezes.25 É também nessa passagem que o autor de Quarup narra o dia em que 

os Galileus entraram no engenho vizinho de Bento Velho para lavrar a terra de um 

agricultor acamado e o proprietário chamou a polícia: 

 

“Veio o Juiz também e os galileus, inocentes, 
disseram por voz de Manuel Severino que estavam apenas 
dando adjuntório na roça de um vizinho enfermo. 

—Estão armados? Pergunta o Juiz.  
—Estamos sim, senhor, respondeu Severino. 
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—Então, ponham as armas no chão. 
Severino imitado pelos companheiros, botou a 

enxada no chão. Os expedicionários policiais retiraram-se 
envergonhados.” 26  

 

Na terceira reportagem, Antonio Callado fala de Julião e sua Marcha de 

50.000 camponeses. Ele comenta que muita gente o questionava se o líder 

camponês pernambucano não seria um demagogo, ao que responde sobre o 

imenso trabalho de apoio que Julião dá aos camponeses, estando sempre com sua 

varanda na Caxangá cheia deles, enquanto o deputado, pálido e enfermiço, mostra-

se herdeiro de Castro Alves na idéia de que estaria tentando acabar com os 

resíduos da escravidão nos campos pernambucanos. Segundo Callado, Julião lhe 

declarara a vontade de organizar uma marcha de 50.000 camponeses ao Recife, em 

protesto contra a situação agrária nordestina e também do Paraná, para onde ele 

queria levar as Ligas Camponesas. Essa disposição revolucionária de Julião é 

destacada desde o 1º de maio de 1956, quando trouxe 600 camponeses ao Recife; 

em 1958 trouxera 3.000 deles para o I Congresso de Foreiros e Pequenos 

Proprietários Rurais, conduzindo-os em marcha até a Assembléia Legislativa, onde 

houve uma sessão dedicada à Reforma Agrária. Callado pressiona o apoio às Ligas 

do Prefeito de Jaboatão Humberto Luís Barradas e o do município de Moreno Ney 

Maranhão.27

A quarta reportagem é chamada Nostalgia da Seca e da escravatura. 

Callado cita Celso Furtado, autor de Formação Econômica do Brasil e que seria 

nomeado Superintendente da Sudene, órgão criado logo a seguir para cuidar dos 

problemas do Nordeste: 
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“A disparidade de níveis de renda existente 
entre o Nordeste e o Centro-Sul do país constitui, sem lugar a 
dúvida, o mais grave problema a enfrentar na etapa presente 
do desenvolvimento econômico nacional. Essa disparidade é 
maior que a observada entre as economias do Centro-Sul e a 
dos países industrializados da Europa Ocidental. O Nordeste 
brasileiro se singulariza no hemisfério ocidental como a mais 
extensa e populosa zona de nível de renda inferior a cem 
dólares por habitante”. 28

 

Antonio Callado destaca ser a calamidade do Nordeste essa disparidade 

de renda e não a seca em si mesma, denunciando a “indústria” que dela fizeram 

as elites através do DNOCS (Departamento Nacional de Obras contra a Seca) e 

aponta a antiga CODENO (Comissão de Desenvolvimento Econômico do Nordeste) 

como uma oportunidade de “O Nordeste se redimir”; chega a considerar 

“bacharelesco” o final do movimento camponês da Galiléia, aos cuidados do próprio 

Julião e, com relação ao Ceará, que se manifestara contrário ao projeto de irrigação 

da nova lei de então, declara não ser nada mais fácil do que imaginar um 

levantamento colérico das massas, sendo de espantar que ainda não tivesse havido 

nenhum. 29

A reação não se fez esperar. O diretor do DNOCS declarou serem as 

reportagens de Callado bem intencionadas mas injustas, divulgou que fizera sua 

visita ao Nordeste acompanhado de Jorge Furtado, irmão de Celso Furtado, 

Secretário Executivo do mesmo órgão, alegando que se tratava de um expediente 

imaginado pelo Celso para conseguir uma tramitação mais rápida da lei de irrigação 

e de criação da Sudene pelo Senado e Câmara, mostrando alguns aspectos da 

situação dos órgãos que combatiam a seca no Nordeste.30 Os membros da 

Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco se reuniram para condenar 

as reportagens como demolidoras da harmonia entre agricultores e trabalhadores de 
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campo, devido “à sua parcialidade e defesa dos pontos de vista das organizações 

rurais de caráter subversivo.” 31

Com o pedido de desapropriação do Engenho Galiléia, o autor do projeto, 

Carlos Luís Andrade, mencionando as Ligas Camponesas, lembrou que muitos as 

acusavam de subversivas, de instrumento do Partido Comunista, mas que todas 

essas acusações improcediam e que geralmente eram feitas por aqueles que não 

conheciam a verdadeira situação dos camponeses nordestinos. Referiu-se à 

necessidade de uma reforma agrária no Brasil, acrescentando que as Ligas 

Camponesas nada tinham de subversivas, pois não eram instrumento de nenhum 

partido ou grupo político e que aquele que se detivesse no estudo dos problemas 

agrários do Brasil veria que a existência das Ligas, naquele momento, era mais do 

que necessária (grifo nosso) porque já era hora de se fazer justiça aos homens que 

trabalham a terra; o deputado e futuro governador Paulo Guerra pronunciou-se 

inteiramente pela reforma agrária, “dentro de normas que viessem realmente 

resolver o problema econômico-social” 32. Na Câmara Federal, o então deputado 

mais votado apoiou as reportagens de Antonio Callado; são suas palavras na 

tribuna: 

 

“Que vejo no Nordeste, principalmente no 
Recife e na Bahia? É muito importante isso, porque o maior 
testemunho, a maior prova, o retrato do empobrecimento do 
Nordeste pode ser observado, sob certos aspectos nos tipos de 
habitação, pois representam o bem-estar em uma comunidade. 
Os mocambos do Recife e as palafitas de Salvador comprovam 
esta observação. Para que se tenha uma idéia, basta dizer 
que, quando era governador de Pernambuco, o Sr. Agamenon 
Magalhães começou sua luta social pela erradicação dos 
mocambos. Havia, então, 40 mil mocambos: hoje há 100 mil. 
Quer dizer, 410 mil almas vivendo em mocambos infectos, em 
casas miseráveis, que não serviriam nem para habitação de 
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animais. A metade dos habitantes do Recife vive hoje mais ou 
menos em casas imundas e infectas, plantadas nos charcos 
imundos, nos pantanais infectos, onde as criaturas, crianças 
principalmente, são presas da doença, da miséria, da morte.” 33

 
 

Essa denúncia sem dúvida se coaduna com a obra de Josué de Castro, que 

desde 1933 vinha documentando a miséria nordestina, e que em 1954 se elegera 

deputado federal, sendo reeleito no mandato seguinte; esse era o Recife e o 

Pernambuco que clamavam por melhores dias, com uma reforma agrária 

racionalmente conduzida e a sujeira da lama do mangue devidamente controlada 

para que ambos, camponeses do sertão/agreste/zona da mata e proletários do litoral 

pudessem atingir um grau mínimo de razoabilidade existencial no cenário da 

estrutura do Estado. 

Essa denúncia também se espelha na que é feita por João Cabral de Melo 

Neto em Morte e Vida Severina, onde narra a trajetória do nordestino que abandona 

sua terra sertaneja natal e atravessa o agreste e a mata rumo ao litoral, perplexo por 

só encontrar, em sua rota, a presença da morte, como uma alegoria viva, embalando 

a sua gente humilhada e sofrida, até chegar ao Recife, onde deseja acabar com sua 

vida; João Cabral recria, neste instante, um verdadeiro pastoril em torno do 

nascimento de mais uma criança franzina, mais um “Severino”, filho de mestre 

carpinteiro que faz a apologia da vida apesar do sofrimento e da miséria da 

população nordestina. 

Antonio Callado também escreveu para a revista Senhor um artigo publicado 

na edição de dezembro de 1959. É nele que menciona uma “bossa-nova” de trovas 

eruditas a se espalhar tendo por origem o movimento dos galileus; cita Callado, em 
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seqüência, os cordéis do próprio Julião, que ele discretamente fazia circular entre os 

amigos, como por exemplo o “Triste vida do campo”: 

 

“Depois José Mariano 
Castro Alves e Nabuco 
condenaram a escravidão 
senzala tronco e trabuco 
P´ra nossa honra essa luta 
foi nascida em Pernambuco. 
Lutaram esses três heróis 
com força extraordinária 
mas a abolição apenas 
não achavam necessária 
agiram p´ra que também 
viesse a REFORMA AGRÁRIA 
................................................... 
Além de tudo o patrão 
não deixa o pobre criar 
uma cabrinha leiteira 
para ao filho sustentar 
quer criar ele não deixa, 
pede leite ele não dá. 
Se o camponês discordar  
dessa vida desgraçada 
vê do dia para a noite 
sua casa destelhada 
seus troços jogados fora 
sua lavoura arrancada 
............................................. 
Uni-vos homens do campo 
na vossa associação 
até conseguir um dia 
completa libertação 
ela está dependendo 
de nossa organização 
aqui termino afilhado 
que eu escrevi inspirado 
na fome que já passei 
nos campos do meu estado 
onde vinte e cinco anos 
ali vivi desprezado.” 34
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Esse contato de Callado com o cordel ensejaria posteriormente a elaboração 

da peça Forró no Engenho Cananéia, publicada pela Editora Civilização Brasileira 

em 1964. Na verdade, como destaca Candace Slater, ele produziu o texto após as 

reportagens: 

 

“Fiquei algum tempo em um engenho de 

açúcar chamado Galiléia, onde Francisco Julião começou a 

organizar cortadores de cana, no início da década de 1960; via 

a possibilidade de usar a poesia popular a fim de criar uma 

visão panorâmica do Nordeste.“35

 

Embora nem todo interesse pelo cordel possa indicar insatisfação política, 

evidencia-se nessa admiração um olhar atento àquela “gente humilde” de que falaria 

numa canção o compositor Chico Buarque de Holanda — o mesmo que haveria de 

pôr música em Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e que também 

comporia canções como “Construção”, “Pedro Pedreiro”, Deus lhe Pague”, “Apesar 

de Você”, “Cálice”, músicas de protesto verdadeiramente referenciais dos anos 

sessenta e setenta no Brasil, em que se cantavam em coro “Disparada” e “Para não 

dizer que não falei de flores”, do paraibano Geraldo Vandré. 

No que concerne à chamada cultura popular, salienta a americana Candace 

Slater: 

 

“Antes do levante militar, diversos autores e 
compositores cultos começaram a utilizar formas como o 
folheto para fazer declarações políticas, tanto quanto artísticas, 
sobre a necessidade de reformas.” 36
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A pesquisadora destaca o Movimento de Cultura Popular nos anos sessenta 

surgido em Pernambuco com a finalidade de revitalizar tradições populares como 

instrumento de integração social e educação formal destinada a servir ao povo. 37 

Foram intelectuais católicos da chamada “esquerda” que se reuniram, entre eles 

Germano e Norma Coelho, Paulo Rosas, Abelardo da Hora e Paulo Freire,, este 

último criador de um método de alfabetização de adultos que era exercitado em uma 

casa da paróquia de Casa Forte. No atual prédio do INSS do centro do Recife 

funcionava a SUDENE, criada em 1962 para combater as diferenças sociais do 

Nordeste, dirigida por Celso Furtado; a avenida Guararapes, hoje com seus prédios 

esvaziados e seu ar de cidade fantasma do faroeste americano, era um palco 

contagiante do chamamento pela democracia, com os olhos banhados de esperança 

dos estudantes em passeata. Na transição do rural/urbano, os líderes camponeses 

se organizavam em reuniões que se deslocavam desde Vitória de Santo Antão até o 

Palácio das Princesas, sede do governo de Pernambuco. 

Em artigo publicado na revista Visão a 16 de setembro de 1959, sob o título 

de Nordeste — Retrato sem retoque, declarava Antonio Callado: 

 

“Há duas maneiras de se fazer uma série de 
reportagens no Nordeste: parando na Casa Grande ou na 
Senzala. Na casa-grande a gente bebe refresco de caju e de 
abacaxi em copo de prata, ou, em copo de cristal, a mais 
orgânica e comovente de todas as misturas: uísque com água 
de coco. É fácil recolher na casa grande, de forma digerida e 
conveniente, todas as informações necessárias a uma 
reportagem: a falta de auxílio federal, a evasão das divisas 
nordestinas para os Estados do Sul, o hercúleo esforço do 
proprietário nordestino que se sacrifica pela Pátria e pelos 
nobres restos da civilização açucareira de Pernambuco ou 
algodoeira do Ceará. 
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Entre esses nobres restos figura a senzala, que 
é a alternativa para uma série de reportagens no Nordeste.” 38

 
 

Ele discorre sobre a situação do trabalhador como servo da gleba e 

instrumento do senhor numa região em que considera não estar a Lei Áurea 

funcionando, e enfatiza Pernambuco como uma terra onde a graça de viver fosse 

talvez a mais acentuada de todo o Brasil, mas à custa de muito choro e miséria entre 

os pés de cana que se alastravam nos morros.39 Contudo, diante dos líderes do 

Engenho Galiléia, faz a ressalva: 

 

“Ali, nas casas de Zezé da Galiléia, o velho 
caboclo chefe dos demais, de Manuel Severino, de José 
Feliciano, a gente vê o tipo do caboclo que um dia emergirá em 
todo o Nordeste, do caboclo livre, altivo. Se minha viagem não 
tivesse acabado no Galiléia, temo que o tom das reportagens 
teria sido ainda mais duro. Mas no Galiléia vi um trecho do 
futuro e de certa forma fiquei mais conformado com o presente. 
Nordestinos como aqueles “galileus” de Pernambuco são os 
legítimos, são os que merecem ser salvos contra a pequena 
elite dos aproveitadores. E já começaram a se salvar por suas 
próprias mãos.” 40

 

As últimas reportagens, publicadas a 29 de novembro e a 2 de dezembro de 

1959 desencadeariam contra Antonio Callado reações conturbadas. Na primeira, ele 

relatava que, ao retornar ao Engenho Galiléia com Francisco Julião, fora novamente 

recebido com fogos e pétalas de flores atiradas de dentro das cuias de latão das 

mulheres, mas as faces dos homens estavam tensas, aspecto que o fez relembrar 

Canudos, chegando a indagar se os “galileus” iriam ser massacrados e suas 

cabeças postas em exposição na Avenida Guararapes. 41

Já contava quatro anos a rebeldia dos “galileus” e já quase se aceitava sem 

discussão que seriam os donos legítimos da terra; daí haver Callado se 
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surpreendido com o fato de serem os foreiros, no dia 15 de novembro, detidos e 

terem seus cartazes arrancados das mãos, assim como a bandeira brasileira; logo a 

seguir subisse o novo oficial de justiça com mandado de despejo contra todos os 

cabeças do movimento. A polícia informou que em Vitória não havia registro legal da 

Liga Camponesa, daí não poder esta fazer manifestações públicas.42

 

Na segunda reportagem o tema é retomado e Callado narra sua ida desde p 

Polícia à Prefeitura e á casa do juiz local, os quais ignoravam a ação da polícia 

naquela ocasião; declara Antonio Callado sua preocupação com que o despejo dos 

“galileus” viesse a derramar o primeiro sangue dos brasileiros na luta pela Reforma 

Agrária, torcendo pela desapropriação dos 500 hectares do Galiléia mesmo pelo 

preço que considerava absurdo de 155 milhões de cruzeiros. 43

Logo a seguir, em matéria dos dias 5 e 6 de dezembro, publicava o Diário de 

Pernambuco, em matéria intitulada Caso do Galiléia: Denúncia contra Callado e 

Julião: 

 

“A reportagem soube ontem que o advogado 
Audálio Alves, autorizado pelos co-proprietários do Engenho 
Galiléia, vão representar, hoje ou segunda-feira, ao procurador 
regional da República, contra o Deputado Francisco Julião e o 
jornalista António Calado, como incursos na lei de Segurança 
Nacional. Detalhes dessa representação ficaram acertados 
ontem, um entendimento mantido pelo Dr. Audálio Alves com o 
Sr. José Freire Beltrão, um dos donos daquela propriedade. 

Argumentaram os co-proprietários do Galiléia 
que o Deputado Julião e o jornalista Callado foram vistos 
naquela propriedade incitando os rendeiros do engenho a não 
cumprir o despejo decretado pela Justiça de Vitória de Santo 
Antão. Quanto ao líder das Ligas Camponesas, a 
argumentação seria mais longa e acompanhada de inúmeros 
documentos (folhetos, entrevistas, etc.) que comprovariam 
suas atividades subversivas.” 44
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A petição do advogado é transcrita, num documento que seria simplesmente 

técnico não fossem as condições ideológicas que a disputa envolvia; é destacada a 

capacidade intelectual e política dos acusados tendo sido, ao final, requerida a 

prisão preventiva de Antonio Callado; o procurador federal declinou de competência, 

remetendo os autos à promotoria de Vitória de Santo Antão, município onde se 

desenrolaram os fatos mencionados na inicial.45 António Callado defende-se em 

artigo do dia 11 no Correio da Manhã; a seguir, é publicada no Diário de Notícias 

matéria do jornalista Osório Borba em que compara o Callado do Nordeste ao 

Euclides de Canudos e elogia a denúncia dos industriais da seca; mais adiante o 

deputado pernambucano Andrade Lima Filho presta sua solidariedade da Tribuna da 

Câmara Federal a António Callado pela campanha que vinha sustentando em favor 

dos posseiros do Engenho Galiléia bem como ao deputado Francisco Julião a 

defender os colonos de um despejo de terras já objeto de desapropriação aprovada 

pela Assembléia Legislativa de Pernambuco, a depender apenas da sanção do 

Governador do Estado, o que veio a ocorrer em seguida assim como a nomeação 

para a recém criada Sudene, a 8 de janeiro de 1960, do economista Celso Furtado. 

 

Abra-se um parêntese na história politicamente correta para uma avaliação 

abrangente no que concerne ao paradoxo da existência humana. Nem sempre são 

lineares os caminhos que levam à consciência: às vezes são tortuosos e partem 

com bandeiras estranhamente contrárias. Quem era, finalmente, o advogado Audálio 

Alves? Tratava-se de poeta com apenas um livro publicado Caminhos do Silêncio, 

no ano de 1954, pelas Edições Sagitário (PE); posteriormente viria a publicar vários 
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outros, poesia que se caracterizaria pela ênfase no cotidiano amoroso e social. Em 

1961 faz publicar Alicerces da solidão, pelas Edições Leitura (RJ) e, em 1962, 

também pela Leitura, edita o Princípio Áspero de uma Canção Sem Terra, com o 

subtítulo de Canto Agrário. 

Neste livro, a temática do homem nordestino do interior invade seus versos 

voltados para os camponeses, os flagelados; por sinal a dedicatória é 

explicitamente, aos homens sem terra; apresentação e o prefácio, respectivamente 

de Gilberto Freyre e Mauro Mota — o primeiro ressalta a identificação de Audálio 

com a sua terra, o seu Nordeste, o seu Pernambuco, o seu sertão. 46 A seguir o 

poeta publica o Romanceiro do Canto Soberano (1966) na mesma casa editorial e o 

dedica literalmente, à vocação literária do povo brasileiro; nesse livro estão 

indiscutivelmente, alguns dos mais recitados poemas inspirados pelo cenário 

pernambucano: a Resistência do Forte do Rio Formoso, a Aquarela dos 

Combatentes Anônimos de Tejucypapo, o Episódio Errante de Antonio Silvino, a 

Saudação ao poeta popular Inácio da Catingueira, o Demócrito de Sousa Filho — 

palavra, sangue e cimento, em que narra o assassinato na Praça da Independência, 

do jovem estudante de Direito pernambucano, o romance Frei Joaquim do Amor 

Divino, em que narra o arcabuzamento do frade que iria ensejar, em 1984, a João 

Cabral de Melo Neto mais um “auto”; finalmente, o conhecido A Caminho de 

Gangazuma ou: Meditação do Alto da Serra do Gigante, dedicado à memória de 

Castro Alves em que historia o líder da União dos Palmares numa dicção poética 

que articula algo do condoreirismo do poeta baiano a uma certa estrutura do chileno 

Pablo Neruda, na qual se entrevê vez por outra o estremecimento do duende de 
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Garcia Lorca, poetas esses voltados para a causa social, em cuja irmandade Audálio 

Alves penetra com sua voz pernambucana: 

 

“Os ventos idos regressaram aves 
e, do orgasmo da Terra ao novo canto,  
se ergueu do subsolo o solo livre 
o barro imperador depois de escravo. 
 
Tigre sem garras, mas na fúria tigre. 
Faca sem gume, mas no golpe faca. 
Águia sem asas, mas no vôo águia. 
fera domada com a visão de lírios, 
leão laçado, cascavel de algemas, 
assim chegaste ao ar americano 
ao chão de meu país à tua arena. 
..................................................... 

Viver como viveste: 
A pele escura, mas a carne em chamas. 
Aos ombros pedra, mas no peito um pássaro. 
De um lado plumas, mas do outro escamas, 
À língua sangue, mas nos lábios canto. 
À esquerda sonho, à direita lei. 
As mãos atadas, mas o sonho livre. 
De um lado escravo, mas do outro rei. “47

 
 

Versos para Zumbi dos Palmares,  a lembrar o episódio alagoano da Serra 

da Barriga, mas que poderiam se aplicar a todo e qualquer mártir da luta pela 

liberdade. Reiteradas vezes nos anos setenta escutei uma fala traumatizada de uma 

estória que não soava claro, porque os pássaros da Casa Amarela se encontravam 

naquela encruzilhada com os pássaros de mais dois outros bairros. Um enredo do 

pedido de um filho para salvar o pai de um suposto perigo que em sua argüida 

ingenuidade haveria de ter acreditado agora vai tomando forma em sons facilmente 

afastados pelo timbre suave de um outro filho, o Anacleto, a ser ouvido sem 

qualquer dificuldade em uma rua silenciosa do Km 3,5 da Estrada de Aldeia, um filho 

amoroso que coleciona meticulosamente todo o material alusivo à obra e à vida de 
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seu pai Francisco Julião. Entre o filho que procurou Audálio Alves e o filho procurado 

pela narradora acadêmica, por certo a História ficará junto ao último; a gente 

injustiçada do povo pobre nordestino com certeza há de preferir ao filho do 

latifundiário o filho do revolucionário; ao que expulsa a pobreza,  escolherá o que 

aclara a História. Contudo, observe-se o verso do poeta Audálio Alves: “à esquerda 

sonho / à direita, a lei”; constate-se a então sua própria posição explicitada nos 

dados bibliográficos de seu Canto por Enquanto, publicado em 1982 no Rio de 

Janeiro pela Editora José Olympio: 

 

“Com o advento da questão agrária no país e o 
surgimento das célebres ligas camponesas, drama do qual 
participou de modo decisivo e, como ele próprio diz, atuando 
contra os seus mais caros sentimentos, resolveu escrever 
um livro de aberta participação sob o título Princípio Áspero de 
uma Canção sem Terra — Canto Agrário, publicado em 
1962,”48

 

E então vê-se o antigo causídico absorvido pelo carisma pedagógico do 

processado, a reverter os papéis iniciais da luta histórica. O combatente passa a 

defender a causa do adversário, através de sua arma poética poderosa — vai aderir, 

ao menos em palavras, à batalha  de Julião, referido até mesmo por Antonio Callado 

de “demagógico”49 naquele período histórico, mas hoje inequivocamente considerado 

precursor e arauto da conquista contemporânea de espaços na luta pela terra, quer 

pelas atividades oficiais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, quer pela ação 

mais radical levada a efeito pelo MST. Evocar os seus escritos é reafirmar a sua luta, 

hoje plataforma do governo brasileiro, ainda que envolta em um planejamento 

vagaroso. 
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Cumpre lembrar que Francisco Julião dividia a população brasileira em 

proletários, semiproletários e camponeses. 

 

“ Os proletários são os assalariados. Os 
semiproletários são os colonos, os peões, os camaradas, os 
empreiteiros. Os camponeses são os foreiros ou arrendatários, 
os meeiros, os parceiros, os vaqueiros, os posseiros, os 
condiceiros e os sitiantes. Todo ele se encontra manietado pelo 
regime de servidão, movendo-se dentro do mesmo cenário 
trágico, de onde só emerge para ir habitar o mocambo, a 
favela, a maloca, o prostíbulo, o hospital, o cárcere, e, por fim, 
o cemitério”.50

 

Que tipo de camponês participava das Ligas? Primeiramente o arrendatário 

— no caso aquele que paga em dinheiro uma renda pela terra que ocupa; no 

Nordeste, recebe o nome de foreiro: foro é o aluguel do sítio; além disso o lavrador 

ainda concede ao senhor da terra alguns dias de trabalho gratuito, a que se dá o 

nome de cambão. A seguir, temos o parceiro, que aluga a terra pagando com parte 

de sua produção; o dono da terra tem ainda direito de pasto ou forragem: pode 

introduzir seu gado, para comer os restos da plantação, como palha e folhas secas. 

Em terceiro lugar, temos o posseiro: ele se apossa de terras de ninguém e lá mora e 

trabalha, sem escritura ou documento legal. Finalmente, o minifundista é o pequeno 

proprietário que possui 1 a 10 hectares mas não consegue prover seu sustento só 

com essa terra — assim, trabalha também em grandes propriedades, como 

assalariado. Portanto, para esses existia a Liga: para o meeiro, o foreiro, o parceiro 

e o posseiro, como para o pequeno proprietário. Para os que viviam apenas do 

salário é que se sugeria o Sindicato. Em 1959, Julião venceu o processo judicial que 

garantiu a posse das terras do Engenho Galiléia para seus moradores: foi a primeira 

conquista efetiva para o movimento camponês ao qual esse líder dedicou a vida. 
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Contudo, o processo de radicalização experimentado pelas Ligas parece haver 

contribuído para o seu isolamento: surgiram dispositivos guerrilheiros em Goiás, 

Bahia e Maranhão; posteriormente, em 1979, Francisco Julião declararia haver sido 

contrário às propostas que conduziam o movimento camponês à revolução armada, 

além de ter se oposto sistematicamente às ocupações de terras realizadas em 

Pernambuco nos anos de 1962 e 1963 51. 

A proletarização do camponês em seu êxodo rural é o tema inequívoco de 

Morte e Vida Severina, poema de apelo social dramático de João Cabral de Melo 

Neto em auto de Natal, que, apesar de encomendado, não foi encenado por Maria 

Clara Machado, alegando que fugia ao espírito natalino. O latifúndio, sinônimo de 

servidão, impunha seu jugo no destino do campesinato brasileiro. Em setembro de 

1955 realizava-se no Clube Náutico Capibaribe, no Recife, o I Congresso de 

Camponeses de Pernambuco, com o patrocínio da FAO (Food and Agricultural 

Organization), que tinha como diretor-geral Josué de Castro; pretendia-se que o 

movimento dos Ligas passasse a reunir também os trabalhadores assalariados — 

acontece a Marcha dos Camponeses pelas ruas do Recife. Eram vinte e cinco 

núcleos em Pernambuco: treze na Zona da Mata, a saber Olinda, Paulista, Igarassu, 

Goiana, São Lourenço da Mata, Paudalho, Jaboatão, Moreno, Vitória de Santo 

Antão, Cabo, Escada, Cortês e Bonito; onze no agreste, nas cidades de Limoeiro, 

Bom Jardim, Orobó, João Alfredo, Surubim, Gravatá, Bezerros, Caruaru, Belo 

Jardim, São Bento do Una, Pesqueira; e, no sertão, Buíque52. O movimento se 

expande em outros Estados do Nordeste com maior força que nos do Sul, 

especialmente com a grande vitória que foi a desapropriação do Engenho Galiléia, 

em 1959; em 1960 e 1961 são organizadas federações em dez Estados. Conforme 
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Francisco Julião, poderiam as Ligas se nacionalizar, caso não houvesse faltado um 

corpo eficiente e dedicado de advogados 53. 

Em 1951, Julião publicara o livro Cachaça, prefaciado por Gilberto Freyre, 

contos em que, segundo o mestre de Apipucos, denunciava-se o favorecimento, 

pelos senhores de escravos, em seus engenhos, de vícios como o do fumo, o da 

maconha, o da cachaça, nos quais se amoleciam os furores de servos nem sempre 

pacíficos que, de outro modo, poderiam explodir em "amok" revolucionário 54. 

Gilberto saúda Francisco Julião como autor que ultrapassa o documentarismo 

regional:  

 

"São contos que, em vez de se conservarem à 
margem da literatura, penetram-na com um vigor às vezes 
surpreendentemente novo pelo que há neles de agreste e de 
tropical. De todos parece vir até nós a ardência da própria 
cachaça provocadora de dramas entre homens humildes: numa 
ardência com alguma coisa de diabólico, de que esses homens 
simples do interior do Norte do Brasil nem sempre sabem fugir 
... 

... Não é comum encontrarem-se contos assim 
entre os muitos que hoje escrevem e publicam no Brasil, 
principiantes e mesmo veteranos. No sr. Francisco Julião talvez 
esteja surgindo alguém capaz de dar ao conto brasileiro, ou 
regional, novo interesse, nova atração, novo sabor." 55

 

Francisco Julião viria a publicar, ainda, o romance, Irmão Juazeiro (1961), o 

ensaio O que são as Ligas Camponesas? (1962), o texto epistolar Até Quarta, 

Isabela (1965) e Cambão: la cara oculta de Brasil (1968). Em 1964, Anthony Leeds 

escreve Brazil and the myth of Francisco Julião.  

Em Irmão Juazeiro encontra-se uma passagem que descreve um enterro na 

rede no Nordeste, velório acompanhado pelas excelências ou incelenças: 
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"A chuva engrossara. Antes de chegarem à 
casa do defunto Badú já estavam encharcados. Badú fora 
estendido no meio da sala numa esteira forrada com um lençol 
vermelho e, depois, coberto com um pano branco. Os olhos 
continuavam grelados, a boca murchara de repente. Uma das 
filhas passara-lhe um lenço molhado no rosto para limpar-lhe 
as manchas de pólvora. Ainda se sentia o cheiro da cana que 
ele andara bebendo o dia todo. Um grupo de mulheres reunira-
se em roda do defunto e pusera-se a rezar de joelhos. Uma 
delas, Siá Fulosina, que tinha tudo quanto era de reza na 
cabeça, iniciara, entre soluços: 

 
 
“Oh! alma penosa 
Que estás esperando? 
 É por uma existência 
Que está se rezando... 
 

E todas num coro lamentoso: 
 
Essa excelência 
É da estrela Amazonas 
Alecrim verdadeiro 
Rosa mangerona. 
 

E a velha Fulosina, de novo: 
 
“Oh! alma penosa 
Que estás esperando? 
 É por duas excelências 
Que está se rezando... 
 

E o coro: 
 
Oh! minha gente não chore 
Porque o choro faz mal 
É a chamada do anjo 
Ele não pode faltar. 
 

E Siá Fulosina, outra vez: 
 
“Oh! alma penosa 
Que estás esperando? 
É por três excelências 
Que está se rezando ... 
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E o coro: 
 
Era um irmão que nós tínhamos 
Esse mesmo foi-se embora 
Foi-se embora, foi-se embora 
Para o reino da Glória ...” 
 
 
Com a chegada dos homens espalhou-se um 

zum-zum pela casa. Todos queriam saber das ordens do 
Capitão. Até as rezadeiras voltaram sem interromper seu canto 
e encostavam os ouvidos às bocas de uns e de outros. Findas 
as excelências, Zé Camilo disse em voz alta que iam viajar no 
mesmo instante para Bela-Vista. Fulosina fez sentir que era 
preciso fazer a recomendação do morto. Os homens 
respeitaram a sua decisão. Acenderam-se três velas e Fulosina 
tomando uma deu início à cerimônia, sendo acompanhada 
pelas outras mulheres: 

 
Badú, quando tu passares 
Pelo santo Rio Jordão 
E Caifás perguntar 
O que tu levas na mão 
Dize que é um rosário-de-conta 
E a virgem da Conceição 
Que também te acompanha ... 
 
 
Enquanto assim rezavam iam cruzando sobre o 

morto pingos das velas que se juntavam às lágrimas do povo 
de Badú. Pingos quentes que deixavam botõezinhos brancos 
sobre o rosto lívido do defunto. A viúva não parava de soluçar. 
Tirara do fundo do baú um xale preto e esburacado, envolvera-
se nele, escondendo o rosto. 

Três vezes cruzaram sobre o cadáver pingos 
de vela. Três vezes fizeram a recomendação. Os homens já 
tinham aprontado a rede, amarrando um pau nos punhos, ao 
comprido. A mulher e os filhos de Badú vieram despedir-se. 
Era preciso arrancá-los de cima do cadáver. Queria ficar 
grudados com ele. Chico Bitú não teve mais uma exclamação. 
Ficara o tempo todo entre Zé Camilo e João Cabôclo. 
Considerava-se preso. Aproveitaram uma leve estiada e 
puseram o morto na rede. 

— Vambora, minha gente — gritou Zé Camilo. 
O dia ‘tá clariando ... 

À saída da rede, as mulheres vieram atrás 
rezando. Era a despedida: 
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“Adeus Badú, que ele vai embora 
entreguem ele a Deus e a Nossa Senhora”. 
 
O genro e um filho de Badú pegaram na rede, 

puseram aos ombros e romperam a marcha. A viúva e as filhas 
queriam ir também mas não deixaram. O cortejo era só de 
homens. Todos caminhavam apressadamente. A rede 
balançava ao compasso dos carregadores. A madrugada 
nascia, baça e triste, com os festejos, os últimos festejos de S. 
João. Por onde ia passando o defunto, ficava o comentário. 
Restos de fogueiras fumegavam ao longo da estrada. Num ou 
noutro terreiro ainda estrugia um bacamarte ou gemia um 
harmônio. Tinham de romper três léguas para Bela-Vista. 56

 
Sobre Irmão Juazeiro, importa observar o comentário do crítico e professor 

Fábio Lucas, em O Caráter Social da Ficção do Brasil. Segundo ele, é um livro que 

trata do problema rural do Nordeste com razoável nível literário, talvez superior a 

alguns que desfrutam o prestígio do “romance nordestino”: 

 

“O escritor, notório político, criador das 
célebres “ligas camponesas”, não chegou a despertar a 
atenção da crítica, embora já fosse autor de um livro de contos, 
Cachaça, publicado em 1951. Interessante observar que as 
teses de Irmão Juazeiro não são radicais nem se apresentam 
com traços demagógicos exagerados, ou utópicos como em 
tantas outras obras de inspiração socialista. 

A luta é para ter terra onde plantar e morar, 
mas uma luta impotente e passiva. A “lei” funciona contra os 
miseráveis não há reação de grupo, mas revoltas individuais, 
destituidas de meios para torná-las eficazes. A personagem 
principal, Zuza, Genuíno, é camponês e tem estranho amor à 
terra que cultiva. Ouve falar vagamente numa pretensão 
governamental de dar terra aos pobres. Isso, em sua região, 
vira “comunismo” e lhe rende a perseguição do latifundiário, o 
temido “capitão”. 

Irmão Juazeiro versa sobre a oposição entre os 
eiteiros e o latifundiário no interior de Pernambuco. O dono das 
terras aproveita-se destas e do esforço dos camponeses. 
Estes, contudo, é que revelam amor à terra e ao cultivo do 
solo. Estão representados por Zuza Genuíno, que ao saber que 
será expulso da casinha ajeitada que fez, chora amargamente 
e reza para que o juazeiro que tem junto à casa não seja 
cortado. O latifundiário, a essa época, tem nova política: quer 



 266

as terras para a atividade pecuária, pouco se importando com o 
infortúnio dos camponeses. O romance tem cenas de evolução 
do interior nordestino e o folclore é abundantemente 
aproveitado. É um livro muito importante, como documento de 
realidades, no ciclo nordestino.” 57

 

De autoria de Julião, é o Hino do Camponês, publicado em 1960: 
 
"Companheiros, irmão de sofrimento, 
Nosso canto de dor sobe da terra 
É a semente fecunda que o vento 
Espalha pelo campo e pela serra 

 
A bandeira que adoramos (estribilho) 
Não pode ser manchada 
Com o sangue de uma raça 
Presa ao cabo da enxada 
 

Não queremos viver na escravidão 
Nem deixar o campo onde nascemos 
Pela terra, pela paz e pelo pão 
Companheiros, unidos, venceremos 
 

A Bandeira ...(estribilho) 
 
Hoje somos milhões de oprimidos 
Sob o peso terrível do cambão 
Lutando nós seremos redimidos: 
A REFORMA AGRÁRIA é a salvação. 
 

A Bandeira ...(estribilho) 
 
Nossas mãos tem calos de verdade 
Atestando trabalho honrado e duro 
Nossas mãos procuram a liberdade 
E a glória do Brasil para o futuro 
 

A Bandeira ...(estribilho)” 
 

Em contato direto com os camponeses, Francisco Julião escreveu boletins 

como O Guia do Camponês e O ABC do Camponês; este último datado de 1958, 

merece transcrição, ainda que parcial:  
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O ABC do Camponês  
Pela União 

1. A tua liberdade, camponês, depende da tua 
união. A tua união depende da tua vontade. E a tua vontade 
depende da tua necessidade. Porque a necessidade cria a 
vontade. A vontade cria a união. E a união cria a liberdade. 

2. Quem tem a liberdade ama o trabalho. E 
quem ama o trabalho merece a terra. Porque a terra deve ser 
de quem trabalha. Terra é sossego, é paz, é pão, é água, é 
casa, é agasalho, é escola, é saúde e é vida. 

3. De cada 90 brasileiros, 60 moram no campo. 
De cada 60 brasileiros que moram no campo, somente 2 têm a 
terra. Os outros 58 são camponeses sem terra. São Eiteiros. 
Condiceiros . Roceiros. Foreiros. Vaqueiros. Agregados. Aqui 
com esses nomes. No norte, no centro e no sul do país, com 
esses e outros nomes. 

4. É justo que cada dois (2) brasileiros de 60 
que moram no campo tenham terras e os outros 58 não fiquem 
com um naco? Não é justo. O justo é que haja um pedaço de 
terra para cada um deles. Um padre, a quem muito respeito 
pela sua bondade, já me disse: “Deus deixou a terra para todos 
mas os sabidos tomaram conta dela”. Isto é mais certo do que 
beiço de bode. 

5. Que é preciso fazer para ganhar um pedaço 
de terra? A união de todos os que não têm terra. Essa união 
pode ser feita porque depende da vontade de cada um. Essa 
vontade existe porque é filha da necessidade. E a necessidade 
é coisa que todo mundo sente. 

6. A união é o primeiro passo. Porque a união 
faz a força. Foi por isso que, no “Guia do Camponês”, 
espalhado no ano de 1956, falei tanto em união. O segundo 
passo é saber usar essa união. 

 
PELA REFORMA AGRÁRIA 

 
7. A favor de quem deve ser usada essa 

união? Essa união deve ser usada a favor de todo aquele que 
lutar pela reforma agrária. Que é a reforma agrária? A reforma 
agrária é o direito à terra para o camponês trabalhar. É a luta 
contra o latifúndio. É a criação da média e da pequena 
propriedade. É a escola para o camponês aprender. É o 
remédio para o camponês se curar. É a água para o camponês 
beber. É a semente para o camponês plantar. É o adubo para a 
boa safra. É o arado contra a enxada. É o agrônomo indo 
ensinar o camponês a cultivar a terra, e a defendê-la da 
erosão. 
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Essa liberdade camponesa a defender a união remete a um conhecido 

poema de João Cabral de Melo Neto, no livro Educação pela Pedra, que equivale, 

no plano estético, à ideologia político-discursiva constante do ABC do Camponês ora 

citado. Chama-se Tecendo a manhã: 

 
1 

“Um galo sozinho não tece uma manhã:  
ele precisará sempre de outros galos.  
De um que apanhe esse grito que ele  
e o lance a outro; de um outro galo  
que apanhe o grito que um galo antes  
e o lance a outro; e de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzem 
os fios de sol de seus gritos de galo 
para que a manhã, desde uma teia tênue, 
se vá tecendo, entre todos os galos. 

2 
E se encorpando em tela, entre todos 
se erguendo tenda, onde entrem todos, 
se entretendendo para todos, no toldo 
(a manhã) que plana livre de armação. 
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 
Que, tecido, se eleva por si: luz balão” 58

 
 
Como lembra Marta Peixoto, além da descrição de um fenômeno natural por 

meio de uma estrutura formal que espelha o processo que descreve, o poema pode 

ser lido como uma espécie de fábula em que a colaboração dos galos representa o 

esforço conjunto dos homens na criação de uma ordem social e política nova “para 

todos”, “onde entrem todos.” 59

 

Maria Lúcia Pinheiro Sampaio, por sua vez, observa que esse poema é uma 

grande metáfora: 

“Por trás do enredo de superfície do poema, 
existe uma metáfora que nos é revelada pelo primeiro verso 
que se baseia em um ditado popular “um galo, sozinho não 
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tece uma manhã”; esse ditado é de origem metafórica: o galo 
simboliza o homem em sentido genérico e a manhã simboliza 
qualquer obra de vulto. Uma pessoa não consegue sozinha 
realizar uma obra de vulto, mas se ela se comunicar com 
outras pessoas e sua mensagem for captada, com o auxilio 
comum ela “tecerá sua manhã” 60

 
E conclui:  

 
“O poeta nos diz, nas camadas profundas de 

seu poema, que só pela cooperação de todos é que 
construímos uma era diferente, tão leve como a luz, que proteja 
todos, sem asfixiar ou oprimir” 61

 
Como se vê, trata-se da mesma sugestão ideológica de união da classe 

trabalhadora para construção de uma realidade mais justa, que observamos no 4 x 6 

de Julião. Há ainda um outro documento a fornecer também esse matiz ideológico: A 

Cartilha do Camponês; com fragmentos a merecer transcrição: 

 
“ ... Digo e repito, camponês, como disse o 

GUIA – Separado serás um pingo de água, mas unido, serás 
uma cachoeira. Enquanto caminhares sozinho o teu inimigo 
zomba da tua fraqueza, levanta o teu fôro, põe o gado em teu 
roçado, arranca a tua lavoura, derruba a tua casinha, obriga-te 
a dar cambão ou te expulsa da terra, esmaga o teu direito e 
mata a tua liberdade. 

... Quando a Liga nasceu, cabia dentro de uma 
casa-de-farinha. Era uma candeia. Hoje é uma estrela. Era 
uma gota d’água. Hoje é um rio. Era uma árvore. Hoje é uma 
floresta. A estrela é o guia da vitória. O rio, o caminho da 
liberdade. A floresta é o abrigo da paz. 

... Esse Deus do latifundiário não é o teu Deus. 
O teu Deus é manso como  um cordeiro. Chama-se Jesus 
Cristo. Nasceu numa manjedoura. Viveu entre os pobres. 
Cercou-se de pescadores, camponeses, operários ... Queria a 
liberdade de todos eles. Dizia que a terra devia ser de quem 
trabalha ... Porque disse essa e outras coisas, foi crucificado 
pelos latifundiários do seu tempo. Hoje, seria fuzilado. Se não 
fosse metido em um abrigo de loucos. Ou preso como 
comunista ... Não adianta ser Católico ou Protestante, Espírita 
ou Ateu, seguir essa, ou aquela religião, adorar Deus ou negá-
lo, se cada um de nós só cuida de melhorar a própria vida, 
esmagando a dos outros. Não adianta ser Padre ou Pastor 
para ficar dentro da Igreja, fazendo sermão ou no Templo, 
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lendo versículos da Bíblia. E muito menos espírita para 
convocar os mortos e ateu só para negar a existência de Deus. 
Tudo isso não vale nada se há milhões de camponeses 
tratados como bestas-de-carga pelos que tem oratórios em 
casa, vão à missa, ao culto protestante e ao centro espírita em 
busca de perfeição para a sua alma.”  

 
Francisco Julião escreveu também A Carta de Alforria do Camponês, que 

começava assim: 
 
“ I – A União 
 
DAQUI DO RECIFE, DE PERNAMBUCO, O 

BERÇO DAS LIGAS CAMPONESAS, EU TE MANDO ESTA 
CARTA, CAMPONÊS DO BRASIL, NA ESPERANÇA DE QUE 
ELA CHEGARÁ À TUA CASA: 

. 
Tu és com teus irmãos quase todo o Brasil. És 

tu que matas a nossa fome. E morres de fome. És tu quem nos 
vestes. E vives de tanga. Dás o soldado para defenderes a 
Pátria. E a Pátria te esquece. Dás o capanga para o latifúndio. 
E o capanga te esmaga. Dás a esmola para a igreja. E a igreja 
te pede resignação em nome de Cristo. Mas o Cristo foi um 
rebelado. E por isso subiu à cruz. E como o Cristo, o bom 
Francisco de Assis, da Itália, também ficou contigo. E dos que 
ainda estão vivos, Mao-Tse-Tung, da China, e Fidel de Castro 
de Cuba. Todos eles venceram porque estavam contigo e tu 
estavas com eles. Estavas e estás. Estás e Estarás. 

Esta carta Camponês do Brasil, há de chegar à 
tua mão. Ainda que te encontres perdido nas selvas do 
Amazonas. Ou debaixo dos babaçus do Maranhão. Ou das 
Carnaúbas do Ceará. Ou dos canaviais do nordeste. Ou à 
sombra dos Cacaus da Bahia. E dos cafezais  do Sul. Ou dos 
arrozais de S. Francisco. E na região da erva-mate. E dos 
pampas. Ou onde só haja carrasco e espinho. Com o teu irmão 
vestido de couro. E os outros de machado ou tição de fogo na 
mão lutando contra a floresta para ganhar a terra. Ou com o 
papo-amarelo lutando contra o grileiro, para defender a terra. 
No Estado do Rio. No Pará. Em Goiás. No Maranhão. Ao longo 
das estradas abertas sobre o peito do Brasil. Por toda parte 
onde tu gemes, noite e dia, no cabo da enxada, do machado, 
da foice, do facão e do arado. 

Esta carta, camponês do Brasil, que te escrevo 
do Recife, do quartel-general das Ligas Camponesas, aponta 
os caminhos por onde deves seguir em busca da tua 
liberdade.” 
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No 5º aniversário da vitória da Revolução Cubana, para dez mil pessoas, 

entre camponeses e assalariados, Julião fez a leitura, na Praça Dantas Barreto, no 

dia 2 de janeiro de 1964, de Bença Mãe, (Anexo n°     ) a reiterar a conclamação dos 

camponeses ao fortalecimento das Ligas e inclusive invadir as terras desocupadas, 

já que a terra existia para ser cultivada. 

Mais tarde, em 21/10/83, Julião escreveria Em louvor a Gregório, líder das 

lutas sociais da chamada esquerda pernambucana: 

 

1 
Conheço várias idades 
A idade da loucura 
A idade da razão 
A idade filosófica 

2 
Segundo pude entender 
A idade de Gregório 
Não se mede pelas três 
Se mede pela esperança 

3 
Gregório viverá sempre 
Na criança desvalida 
Na juventude rebelde 
No soldado patriota 

4 
Todo camponês sem terra 
Todo operário sem pão 
Acabarão descobrindo 
Que neles vive Gregório 

5 
Dizer que morreu Gregório 
Que sua voz se calou 
É negar que o que ele fez 
Não foi de cimento e pedra 

6 
Não há lugar nesta urbe 
Nesta Recife indomável 
Que não guarde o eco vivo 
Da palavra de Gregório 

7 
A terra ficou pequena 
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Para caber os seus passos 
Por isso foi pelo mundo 
Carregado de heroísmo 

8 
Para mim Gregário Bezerra 
Filho dileto do povo 
Não morreu mas se encantou 
Como diz Guimarães Rosa 

9 
Se encantou no Encanta Moça 
No Totó, na Imbiribeira 
Em Panelas de Miranda 
Pelos campos de Palmares 

10 
Seu coração generoso 
É flor que não vai murchar 
É flor que não vai murchar 
Para o peito do seu povo 

 
A alma de poeta de Julião fazia-se sentir no seu estilo impetuoso e 

apaixonado e até em lances espetaculares de sua biografia. Ele mesmo revela que, 

na difusão das Ligas, contou com três instrumentos: a Bíblia, o Código Civil e a 

Poesia Popular 62. 

Na verdade, como destaca Elide Rugai Bastos, sendo a maioria da 

população camponesa analfabeta, é principalmente pela tradição oral que se 

mantêm alguns elementos componentes de sua cultura: narrativas, estórias e 

poesias; nessa manutenção desempenham papel de relevo o violeiro, o cantador e o 

folhetinista, sendo os dois primeiros figuras sempre presentes nas feiras ou nas 

festas do interior do Nordeste — e as feiras são lugar obrigatório para os 

camponeses que aí vendem o seu produto e se abastecem 63. 

Apesar de analfabeta, a comunidade camponesa conservou durante séculos 

o seu folclore, seus cantos, narrativas, estórias, poemas e epopéias — como diz 
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Julião, foram o violeiro, o cantador e o folhetinista os veículos que transmitiram de 

geração em geração esse rico acervo 64. 

 

"O violeiro é a figura inseparável das coisas 
típicas que perfazem o Nordeste. É poeta e músico. Sua poesia 
é instantânea, improvisada, espontânea. Na comunidade 
camponesa figura como intelectual. E não raro surgem dentre 
eles expoentes da cultura nacional. Violeiros foram, ou são, 
João Martins de Atayde, Severino Pinto, Inácio da Catingueira, 
o cego Aderaldo, os irmãos Batista de São José do Egito e 
poetas do porte de Zé da Luz e Rogaciano Leite. 

 
Em toda feira ou festa, no interior do Nordeste, 

o violeiro ou o cantador constituí maior atração. O violeiro canta 
suas criações e a poesia dos outros. O cantador, em regra, é o 
profissional que vende folhetos nas feiras, nas festas e outros 
ajuntamentos de pessoas. Para vendê-los, recita-os em voz 
alta, e o faz cantando. O folhetinista é o profissional que 
escreve o folheto 65". 

 
Assim descreve Francisco Julião o processo de impressão do folheto: 

"O único setor que se sustenta editando 
trabalhos é formado por pequenas tipografias onde há mais 
artesanato do que indústria. Limitam-se a uma ou duas 
pequenas máquinas de impressão vertical, de pedal ou mesmo 
manuais. Os folhetos que editam são de oito a quarenta 
páginas. Quando excedem de oito páginas, o camponês 
chama-os de "romance". É certo, no entanto, que o movimento 
editorial de todos essas pobres tipografias supera, em número 
de "volumes", o movimento editorial do resto do país. É que 
alguns são editados várias vezes em tiragem, por edição, de 
cinqüenta e até cem mil exemplares em um ano"66. 

 
 

Comenta Julião sobre o número grande de pessoas que vivem no Brasil de 

produzir e vender folhetos, os quais são mais baratos que o jornal e a revista, 

acrescentando: 

 

"Essa pitoresca literatura poética, que muito 
agrada ao homem do campo, é o que há de mais autêntico e 
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mais divulgado no folclore das populações rurais do Nordeste. 
Predominam a trova, a loa, a sextilha, a décima, o "martelo-à-
beira-mar", "o martelo agalopado", o coco. Quanto à forma e 
origem, admite-se que essa poesia seja ainda reminiscência 
dos cancioneiros medievais, que se tornaram célebres com a 
"chanson de geste" e a "chanson de Roland". A música com 
que se cantam os versos são de acentuada pobreza, com 
pouca variação melódica, não saindo das linhas centrais do 
pentagrama. Contém na forma a monotonia do cantochão ou a 
melodia dos salmos, que remonta a séculos". 67

 

Apesar de ser uma literatura sem conteúdo propriamente político, observou 

Julião seu acentuado caráter ideológico, uma vez que os temas quase todos se 

baseiam na luta do fraco contra o forte, do pobre contra o rico, do camponês contra 

o latifundiário. Vejam-se os heróis mais cantados: ⎯ Antônio Silvino, Corisco, 

Lampião: todos deixaram uma tradição que é grata ao camponês — tomar ao rico 

para dar ao pobre 68. É lírica a voz de Julião quando afirma: 

 

"Quem nunca escutou nas noites enluaradas 
do Nordeste, onde a terra é seca e a alma do homem 
permanece banhada pela poesia, seus violeiros, poetas e 
cantadores, quem não foi capaz de se impregnar da força e da 
pureza que emanam da viola e da voz desses aedos, não pode 
compreender que é ali naquela região, que se encontram 
fincadas para sempre as raízes da nacionalidade brasileira e, 
muito menos atinar porque é dali que brota, sobre a rocha ou o 
cerrado de cactos, toda a energia humana, na figura 
desengonçada do "pau-de-arara"... 69

 

Francisco Julião salienta que o violeiro, o folhetinista e o cantador são 

notáveis elementos culturais graças à sua vinculação aos fatos, já que vivem em 

contato permanente com a massa camponesa, e conclui: 

 

"Em face disso, não hesitamos em convocá-los 
para o trabalho das Ligas Camponesas. Violeiros, cantadores e 
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folhetinistas passaram a colaborar com as Ligas de maneira 
eficiente. Com esse veículo, não só era mais fácil o trabalho do 
proselitismo junto ao campesinato, como a penetração da 
notícia sobre as Ligas nas fazendas onde o agitador político 
não podia entrar, dada a vigilância do latifundiário. 

Com a ajuda desses profissionais, saímos do 
grande cerco da imprensa, vencemos o silêncio, quebramos o 
isolamento"70

 

Como lembra Elide Rugai Bastos, o próprio Julião passa a escrever folhetins 

sob o nome de José da Silva. Na entrevista concedida ao Pasquim em 11/01/1979, 

Ano X, nº 479, intitulada "Um pau-de-arara no exílio - Julião", declara: 

 

"Chegamos a fazer congresso de violeiros para 
ver se era possível sair do canto alienado que cantava feitos 
não relacionados com a vida real dos camponeses, para 
encarar o problema da fome, da miséria e da injustiça, usando 
uma poesia ideológica"71

 
 

Lembra ainda a professora Elide Rugai Bastos que não podemos, na 

verdade, considerar a literatura de cordel alienada, justamente porque vasta parte 

dela explora temas baseados na luta do fraco contra o forte, mostrando situações 

onde há a vitória do primeiro sobre o segundo. Nesse sentido, essa poesia 

questiona a desigualdade, embora projete sua solução para uma ordem utópica; 

utilizada pelo movimento camponês, como instrumento de mobilização, busca 

transportá-la do nível do sonho para o da realidade. 72. 

No que concerne especificamente a João Cabral de Melo Neto, observa-se 

que, ao tempo em que escreveu e publicou Morte e Vida Severina, escolheu a 

poesia popular, em sua forma de redondilha maior, a fim de que pudesse ser lido 

pelo povo mais humilde e não apenas pela classe média que o haveria de 

consagrar. Ele tinha consciência igualmente de duas tendências que se delineavam 
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na poesia brasileira; daí haver publicado, em 1956, "Duas Águas", em que reunia 

seus livros de feitio formalista aos outros de índole mais ligada a uma comunicação 

direta, de nítida preocupação com problemas sociais. Dois anos antes, afirmara o 

poeta à revista Marco, (Anexo nº   ), em entrevista a Reynaldo Jardim, que o divórcio 

existente entre o poeta e o público leitor de poesia, naquela época em que estava 

para lançar o premiado "O Rio" (novembro de 1953), se devia ao fato de que: 

 

"Com a idéia de que poesia não deve ter por 
tema nada fora de si própria, isto é, com a idéia de poesia 
quimicamente pura, os assuntos da poesia foram se limitando. 
O poeta acabou falando de si próprio pois tudo o que lhe era 
exterior lhe parecia impuro, anedota ... sem perceber que 
acabaria falando sozinho. Falar, num poema, de um assunto 
exterior ao poeta significa falar de um assunto familiar a muita 
gente, capaz de, portanto, interessar a mais gente." 73

 

À pergunta de Reynaldo Jardim sobre por onde os poetas deveriam começar 

a reagir contra esse divórcio, responde Cabral: 

 

"Talvez pela poesia narrativa, pela balada, etc. 
Talvez por um novo romanceiro, não sei." 74

 

É ainda, nessa conversa com o poeta e jornalista Reynaldo Jardim que 

Cabral explicita com relação a essa poesia que possa vir interessar ao leitor: 

 

“João Cabral de Melo Neto - Esse contato 
não depende somente de "Falar Claro" ou de falar de assuntos 
capazes de interessar ao leitor. O lado formal é importante. 

Reynaldo Jardim - Que entende por lado 
formal? 

“João Cabral de Melo Neto - A poesia capaz 
de interessar a amplos círculos de leitores além de falar claro e 
de falar de assuntos que interessem a esse leitor deve estar 
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vazada numa "forma" familiar ao leitor. Cada povo tem 
determinadas formas ou gêneros de poesia que lhe são 
familiares. Por exemplo, no Nordeste, que eu conheço melhor, 
o poema narrativo, escrito por poetas populares, continua a 
existir em sua enorme vitalidade. 

Reynaldo Jardim - Esse seria o único 
caminho? 

“João Cabral de Melo Neto - O único não. 
talvez o mais imediatamente realizável. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reynaldo Jardim - E O Rio é o 

aproveitamento de uma forma popular ou criação de uma nova 
forma? 

“João Cabral de Melo Neto - O Rio é um 
poema narrativo: o rio Capibaribe vai contando a paisagem por 
onde flui. Nesse sentido está dentro de uma forma tradicional. 
Mas, por outro lado, não foi escrito em versos de sete sílabas, 
como a poesia popular brasileira 75”. 

 

É também nessa entrevista que Cabral menciona "O Romanceiro da 

Inconfidência", de Cecília Meireles e "O Amoroso e a Terra”, de Afonso Félix de 

Sousa, como livros que haveriam de atingir um público certamente maior que o do 

seu livro "O Rio", onde vem utilizar uma expressão direta, ao contrário dos 

anteriores. 

No que se depreende da leitura do editorial desse número da Revista Marco, 

existia entre aqueles escritores que a formavam "uma plataforma estética e um 

denominador comum": 

 

"Marco vai reunir em suas páginas os 
escritores que estão procurando refletir em suas obras a nossa 
realidade social e humana ... E invertendo a definição 
dicionarística de Arte pela Arte, podemos dizer que uma obra 
de arte é julgada também pelo seu valor ético ... Por isso, o 
nosso movimento não abrange apenas a última jornada de 
jovens estreantes, mas vai encontrar, por exemplo, em Cecília 
Meireles, com o seu "Romanceiro da Inconfidência", uma 
representante autêntica. Assim como descobre no "Amoroso e 
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a Terra" de Afonso Félix de Sousa, no "Rio" de João Cabral de 
Melo Neto, dois elementos vitais." 76. 

 

Observe-se, num ponto, a confluência, em Cabral, tanto na temática voltada 

para o social, como da forma relacionada aos cancioneiros da poesia popular. Em 

entrevista a Eduardo Portela, a 13 de novembro de 1955, viria a declarar, sobre a 

questão das duas tendências que marcaram, num tempo, a poesia brasileira: 

 

"Estão ainda muito no início para serem 
julgadas, mas cabe registrá-las (...) Uma contínua atividade de 
preocupação formal a que acabo de aludir. Mas em vez de 
marcar passo, aperfeiçoando formas já em uso, busca 
encontrar nova linguagem. Ferreira Gullar, no Rio, e o grupo 
paulista da publicação Noigrandes são os mais conhecidos e 
os que podem, desde já, apresentar resultados positivos — 
apesar do caráter ainda experimental de suas pesquisas... A 
outra é anti-formal. Acredita que a poesia deve, agora, 
aproveitando-se das lições formais apreendidas pela geração 
anterior, encontrar uma linguagem mais clara e direta que a 
aproxime do leitor corrente, de quem há tantos anos parece 
divorciada. Afonso Félix de Sousa e Reynaldo Jardim são os 
que melhores resultados me parecem ter obtido ... Na verdade, 
foram dos primeiros a revalorizar as formas de poesia narrativa 
de nossa literatura popular"77. 

 

Quanto ao contato com os romanceiros populares, em mais de uma 

oportunidade Cabral ressaltou o prazer enorme que sentia, quando menino, de ir à 

feira ler para os camponeses os cordéis novos que apareciam: 

 

"Meus pais até criticavam a vivência que eu 
tinha com os trabalhadores. Eles, por serem analfabetos, 
gostavam de mim porque, na roda do carro de boi, lia os 
folhetos para eles". 78. 
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Quando escreveu Morte e Vida Severina, Cabral não escondeu a sua 

intenção de fazer algo direcionado a esse povo analfabeto, algo tão popular quanto 

os folhetos de cordel, o que, segundo ele próprio, não aconteceu: 

 

"Quem manifestou interesse por ele foi o Brasil 
das Capitais, o Brasil que vai aos teatros. Foi um grande 
malentendido. Quem gosta dele á a gente para quem eu não 
escrevi. E a gente para quem eu escrevi, nunca tomou 
conhecimento dele"79

 

Resulta importante mencionar algumas impressões de Cabral quanto à 

poesia popular: 

"Quando eu era menino, os trabalhadores do 
engenho de meu pai vinham me chamar: "Vamos à feira, diz 
que saiu um romance novo "E à noite era eu quem lia para eles 
... Essas leituras devem ter influenciado o meu auto (Morte e 
Vida Severina); o conjunto de minha poesia é mais simples que 
a poesia popular, sem rimas; minhas estrofes são mais curtas, 
porque não quero "distrair" o leitor, mas, em se tratando de 
uma obra que pretende contar o povo e se contar para o povo, 
eu devia utilizar a forma mais adequada, que é o metro popular 
do romanceiro, sempre vivo. "80

 
Contudo, anos depois, são suas palavras textuais: 

 
"Eu me interessei pela literatura de cordel 

desde menino. Mas não creio que ela tenha maior influência na 
minha poesia. Para comprovar isso, compare-se as estruturas 
estróficas complicadas da literatura de cordel com os versos 
pareados do romanceiro e da poesia primitiva da Espanha, 
Esses, principalmente a poesia primitiva, me marcaram muito 
mais do que os folhetos dos poetas populares do Nordeste "81

 
Observe-se que chega mesmo Cabral a afirmar: 

 
"Confesso que não tenho muita influência 

dessa poesia popular (nordestina). Ela tem esquemas 
estróficos e rítmicos muito complicados, apesar de sua 
ingenuidade. Os cantadores de desafio do Sertão tem 
esquemas estróficos complicadíssimos e eu prefiro a 
simplicidade." 82
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No entanto, ao escrever Morte e Vida Severina, a intencionalidade do poeta 

é tornada inequívoca: 

 
"Trata-se de uma peça destinada ao povo. O 

verso utilizado só podia ser o popular, aquele que encontramos 
nos romances e romanceiros. Do verso bíblico, claudeliano, é 
que nunca poderia lançar mão. Já alguém viu o povo fazer 
modinha ou samba em decassílabos? Se utilizasse outra 
linguagem, se tivesse posto alexandrinos na boca de um 
retirante analfabeto, teria caído na oratória, no requinte e não 
atingiria o objetivo em vista. O povo só sente o romanceiro 
popular. Outra coisa, não. É claro que o poeta deve ter a 
preocupação de ir melhorando sempre a qualidade do texto, de 
modo que o povo se habitue a formas de expressão cada vez 
mais evoluídas. Deve ser o escritor a dar o primeiro passo com 
vistas a um encontro com as massas populares, 
acompanhando-as depois na sua ascensão cultural." 83

 

Em 1950, após um período como cônsul em Barcelona, João Cabral é 

removido para o consulado geral de Londres. Contudo, em 1952, tem que retornar 

ao Rio de Janeiro para responder a um inquérito em que é acusado de subversão: O 

jornalista José Castelo relatou o episódio, em livro publicado em 1996: 

 

"Tudo começa quando, no posto de segundo 
secretário da Embaixada do Brasil, em Londres, ele despacha 
uma carta ao colega Paulo Cotrim Rodrigues Pereira, que 
serve em Hamburgo, na Alemanha, encomendando um artigo a 
ser publicado em uma revista ligada ao Partido Trabalhista 
Inglês. A carta é interceptada pelo diplomata Mário Mussolini 
Calabria — nome, no caso, sintomático, que envia uma cópia 
ao Estado-Maior do Exército, anexada a um bilhete em que 
chama a atenção dos militares para a formação de um 
movimento comunista dentro do Itamaraty. O Exército não dá 
importância à denúncia, mas o jornalista Carlos Lacerda, 
naquele tempo à frente de sua metralhadora giratória anti-
getulista no jornal Tribuna da Imprensa, é presenteado por 
Mussolini com outra cópia da carta e parte para o escândalo. 
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Cabral é convocado de volta ao Brasil e posto 
em disponibilidade, sem direito a vencimentos, sob a acusação 
de envolvimento com o comunismo." 84

 

A verdade é que Cabral foi posto em disponibilidade, juntamente com 

Antônio Houaiss, Jatyr de Almeida Rodrigues, Amaury Banhos Porto de Oliveira e 

Paulo Cotrim Rodrigues Pereira, em ato assinado por Getúlio Vargas e baseado em 

parecer do secretário Geral do Conselho de Segurança Nacional, general Caiado de 

Castro; a comissão de inquérito foi presidida pelo embaixador Hildebrando Accioly. 85

Estranha maneira de se entrar na História da Literatura: a perseguição 

gratuita àquele que, juntamente com Carlos Drummond de Andrade, viria a construir 

versos dos mais fortes da poesia brasileira! Cabral impetra mandado de segurança 

no Supremo Tribunal Federal pedindo a anulação da sentença; o Itamaraty faz um 

inquérito interno, que o inocenta — Getúlio, entretanto, envia o inquérito para o 

Conselho de Segurança Nacional. 86

 

"O inquérito movido pelo Itamaraty azeda o 
espírito do poeta. Nem a solidariedade dos amigos o anima ... 
Mais de uma vez, Dom Hélder Câmara vai pessoalmente ao 
Itamaraty interceder por ele. A cena se repete: o cardeal entra 
na sala do Ministro Raul Fernandes e, antes que possa abrir a 
boca, ouve: "já sei, veio de novo interceder pelo seu 
comunistazinho ..." 87

 
 

Quando Raul Fernandes é substituído no posto de chanceler por José 

Carlos de Macedo Soares, católico fervoroso, ocorre de Dom Hélder ser chamado 

para rezar a missa de posse; não perde esse eclesiástico a oportunidade de chamar 

a atenção do empossado sobre a grande injustiça que estava ocorrendo contra 

Cabral. Quando o Ministro fica sabendo dos problemas que atormentam o grande 
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poeta pernambucano, coincide de se mobilizarem também os amigos: o poeta Ledo 

Ivo vai, por sua conta e risco, procurar Carlos Lacerda para lhe pedir compaixão; 

conforme José Castello, Lacerda dá ordens expressas na redação da Tribuna de 

Imprensa para que, a partir dali, o jornal só fale de Cabral "a favor"; na versão do 

poeta alagoano, contudo, (Anexo n°     ), Lacerda suspende as críticas mas continua 

a considerar Cabral comunista: apenas em 1954 vem a ser Cabral reintegrado à 

carreira diplomática pelo Supremo Tribunal Federal".88

Foram tempos difíceis. Nesse mesmo ano elegia-se Francisco Julião 

deputado estadual pelo PSB, sendo ele, no ano seguinte, convidado a assumir a 

defesa jurídica dos moradores do Engenho Galiléia. Em seqüência aos 

acontecimentos ligados à luta dos camponeses pela terra, vem Julião a ser preso, 

em 1956. No ano seguinte, viaja à Tchecoslováquia e União Soviética; em 1959 é 

vencedor no processo judicial que garantiu a posse das terras da Galiléia. A seguir, 

viaja a Cuba pela primeira vez e, no início de 1962, aceita a oferta de Fidel de 

Castro para que envie seus quatro filhos para lá estudar, livrando-os das ameaças 

de seqüestro que haviam recebido em Pernambuco 89. 

Eleito deputado federal, apoiou a candidatura de Miguel Arraes; as Ligas 

contavam com 80.000 associados em todo o Nordeste e só em Pernambuco o 

número de trabalhadores sindicalizados chegava a 250.000; em seguida, 

dificuldades com relação ao novo sistema de governo implantado no país fizeram 

novamente com que fosse preso e colocado durante quarenta dias em cela solitária 

do IV Exército, no Recife, transferido a seguir para o Corpo de Bombeiros, onde 

dividiu espaço com o governador cassado Miguel Arraes — foi aí que escreveu Até 

Quarta, Isabela, carta à sua filha recém-nascida do segundo casamento, publicada 
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antes de sua libertação, em 1965, graças a habeas corpus concedido pelo Supremo 

Tribunal Federal; só conseguiu Julião deixar o Brasil a 28 de dezembro de 1965, 

com destino ao México, após negociação com a embaixada desse país feita por 

Antônio Callado; com a anistia, em 1979, Julião volta ao Brasil, desembarcando no 

Rio de Janeiro, a 26 de outubro e formou, com Brizola, o PDT; chegou a participar 

de chapa com José Múcio Monteiro, do PFL pernambucano, em aliança que 

propugnava o cumprimento do chamado Pacto da Galiléia,90 plataforma sobre a qual 

erigiu a utopia interrompida de sua vida, objeto agora deste resgate em que 

destacamos a atualidade da obra de Francisco Julião. Poder-se-ia objetar que a 

batalha de sua época se encontra ultrapassada, pela criação do Ministério da 

Reforma Agrária, pelos concretos assentamentos instaurados pelo Movimento dos 

Sem Terra (MST). Poder-se-ia argumentar, ainda, que os textos aqui reproduzidos 

são produto de um trabalho político e não literário. O período histórico em que foram 

produzidos surge como um espelho dos acontecimentos que marcaram a luta dos 

camponeses no Brasil e Francisco Julião atua com particularidades messiânicas na 

conquista de melhores condições para a sociedade brasileira. Sua tarefa política 

tinha a literatura como instrumento, é fato, mas métodos semelhantes foram 

defendidos na Rússia do início do século XX, atribuindo-se à produção literária a 

função de contribuir à formação do socialismo, com a estética e a política 

estreitamente ligadas: 

 

"Muitas vezes ouvi Vladimir Ilicht dizer que 
devíamos examinar cuidadosamente toda a obra de Tolstoi e, 
além da edição escolar completa, editar muitos dos seus 
contos, artigos, discursos, em brochuras e pequenos livros 
separados e difundir centenas de milhares de exemplares por 
toda a parte, tanto entre camponeses como entre operários." 
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(Bontch-Bronewitch, citado em Lenin, 
Sobre Literatura e Arte) 91

 
 

O sentido positivo da revolução camponesa russa de 1905 é explicado por 

Lenin, mas de modo incompleto, pois só no período seguinte há de tomar força o 

proletariado, constituída a classe operária e seu partido, resultantes do êxodo rural e 

do desenvolvimento capitalista: a revolução camponesa completar-se-ia na 

revolução operária. Se a Rússia de Tolstoi está marcada pela influência do 

campesinato, a de Gorki revela a instituição do proletariado; a partir daí, a classe 

operária arrasta consigo as massas camponesas. Na medida em que um escritor 

nos interessa por ajudar também a conhecer a sua época, vê-se que o mérito do 

chamado escritor "populista" é o de informar sobre muitos aspectos da vida rural. 

No caso de Tolstoi, como no de João Cabral de Melo Neto e do próprio 

Francisco Julião, vemos que se apoiaram em uma ideologia que não seria 

"naturalmente" a sua: a das massas camponesas — suas idéias sobre a sociedade 

não foram o que se poderia esperar de proprietários de terras. Especificamente 

Tolstoi, segundo Macherey, introduz na literatura a perspectiva do ingênuo 

camponês patriacal; segundo Gorki, Lenin costumava dizer que, antes daquele 

conde, não tinha havido ainda um único mujique autêntico na literatura. 92

A alma de mujique de Tolstoi está presente em João Cabral de Melo Neto e 

Francisco Julião, porque entre as suas obras e o processo histórico que elas 

refletem existe a ideologia das massas camponesas. Destaca Macherey o fato de o 

escritor só aparentemente ser o criador da ideologia em sua obra; esta ideologia foi 

constituída  independentemente dele — podemos encontrá-la nos seus livros do 
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mesmo modo como ele a encontrou na vida; daí porque a obra de Tolstoi não pode 

ser reduzida somente à ideologia que ela contém. 

De qualquer forma, em tempos de dinamismo acadêmico e expansão 

democrática, é importante resgatar a interlocução desse singular pernambucano em 

sua luta, bem a seu modo, por dias melhores para os lavradores do Brasil. O MST, 

com experiências positivas de assentamento no Rio Grande do Sul, bem como a 

criação, por parte do governo brasileiro, do Ministério da Reforma Agrária, são 

elementos que se conjugam para demonstrar que o manifesto camponês de Morte e 

Vida Severina e a atividade combativa de Francisco Julião deixaram sementes que 

já começam a frutificar. 
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O pensamento racional tem um registro civil: conhece-se a sua data e o 

seu lugar de nascimento — foi no século VI antes da nossa era, nas cidades 

gregas da Ásia Menor, que surgiu uma forma de reflexão nova, inteiramente 

positiva, sobre a natureza; o nascimento da filosofia, na Grécia, marcou o 

começo do pensamento científico. 1 

 

No decurso dos últimos cinqüenta anos, a confiança do Ocidente neste 

monopólio da razão foi, todavia, abalada; a crise da física e da ciência 

contemporâneas minou os fundamentos da lógica clássica; os contato com as 

grandes civilizações da Índia e da China, espiritualmente diferentes da nossa, 

rompeu os quadros do humanismo tradicional. 2 

 

O pensamento positivo e abstrato da filosofia, que desaguou no 

racionalismo científico, parte para a retomada da dimensão arcaico-visionária 

refutada por Górgias no diálogo de Platão. Busca-se a palavra eficaz, que não 

implique em argumentação: o mythos anterior ao lógos. Quer-se a noção de 

uma verdade primordial há muito tempo perdida. Enfim, retoma-se o 

pensamento mítico: aquele em que a imagem é indissoluvelmente  unida ao 
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seu significado. Pois o mito se apóia sobre a força  positiva de figuração e de 

imaginação e não sobre uma deficiência do espírito — esta a grande 

contribuição de Cassirer: o poder do pensamento mítico e a sua 

preponderância sobre o pensamento racional em alguns dos nossos modernos 

sistemas políticos. E prossegue o autor de O Mito do Estado: 

 

 
“ O conhecimento científico e o domínio das 
técnicas sobre a natureza alcançam todos os 
dias novas e importantes vitórias. Mas na vida 
prática e política, na vida social, em suma, a 
derrota do pensamento racional parece ser 
completa e irrevogável. Neste domínio, o 
homem parece ter esquecido tudo quanto 
aprendeu no decorrer da sua vida intelectual. 
Aqui regressa aos estágios mais rudimentares 
da cultura humana. Aqui o pensamento racional 
e científico reconhece abertamente a sua 
derrota; rende-se perante o seu mais perigoso 
inimigo.” 3

 

 

Se a mente grega, a exemplo do coelho falante da estória de Alice, é 

uma mente perfeitamente lógica, ao mito corresponde uma mente pré-lógica, 

equivalente a uma linguagem igualmente pré-lógica, não discursiva e não 

dialética. Uma linguagem mítica. As regras que o homem civilizado considera 

inquestionáveis e invioláveis são constantemente ignoradas e contrariadas pelo 

pensamento primitivo 4. 

 

Em The Golden Bough, contudo, Sir James Frazer sistematiza e busca 

compreender o pensamento mítico, concluindo que um homem que pratica um 
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rito não se diferencia, em princípio, do cientista que, no seu laboratório, realiza 

uma experiência: o feiticeiro, o curandeiro das tribos primitivas e o cientista dos 

nossos dias pensam e agem de acordo com os mesmos princípios 5. 

Igualmente para Sir E. B. Taylor, em Cultura Primitiva, não existe diferença 

entre a mente de um selvagem e a mente de um civilizado; os pensamentos do 

selvagem podem parecer bizarros à primeira vista, mas na verdade não são 

confusos nem contraditórios: a lógica do selvagem pode, em certo sentido, 

considerar-se impecável — o que torna diferente a interpretação que o 

selvagem nos dá do mundo e a nossa própria não são as formas do 

pensamento, as regras do raciocínio e da dialética, mas os materiais, os dados 

a que essas regras se aplicam 6. 

 

O fato é que, se os mitos constituem as primeiras respostas da 

humanidade aos mistérios do desconhecido, a mitologia vem diferir da vivência 

atual apenas quanto à eficácia das constatações, o que destrói a afirmativa 

hegeliana quanto à impossibilidade de se atingir o conhecimento por um 

processo mitológico. Pois o mito é a imagem de uma realidade intemporal, que 

se manifesta por meio de símbolos. É a expressão de um processo psíquico 

primordial, que pode ter-se adiantado ao advento das raças humanas. Para 

Freud, seria a realização fantástica de um desejo reprimido. Para Jung, 

reconduziria ao arquétipo, essa forma de repetição das estruturas do 

Inconsciente coletivo; segundo ele, não se pode reprimir o que não pertence à 

consciência, o que é uma possessão impessoal, presente em todos os povos. 
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Para o estruturalista Levy-Strauss, em O Pensamento Selvagem, o 

pensamento mítico e o pensamento científico moderno representam apenas 

dois níveis estratégicos nos quais a natureza se faz acessível à investigação 

cientifica. Sabemos que o homem primitivo pensa a natureza por analogia, 

acrescentando às realidades invisíveis atributos humanos, o que é feito de 

modo espontâneo e quase que inconscientemente. 6a 

 

Nenhum rei, nenhuma bandeira, nem nenhuma outra coisa pode ser a 

encarnação de um grupo como o é o mito. E, dado o seu caráter 

eminentemente humano, cada mitologia não é só um tratado de cosmologia, 

mas também e principalmente de sociologia política7. O mito é, pois, a 

expressão cognoscitiva por excelência da unidade social, pois, como assinala 

Barth, termina com a desunião entre os homens, elimina o isolamento, implanta 

a unanimidade 8. Schelling afirmou que um povo só existe na medida em que 

se tenha definido com relação à sua mitologia 9. 

 

A mitologia é o conjunto de mitos próprios de um povo. Quanto ao mito, 

deriva do grego mythos = fábula; os poetas praticam a mitologia em formas 

métricas. São os grandes inventores de mitos, esse elemento épico na vida 

primitiva, sento o rito o seu elemento dramático. Pois quando o selvagem 

realiza um ritual, ele não se encontra num estado meramente especulativo ou 

contemplativo, nem está absorvido totalmente numa análise calma de 

fenômenos naturais: na realidade ele vive momentos de emoção, não de 

pensamento 10. Enquanto mudam os credos, os ritos persistem, tal como os 
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fósseis daqueles moluscos extintos que servem para nós datarmos as idades 

geológicas 11. Os ritos religiosos satisfazem o profundo desejo dos indivíduos 

de se identificarem com a vida da comunidade e com a vida da natureza 12. 

Veja-se por exemplo, o rito dionisíaco: no delirante rodopio da dança e dos ritos 

orgíacos o nosso Eu finito e limitado desaparece; é o profundo desejo de 

mergulhar na corrente da vida universal, de perder a identidade, de ser 

absorvido pela natureza, tal como nos versos do poeta Mualana Jalaluddin 

Runi: Aquele que conhece o poder da dança vive com Deus 13. Na lenda mítica, 

a estória não é meramente um conto de fadas; tem um fundamentum in re, 

refere-se a uma certa realidade, que não é física nem histórica: é ritual 14. 

 

Max Muller, em seu estudo de Mitologia Comparada, na qualidade de 

filósofo estava convencido de que o único processo científico de definirmos o 

mito era através dos estudos lingüísticos; mas para isso era necessário 

primeiramente que a lingüística, a gramática e a etimologia assentassem, por 

sua vez, em bases científicas 17. Entre a linguagem e o mito não existe só um 

estreito parentesco, mas uma real solidariedade 16. 

 

Entretanto, se a linguagem e o mito tem raízes comuns, não são 

idênticas em sua estrutura, pois a linguagem nos revela sempre um caráter 

estritamente lógico, enquanto o mito parece desafiar as regras da lógica: é 

incoerente, caprichoso, irracional.17. Ele se constitui num dos mais antigos e 

poderosos elementos da civilização humana; é inseparável da linguagem, da 



 294

poesia, da arte e do primitivo pensamento histórico; a própria ciência lhe pagou 

tributo — a alquimia precedeu a química, a astrologia precedeu a astronomia 18 

 

Desde tempos imemoriais os poetas têm sido os verdadeiros criadores 

de mitos. São aqueles que praticam a mitologia em formas métricas, 

educadores da infância da humanidade. Admitir a poesia significa admitir o 

mito. Platão, que não teria motivos para ser inimigo da poesia, foi o primeiro a 

introduzir uma “teoria” do Estado que se propôs a “derrubar” o mito: no Estado 

Legal, o Estado de Justiça, não há lugar para as concepções da mitologia — há 

que escolher entre uma  concepção ética e uma concepção mítica do Estado19. 

Essa teoria platônica do Estado Legal tornou-se uma possessão eterna da 

cultura humana; o Estado ideal de Platão estava para além do tempo e do 

espaço — era um paradigma, modelo para as ações humanas 20. Daí ter ficado, 

mesmo para os seus maiores admiradores, como exemplo de utopia política, o 

modelo clássico que tem pouco a ver com a realidade. 

 

Seguiram-se-lhe a Cidade do Sol, de Campanella; a Utopia de Tomas 

Morus. Ocorre, porém, que o desenvolvimento dramático do mito resultou em 

um novo tipo, o mito dogmático, ou, simplesmente, dogma. O dogma é, pois, a 

expressão política do mito, sua utilização intensiva para o ordenamento 

social21. Hoje se prefere utilizar a noção de dogma para os mitos religiosos, 

empregando-se a palavra mito para os mitos políticos, até fazê-la quase 

sinônima de ideologia. 
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O mito dogmático é o produto de uma época de crise; o dogmatismo, ao 

menos pela simplificação formal da doutrina, permite sua transmissão mais 

rápida, no que é excepcionalmente ajudado pela escritura — lembremo-nos 

das Sagradas Escrituras. Um dogma é definitivamente apenas a formulação de 

um mito22 e, se esquecemos o núcleo idêntico do mito e do dogma, perdemos a 

possibilidade de criticar este último, perdemos de vista o próprio valor do mito 

dogmático e que constitui sua força: a característica de ser acreditado. A 

expressão do mito em forma dogmática corresponde a um estado social de 

emergência, em que as liberdades individuais se unem em uma vontade 

comum de subsistir23 e nessa mobilização ideológica, não só o mito, como 

também o dogma, podem ser um elemento de expansão e liberação. Para 

Malinowski, a relação entre ambos constitui o maior problema da mitologia 24; o 

certo é que em situações desesperadas o homem buscará sempre refúgio em 

meios desesperados, e os mitos políticos de nosso tempo fazem parte de tais 

meios desesperados 25 — as ideologias e os mitos nascem e tomam corpo a 

partir de situações trágicas que pedem uma solução26. 

 

Sendo o mito, a religião e a ideologia política as três grandes categorias 

dos imaginários sociais, vemos que esta última renova a função tradicional dos 

primeiros: a de garantir o consenso social construindo um modelo de 

sociedade, um paradigma, que designa as posições sociais ao mesmo tempo 

em que as justifica27. Ela empresta sentido ao presente, não mais referindo-o 

às origens, ou atribuindo-o à vontade divina, mas situando-o num tempo 

significativo e numa intencionalidade coletiva28. As pesquisas antropológicas 
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sobre os mitos podem, portanto, contribuir enormemente para a reflexão sobre 

as ideologias políticas, pois esses trabalhos atingem as dimensões 

fundamentais de todo aparelho simbólico referente ao conjunto da vida social29. 

 

O mito é o discurso que vai em direção ao lugar onde cai o cutelo do 

destino; falar mito é ter em conta, na produção do discurso, o desnudar do 

significante, é desnudar pelo próprio rigor do significante o abismo do 

intervalo30. 

 

Como palavra, o mito contemporâneo diz respeito a uma semiologia, que 

permite decompor a mensagem em dois sistemas semânticos: um sistema 

conotado, cujo significado é ideológico, e um sistema denotado, cuja função 

cauciona a natureza da linguagem31. Roland Barthes advoga a perspectiva de 

que a nova semiologia – ou a nova mitologia — não poderá mais separar 

facilmente o significante do significado, o ideológico do fraseológico32. 

Pretende, assim, não só “desmascarar” os mitos, como abalar os signos; quer, 

ao invés de revelar o sentido da narrativa, fissurar a própria representação do 

sentido; deseja, não a mutação ou purificação dos símbolos, mas a 

contestação do próprio simbólico33. 

 

Na passagem da mitologia para a semiologia, observamos faltar à 

construção teórica barthesiana uma habitual falta de senso histórico, além da 

ausência de noções basilares do conhecimento filosófico. Assim é que sua 

mitoclastia repousa no pântano do equívoco que atribui à noção de mithos a 



 297

concepção racionalista de mentira, do mesmo modo como alguns teóricos 

emprestam à noção de ideologia a idéia de falsa consciência. Nota-se que o 

estudioso do Sistema da moda igualmente desconhece a noção de Schelling 

do mito como criação inconsciente e coletiva, expressão sensível e figurada de 

verdades gerais, resposta às constantes indagações do ser, verdade imutável a 

devolver ao homem sua individualidade perdida. Pois a epifania genuína do 

mito não se confunde com a sua tecnização deliberadamente provocada. Uma 

coisa é a substância. Outra, a máquina mitológica. Não são a mesma coisa 

mitologizar e mitificar. Na primeira hipótese, compreendemos o mergulho 

analógico nas origens. Na segunda, a manipulação racional do transitório. 

 

Decerto é pertinente Barthes ao observar que Mithos significa, desde os 

tempos de Homero, a palavra que diz a verdade34. Enquanto que Logos , essa 

poderia referir-se a verdade ou falsidade. Por outro lado, há que não esquecer 

da questão da fábula, considerada como posterior ao mito e fruto da livre 

invenção poética,35 enquanto Lévi-Strauss prefere considerá-los em relação de 

complementaridade36. Igualmente a visão de Bachofen, que percebeu o mito 

não como veste-obstáculo do símbolo, mas como documento da história 

humana, formulado na língua primordial e permanentemente atual — a língua 

do símbolo, entendido este como realidade objetiva que repousa em si 

própria37. 

 

A compatibilidade do pensamento mitológico com a verdade lhe confere 

uma objetividade que, entretanto, não se confunde com a do pensamento 
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racional, pois neste o componente imagético se apresenta diluído na 

argamassa lógico-estrutural. Apesar disso, Lévi-Strauss, em “O Pensamento 

Selvagem”, defende que o pensamento mítico e o pensamento científico 

moderno representam apenas dois níveis estratégicos nos quais a natureza se 

faz acessível à investigação científica, e Vico considera o modo legitimamente 

primitivo a que a humanidade antiga podia recorrer para encontrar o 

transcendente no real38. Para representar “a verdade em sua idéia ótima”, 

percepção imediata dos fenômenos naturais e dos acontecimentos históricos, 

testemunhando a autonomia do modo mitológico de aceder ao real. 

 

O raquitismo espiritual do Ocidente proclama o raciocínio analítico em 

detrimento da intuição instantânea. Entretanto, existe no homem uma 

disposição mental não lógica, que domina sua perspectiva da realidade em 

determinados momentos. E, segundo van der Leewn, é a essa consciência não 

reflexiva que o homem contemporâneo deve sua qualidades mais saudáveis39. 

 

O pensamento racional é incapaz de efetuar uma contato imediato entre 

sujeito cognoscente e seu objeto, pois a reflexão exige a mediação, ao passo 

que o mito tem por categoria a identificação radical do ser, a palavra adere ao 

objeto, ela não apenas designa, mas é. Trata-se de um modo peculiar de 

instalar-se na realidade, nascido pelo símbolo, que aqui funciona como sentido 

em carne-viva. 
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A literatura é o território dos símbolos. Que não seja, portanto, 

confundida com as puras consequências da gramática. Esta, muitas vezes, 

longe de comunicar, pode frustrar toda comunicabilidade. Na América Latina, 

em que o contexto geográfico é pouco propício à perspectiva cientificista da 

realidade que impregna o pensamento e a arte europeus, o discurso literário 

nunca evidencia um divórcio real do mito. Veja-se o realismo mágico latino-

americano, a constituir-se num contato contínuo com as raízes fantásticas da 

terra. O nosso arquetípico é de natureza mestiça, diferenciada, epifânica, 

libertária. 

 

Do mesmo modo a nossa ideologia, mais voltada para o futuro que 

desolada do fracasso, quando informa e impulsiona nossos textos literários. 

 

Daí porque a teorização do mito feita por Roland Barthes, estudando o 

signo em suas dualidades saussurianas de significante-significado e conceito-

imagem acústica, por uma inexata compreensão do próprio evoluir do signo, 

vai desaguar numa hesitação ambígua, que acaba por atribuir ao campo da 

lingüística um papel preponderante, concluindo ser o mito “um sistema 

semiológico”40. Ora, ainsistência dos semiologistas saussurianos no aspecto 

consciente e voluntário da comunicação resulta curiosa numa época em que os 

estudos de psicanálise comprovam a força da comunicação do inconsciente. É 

certo que a lingüística descreve códigos necessários à comunicação, mas que 

a não esgotam, pois a língua não é apenas um sistema de signos, mas um fato 

social. A ideologia está inscrita nas práticas de significação, e não num 
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glossário, e, longe de ser algo aferido denotativamente, a literatura começa 

com um primeiro grau de conotação. 

 

Além disso, o signo lingüístico não se confunde com o signo literário e 

este comporta várias espécies de funcionamento, entre eles o ideológico. Sem 

o nível simbólico não se atinge a pluridimensionalidade do texto literário. A 

pesquisa semiótica é profundamente marcada pela ideologia, e não pode, 

isoladamente, ser chamada de “disciplina”. A semiótica do símbolo abrange o 

campo mítico, o político e o religioso. Mesmo na visão peirceana  resulta 

impraticável a explicação do signo literário pelo seu objeto ou pelo seu 

interpretante sem que se enveredasse nos caminhos da representação, que 

não pode ser considerada sem o nível simbólico e imaginário. Donde se conclui 

que igualmente não basta uma abordagem crítica do texto literário apenas via 

fenomenologia ou estética da recepção.  

 

A integração do mito no discurso literário levanta uma questão: se a 

literatura se serviu abundantemente dos materiais míticos, integrando-os aos 

diferentes corpos literários, a própria literatura tornou-se o mito valorizado 

culturalmente em nossa sociedade; o valor social do mito como fenômeno 

literário é o destaque a ser verificado; importa ao sociólogo descobrir os 

elementos constituídos extrínsecos à própria literatura, as funções dos 

discursos de decifração legitimantes do fato literário que fazem com que este 

último seja valorizado socialmente.41 
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Na verdade, se os mitos são documentos históricos ou etnográficos, 

devem então ser decifrados; o escritor, ao recompor um mito, demonstra que 

ele é traduzível a variadas interpretações de época para época — é a 

polissemia do mito; de fato, se o mito não for literatura, a sua reinterpretação 

torna-se literária; de qualquer modo J. Dournes o considera "a mais bela 

produção literária do homem e a que se presta melhor a um estudo científico"; 

os mitos gregos vão tornar-se objeto de tratamento literário: a partir da 

Renascença (sobretudo após o século XVII) eles são os textos mais 

reinterpretados pelos escritores — assim, terminam por fazer parte da 

literatura.42 Ao universo literário se anexa, portanto, o mito, cofre inesgotável de 

tesouros uma vez que os temas e as situações psicológicas ou sociais podem 

ser remanejadas a cada interpretação das narrativas mitológicas; o mito (e as 

temáticas míticas) tornam-se um corpus que faz parte integrante da literatura, 

um código compreensível para aqueles que detêm naturalmente chaves de 

decifração.43 A palavra mítica legitimada como literária pode sofrer 

metamorfoses e tornar-se o tema dos discursos de acompanhamento da 

literatura e de sua essencialização.44  

 

E. M. Mielietinski salienta que o renascimento do mito na literatura do 

século XX se baseou, em parte, em um novo enfoque apologético do mito 

como princípio eternamente mítico, enfoque proclamado pela "filosofia de vida" 

(Nietzsche, Bergson) na experiência artística de Richard Wagner, na 

psicanálise de Freud e principalmente na de Jung, bem como em novas teorias 

etnológicas que aprofundaram a compreensão da mitologia tradicional (J. 
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Frazer, B. Malinovski, Lévy-Bruhl, Ernst Cassirer e outros); eles passaram a 

considerar a mitologia não como um meio de satisfação da curiosidade do 

homem primitivo, mas como uma "Escritura Sagrada" intimamente vinculada à 

vida ritual da tribo; observe-se que o conhecimento íntimo das modernas 

teorias etnológicas pelos escritores, nos limites de aproximação entre etnologia 

e literatura, característica do século XX passado, não podia impedir que as 

suas concepções artísticas, mesmo experimentando nítida influência das 

teorias científicas, refletissem a situação histórico-cultural da crise da 

sociedade ocidental do século passado, em proporções bem maiores que as 

características da própria mitologia primitiva; na verdade, enquanto fenômeno 

do modernismo, o mitologismo foi produto da tomada de consciência da crise 

da cultura burguesa como crise de civilização em seu conjunto, o que levou à 

frustração no racionalismo positivista, como destaca Mielietinski.45  

 

Levando-se em conta que a história da Cultura sempre esteve em 

correlação com a herança mitológica dos tempos primitivos e da Antigüidade, 

houve uma “desmitologização” (iluminismo do século XVIII e positivismo do 

século XIX) a que se sucedeu uma “remitologização” (século XX) que supera a 

paixão romântica pelo mito no começo do século XIX e que na literatura e 

cultura ocidental torna extremamente atual o problema do mito, quer num plano 

geral, quer em relação à poética; importa aprofundar a interpretação do mito 

nos limites da interação da etimologia com a literatura; Aristóteles interpreta o 

mito como fábula em sua Poética; Evêmero via nas imagens míticas figuras 

históricas divinizadas; na época do renascimento a mitologia antiga era 
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interpretada como alegorias poéticas morais; Giambatista Vico considera que 

as épocas divina, heróica e humana traduzem os estados infantil, jovem e 

maduro do sociedade — ele tem uma concepção da evolução da linguagem 

poética a partir do mito; sua filosofia do mito contém uma síntese de quase 

todas as tendências no estudo do mito; ele tinha uma compreensão profunda 

da natureza metafórica do mito e da gênese mitológica dos tropos poéticos; ele 

considera que cada metáfora ou metonímia é por origem um “pequeno mito”.46  

 

Schelling — assim como Vico — vê na mitologia a matéria primeira que 

originou tudo, o elemento primário, o terreno e o paradigma de toda poesia, de 

toda a arte; sua estética resulta numa singular poética filosófica do mito; ele 

acha que a mitologia tem continuidade na arte e pode assumir a forma da 

mitologia criativa individual: 

 

“Todo grande poeta tem a missão de 
transformar em algo integral a parte do mundo que se lhe 
abre e da matéria deste criar sua própria mitologia.”47

 

Ele cita poetas como Dante, que criou o seu mito a partir do horror da 

história e da matéria da hierarquia vigente; Shakespeare, que criou o mito com 

bases na história nacional e nos costumes do seu tempo; Cervantes, Goethe: 

“tudo isso são mitos eternos”, diz ele, uma concepção que foi ressuscitada no 

século XX pela crítica literária mitológica — ritualística.48 As idéias de Schelling 

sobre a relação da mitologia com a infância do gênero humano (semelhantes à 

de Vico) são endossadas por Marx, que, como Hegel, considerava o mito e a 

poesia fase irreversivelmente perdida, ao passo que Schelling e os românticos 
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admitiam a possibilidade de uma eterna mito-criação (para Marx a mitologia 

move juntamente com o domínio do homem sobre as forças da natureza); ele 

achava que haveria uma lei no fato de o mito e a poesia heróica surgirem numa 

fase relativamente baixa de desenvolvimento e manterem o significado de 

modelo poético para as gerações posteriores. 49 

 

Na segunda metade do século XIX havia duas escolas principais de 

estudo do mito em oposição entre si; Max Miller entendia que o homem 

primitivo designava os conceitos abstratos pelos traços concretos através de 

epítetos metafóricos: quando o sentido primeiro destes ficava esquecido ou 

obscuro, esses deslocamentos semânticos resultavam no surgimento do mito 

(da linguagem ao mito); a escola antropológica se formou na Inglaterra, como 

um resultado da etnografia comparativista: o que entre os povos primitivos era 

pensamento vivo ou costume, podia manter-se entre os mais civilizados na 

forma de “resquício”; Tylor situava o surgimento da religião em um estado 

primitivo bem mais remoto do que supunha Muller, considerando que foi por via 

racional e lógica que o homem primitivo construiu a mitologia, procurando 

respostas às perguntas que lhe surgiam em torno de fenômenos 

incompreensíveis.50 A partir da “remitologização” no primeiro decênio do século 

XX, o renascimento do mito se torna um processo cujos elos principais se 

constituem pelo reconhecimento do mito como princípio eternamente vivo que 

desempenha função prática na sociedade atual e pela discriminação no próprio 

mito da sua relação com o ritual, além da identificação do mito e do ritual com a 

ideologia e a psicologia e também com a arte; Mircea Eliade, próximo do 
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existencialismo, tentou interpretar o socialismo atual como novo mito 

escatológico, ao qual opunha os mitos clássicos antigos, que não adotaram o 

historicismo; o estruturalista Roland Barthes, em Mitologias, explica o 

renascimento dos mitos políticos a partir da teoria segundo a qual o mito 

transforma a história em ideologia. 51 

 

O sociólogo francês A Sanvy conclui no círculo dos mitos a desmascarar 

os tradicionais motivos universais (a idade de ouro, o eterno retorno, a terra da 

promissão e a cornucópia, a predestinação) os mitos políticos a demagogia 

social dos partidos, os mitos da opinião pública das massas: para ele, todo 

juízo que surge independentemente da experiência e que não coincide com os 

resultados da verificação científica é um mito. 52 

 

Na sociologia moderna, o termo mito se emprega em diversos sentidos; 

no entanto, tornou-se um dos conceitos centrais da sociologia e da teoria da 

cultura no século XX; além disso, graças à psicanálise, a sociologia 

“psicologizou-se” — por exemplo, na psicologia analítica jiunguiana, o mito 

enquanto “arquétipo”, tornou-se sinônimo de inconsciente coletivo; os novos 

enfoques do mito foram delineados no começo do século XX por Boas, Frazer 

e Durkheim e tiveram expressão acabada no funcionalismo ritualista de 

Malinovski, na teoria de pré-logismo das “representações coletivas” primitivas 

de Lévy-Bruhl no “simbolismo” lógico de Cassirrer, no “simbolismo” psicológico 

de Jung, na análise “estrutural” de Lévy-Staruss, podendo-se acrescentar 



 306

Campbell, Eliade e Dumézil, entre outros; esses nomes ligam-se à 

interpretação ou mitologia primitiva e não à correlação de mito e literatura. 53 

 

James George Frazer deduz quase totalmente da magia os sacrifícios, e 

o totemismo; ele exerceu grande influência na ciência do mito com a tese de 

prioridade do ritual sobre o mito e em especial o mitema, ou melhor, o ritualema 

do rei feiticeiro que pode ser morto e substituído; os mitos e ritos descritos por 

Frazer atraíram a atenção não só dos etnógrafos mas também dos escritores 

pelo drama do sofrimento humano como caminho para a morte e a renovação, 

pelo paralelismo entre a vida do homem e da natureza e o caráter cíclico na 

natureza e na existência humana. 

 

Ernst Cassirrer reconhece a prioridade do ritual sobre o mito e que a 

religião primitiva parte de uma intuição não diferenciada das forças mágicas; o 

mais importante é a revelação que faz de algumas estruturas fundamentais do 

pensamento mítico; a tomada de consciência de sua personalidade acompanha 

a criação do universo pelo homem e a projeção do próprio homem a esse 

universo; ele salienta que o mito se manifesta no mundo das imagens que não 

são conscientizadas como plenamente adequadas — o conflito entre 

significado e imagem faz parte da essência da própria expressão simbólica: a 

forma do pensamento mitológico transforma toda a realidade em metáfora. 54 

 

Susanne Langer como que faz a teoria simbólica de Cassirer abreviar, 

interpretando o simbolismo mítico como uma original generalização do jogo de 
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forças emocionais do indivíduo, ordenadas por meio de uma original filosofia 

primitiva que projeta para o campo cósmico o indivíduo; ela percebe 

corretamente que o aspecto social desempenha grande papel no subtexto do 

conto de fadas, mas não consegue avaliá-lo como uma espécie de quadro 

objetivo que gera os conflitos no próprio conto popular; pelo seu empirismo, 

pela orientação voltada para a psicologia individual como ponto de partida, 

Susanne Langer subverte a correlação histórica de etapa entre o mito e o conto 

de fadas, omitindo o caráter arcaico e sincrético do mito que, em princípio, 

antecede o conto de fadas. 55 

 

A escola mitológico-ritualista na crítica literária surgiu como resultado da 

assimilação do modernismo literário e no caminho da expansão das teorias 

etnológicas do século XX para o campo da literatura. Essa crítica mitológico-

ritualista surgida nos anos cinqüenta resumiu a contínua aproximação entre a 

etnologia e a literatura; uma manifestação característica da “etnologização” da 

crítica literária são os trabalhos de J. Campbell, que combinam o estudo da 

mitologia tradicional com a crítica literária; o ponto de partida dessa 

etnologização foi o ritualismo de Frazer e do grupo Cambridgeano de 

estudiosos das culturas antigas no Ocidente, pouco se conhecia a Poética 

Histórica de A N. Viessieloreski, na qual a etnologia e a literatura foram 

bastante aproximadas e os jogos ritualísticos populares foram considerados 

como berço e raiz sincrética dos gêneros de poesia; Northrop Frye, líder da 

crítica mitológico-ritualista, achava que The Golden Bough de Frazer pode ser 

considerado como guia de crítica literária e John Vickery achava que tanto as 
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idéias quanto a maneira estilística de Frazer antecipam os métodos da 

literatura moderna.56 

 

A primeira edição em inglês dessa obra ocorreu em 1890 (dois volumes), 

seguindo-se uma edição monumental (1907-1914, também em inglês) de doze 

volumes, a que se seguiu a edição abreviada de 1922, freqüentemente 

reeditada, em várias línguas. A obra tem raízes mágicas e práticas e dá a 

conhecer ao Ocidente usos e costumes primitivos ligados à magia e à religião, 

ao mito e rituais e metas divinas. Ao contrário do ritualismo culturológico dos 

discípulos de Frazer, a crítica mitológico-ritualista não se limita à análise dos 

momentos arcaicos, que de uma forma ou de outra estão diretamente 

vinculados à tradição folclórico-ritualística-mitológica: ela dirigiu grande atenção 

a Dante, Millon e Blake, que operam diretamente com motivos e imagens da 

mitologia bíblico-cristã; ele também se interessa por escritores do século XX 

conscientemente mitologizadores, como D. H. Laurence, Joyce, Eliot, Yeats e 

Thomas Mann, e também por aqueles em que o elemento mitológico está 

oculto, como Kafka, Crane, Keats, Tennison e mesmo Stendhal, Balzac e Zola. 

Mielietinski destaca, contudo, que, para encontrar os modelos mitológicos 

ritualísticos na literatura nova e moderna, foi suficiente recorrer às tradições 

literárias que remontam aos rituais esquecidos; por isto não era possível 

continuar a linha ritualística de Frazer mesmo reforçada pelas teorias de 

Malinowski, Durkheim, Lévy-Bruhl ou Casirer: era necessário partir do pólo 

mitológico eternamente vivo na fantasia artística, no psiquismo dos escritores e 

esse enfoque foi encontrado pelos críticos na psicanálise (teoria dos arquétipos 



 309

de Jung), desta escola forma-se como síntese do naturalismo genético de 

Frazer / grupo de Cambridge com o junguianismo.57  

 

Graças à prática da crítica literária mitológico-ritualista, o conceito de 

mito se amplia e estende-se a generalizações literárias como Don Juan, 

Fausto, Don Quixote, Hamlet, Robison Crusoé; há, assim, a tendência a 

empregar com novos fins as habituais imagens mitológicas e equiparar 

qualquer tradição à tradição mitológica; é o mito como meio artístico, e a 

“prefiguração” (emprego dos mitos tradicionais e de imagens literárias 

anteriormente citadas) tem exemplos no apelo (evidente ou velado) dos 

escritores para os autênticos mitos de Orfeu, Édipo, Odisseu, Orestes, Enéias, 

Caim e Abel, mas também para as imagens de Don Juan (em B. Brofy), Fausto 

(em Thomas Mann, Mikhaail Bulgákov, John Hersey) Otelo e Romeu (Aldous 

Huxley), Lady Macbeth (Leskov), Paolo e Francesca (G. E. Nossak) Rei Lear 

(Turguiêniev); já a dissolução do mito na literatura (tratando-o como fenômeno 

estético) e relacionando-o com a magia (reconhecendo o caráter mágico da 

arte verbal em seu conjunto) caracteriza o trabalho de Richard Chase. 

 

Northop Frye aproxima a literatura do mito, ele conclama à elaboração 

da antropologia literária, a busca dos modelos etnológicos e dos arquétipos 

para os gêneros e imagens; para ele, a passagem da análise de Hamlet de 

Shakespeare para a análise da respectiva lenda em Saxão, o apanático e 

subseqüentemente o mito, não é um afastamento de Shakespeare, mas uma 

compreensão mais profunda; os seu ídolos (de Frye) são Frazer e Jung, para 
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os quais ele apela visando a aproximar a mitologia e o ritual da psicologia e 

aproveitar ambas para a interpretação da literatura ficcional; para ele The 

Golden Bough e o trabalho de Jung sobre os símbolos da libido são, em certo 

sentido, livros de crítica literária e, em todo caso, os primeiros livros para o 

crítico literário; Frye afirma que a unidade absoluta entre o mito e o ritual, por 

um lado, e o mito e o arquétipo, por outro; para ele o mito é uma força 

formadora central que comunica o significado arquetípico ao ritual e aos 

momentos proféticos e epifânicos: se, como ele considera, o drama nasce 

diretamente do ritual, então a narrativa mítica e a lírica tem como modelo esses 

momentos (proféticos e epifânicos) e, em suma, são sonhos; segundo Frye, há 

três tipos de organização do mito e dos símbolos arquetípicos da literatura: o 

primeiro, relacionado com deuses e demônios que entra sob a forma de dois 

mundos contrastantes e dois tipos de metaforização ((oposição entre o 

desejado e o indesejado); procurando usar o simbolismo da Bíblia e da 

mitologia clássica como “gramática dos arquétipos literários”, Freye coloca em 

oposição a metaforicidade “apocaliptíca” e a “demoníaca” — ele acha que o 

Apocalipse é o verdadeiro resumo de toda a Bíblia: 

 

“Na metáfora apocalíptica, o reino animal 
é representado antes de tudo pelo cordeiro, pelo bezerro, 
donde as imagens de Cristo como “bezerro”; rebanho e 
pastor, e caminha para as imagens do idílio pastoral. O 
reino vegetal é representado respectivamente por jardins 
e parques, pelo vime e a árvore da vida, pela rosa, tendo 
o reino mineral representado pelo castelo, a cidade, a 
pedra. No simbolismo apocalíptico o fogo serve para ligar 
os mundos humano e divino, a água como água da vida, 
como rio do Eden… a representação demoníaca é 
totalmente oposta à apocalíptica; aqui o céu é sempre 
“inacessível”, em vez do simbolismo eucarístico temos a 
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imagem da antropologia, em vez da unidade do corpo e 
da alma no casamento temos o incesto, o 
hermafroditismo, o homossexualismo; o reino animal é 
representado por monstros e feras (o dragão, o tigre, o 
lobo), o reino vegetal é representado por uma floresta 
terminal, o mineral, por ruínas e desertos.”58

 

 

Recorda Mielietinski que a interpretação e a avaliação da poética 

mitológico-ritualista de Freye dependem da interpretação e avaliação das suas 

fontes na forma de literatura mitologizante do século XX, das teorias ritualistas. 

funcionalistas e simbolistas do mito; Frye e seus partidários, diferentemente 

dos ritualistas seguidores de Frazer, vêem no ritual e no mito não só e não 

tanto a fonte quanto a essência interior da poesia, o fundamento da fantasia 

poética; a cosmologia é um ramo da mitologia e um princípio estrutural da 

poesia; Northrop Frye acha que a literatura, à semelhança da matemática, é 

uma linguagem especializada e, neste sentido, auto-suficiente em sua 

expressividade, não sendo mero reflexo de uma realidade exterior; as 

estruturas verbais são uma imitação verbal do pensamento e o pensamento 

típico compreende a ambivalência, imagens e metáforas — tudo isto, segundo 

Frye, está bem próximo do mito, que imita a ação típica a se aproximar mais da 

filosofia do que da história; T. S. Eliot criticou severamente o biografismo e o 

enfoque histórico-cultural, ele e os partidários da nova crítica combinam a 

perda de interesse pelo contexto histórico-social e pelos traços da 

singularidade individual do poeta com um apelo para a tradição; Frye reveste o 

mito na literatura da função de design, compara o papel da mitologia na 

literatura com o papel da geometria na pintura, partindo da metaforicidade 
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básica total do mito; para ele o metaforismo se conjuga com o aspecto 

construtivo do mito, conjugando-se os signos com o aspeto descritivo e, deste 

modo, fundamenta-se o direito de analisar a literatura em termos de mito, ritual 

e arquétipo.59 

 

Entre os soviéticos, o estudo da teoria do mito desenvolve-se em dois 

sentidos: o estudo das religiões pelos etnógrafos, onde os mitos são abordados 

indiretamente e os trabalhos dos filólogos, a colocar o papel dos mitos na 

história da poesia; nos últimos tempos os mitos e o mitologismo na literatura 

passaram a interessar a lingüistas semioticistas, que estudam as questões de 

semântica antiga e teoria da cultura; alguns autores, como S. A Tokariév, não 

identificam o mito com a religião — a ritualidade do mito o distingue do conto 

maravilhoso; outros autores, como A F. Aníssimov, relacionam o mito à religião, 

e o tema que não tenha função religiosa direta é identificado com o conto 

maravilhoso: assim, esse conto vem a ser uma expressão de arte popular 

orientada “de modo realista”; a posição intermediária entre os especialistas em 

etnografia e os em filologia clássica é ocupada pelo maior folclorista soviético, 

Vladimir Propp (As raízes históricas do conto de feitiçaria), cuja metodologia se 

liga às experiências ritualistas de explicação do folclore, bem como A Poética 

Histórica de Miessielovski e o livro de P. Saint Yves sobre os contos de 

Perrault; Propp encontra no conto maravilhoso um amplo reflexo do ciclo de 

representações da morte e seu livro deu grande contribuição para compreender 

a simbólica da peregrinação no conto maravilhoso; já A F. Lassiév (A dialética 

do mito) procura tirar o mito das mãos dos teólogos e etnógrafos e olhar para o 
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mito “de dentro”, descrevendo-o tal qual ele é, lembrando que ele não é um 

esquema ou alegoria, mas um símbolo; ele compara o mito à religião e, embora 

considere que sem religião não pode surgir a mitologia, o mito por si mesmo 

não se reduz aos dogmas e mistérios, mas a uma afirmação do indivíduo na 

eternidade, diz ser o mito o nome mágico desdobrado; em A imagem e o 

conceito, O M. Freidemberg examina como dos mitos e ritos nasce a literatura 

antiga e considera que a metáfora antiga é uma imagem em dois sentidos: um 

mitológico (por forma) e um conceitual (por conteúdo); os autores soviéticos 

não recorrem ao ritual e ao mito como modelos eternos de arte, mas como o 

primeiro laboratório do pensamento humano, de metaforicidade poética; M. A 

Lifchitz observa que os mitos dos povos antigos são a primeira rebelião da 

poesia contra a prosa; na verdade, E. M. Mielietnski destaca que a criação 

mítica é a forma mais antiga, uma espécie de linguagem simbólica em cujos 

temas o homem modelava, classificava, interpretava o mundo, a sociedade e a 

si mesmo.60 

 

Os românticos alemães viam no mito a arte ideal e recorriam sempre 

aos temas e imagens da mitologia tradicional: em A morte de Empédocles, 

Cristo se assemelha a Dionísio e a morte do filósofo Empédocles, que se lança 

voluntariamente na cratera do Etna para se dissolver na natureza é 

interpretado também como renovação cíclica (morte – rejuvenescimento) da 

divindade natural que morre e ressuscita; no poema do mesmo Holderlïn O 

único, Cristo é filho de Zeus, irmão de Hércules e Dionisio; em Anfitriáo, 

Heinrich vom Kleist emprega o motivo de Hércules, nascido de Alcmena e 
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transforma na farsa de Molliére, que tomou como ponto de partida, um mistério 

do homem-deus (Adam Müller comparava Hércules e Alcmena a Cristo e 

Maria); em Rei Otaviano, e Genoveve Tieck entrelaça as imagens de mitologia 

cristã. 61 

 

Mircea Eliade, em Aspects du Mythe, no capítulo alusivo à sobrevivência 

e camuflagem dos mitos, considera ser difícil apresentar em algumas páginas a 

relação entre o cristianismo e o pensamento mítico, pois os primeiros teólogos 

cristãos usavam a palavra no sentido de fábula, ficção, mentira, o qual se 

impusera por vários séculos no mundo grego-romano; em conseqüência, eles 

recusavam ver na pessoa de Jesus um personagem “mítico” e no drama cristão 

um “mito”; Eliade coloca a pergunta: se os cristãos recusaram ver em sua 

religião o mythos dessacralizado da época helenística, qual é a situação do 

cristianismo face ao mito vivo, tal como ele foi conhecido nas sociedades 

arcaicas e tradicionais? Ele considera que o cristianismo, tal como é 

compreendido nos dois milênios de sua história, não pode ser completamente 

denominado de pensamento mítico.62 O problema de apresentar a vida 

autêntica de Jesus, segundo Eliade, ou seja, aquela que foi transmitida 

oralmente pelos apóstolos, os teólogos da Igreja primitiva se encontraram 

diante de textos e tradições orais circulando em lugares diferentes; os padres 

deram margem a longas controvérsias no seio da Igreja e facilitaram a ofensiva 

dos não-cristãos, aceitando não apenas um, mas quatro Evangelhos; os padres 

deram prova de orientação historicista recusando considerar os Evangelhos 

Apócrifos como documentos autênticos; em 137, Marcion detonou a crise 
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exegética ao proclamar que só existia um Evangelho autêntico, que seria o de 

Lucas; os teólogos cristãos negaram que os Evangelhos fossem “mitos” ou 

“histórias maravilhosas”; desejavam oferecer provas materiais da veracidade 

histórica dos Evangelhos; consideravam que a vida de Jesus era a continuação 

das profecias do Antigo Testamento e, quanto à forma literária dos Evangelhos, 

ela não era a do mito; há quem critique e rejeite o episódio dos mercadores 

expulsos do templo e considere que os Evangelhos são verdadeiros apenas no 

plano espiritual. Eliade recorda Crigens  para quem a originalidade do 

cristianismo está em primeiro lugar no fato de que a Encarnação se efetua em 

um tempo histórico e não cósmico; esse mistério da Encarnação não pode ser 

coligado à sua historicidade, até porque, proclamando às nações a divindade 

de Jesus Cristo, as primeiras gerações de cristãos proclamaram implicitamente 

sua trans-historicidade; proclamando a Encarnação, a Ressurreição e a 

Ascensão do verbo, os cristãos estavam convencidos de que não estavam 

apresentando um novo mito, mas na realidade, eles utilizaram as categorias do 

pensamento mítico; evidentemente, para os cristãos de todas as confissões, o 

centro da vida religiosa é constituída pelo drama de Jesus Cristo, reiterando 

ritualmente a imitar o modelo supremo, revelado pela vida e ensinamento de 

Jesus — esse comportamento religioso é solidário do pensamento mítico 

autêntico; a experiência religiosa do cristão se funda na imitação de Cristo 

como modelo exemplar, sobre a repetição litúrgica de sua vida, morte e 

ressurreição do Senhor sobre a contemporaneidade do cristão com o illud 

tempus que se abre à Natividade de Belém: a imitação de um modelo 

transumano, a repetição de um cenário exemplar e a ruptura do tempo profano 
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por uma abertura para um grande tempo constituem as notas essenciais do 

comportamento mítico, quer dizer, do homem das sociedades arcaicas que 

encontra no mito a própria fonte de sua existência; embora o tempo litúrgico 

seja um tempo circular, o cristianismo, fiel herdeiro do judaísmo, aceita no 

entanto o tempo linear da História: o mundo foi criado numa só vez e terá um 

só fim; a Encarnação teve lugar uma só vez, no tempo histórico e haverá um só 

julgamento. 

 

Destaca Eliade que, desde o início, o cristianismo sofreu influências 

múltiplas e contraditórias, sobretudo as do gnosticismo, judaísmo e paganismo; 

os padres lutaram contra o esoterismo da Gnose, masguardaram, contudo, 

elementos gnósticos no Evangelho de São João, nas Epístolas Paulinas e em 

alguns textos primitivos; esse gnosticismo não foi radicalmente extirpado e 

certos mitos gnósticos, mais ou menos completos, vão ressurgir nas literaturas 

orais e escritas da Idade Média; em termos de judaísmo, ele forneceu à igreja 

um método alegórico de interpretação das escrituras e sobretudo o modelo de 

historicização das festas e símbolos de religião cósmica; a judaização do 

cristianismo primitivo equivale à sua historicização, à decisão dos primeiros 

teólogos de conectar a história da predileção de Jesus e da Igreja de Israel, 

mas o judaísmo havia historicizado um certo número de festas de estação e 

simbolos cósmicos, relacionando-os a acontecimentos importantes da história 

de Israel (Festa dos Tabernáculos, a Páscoa (âque), a festa das luzes de 

Hanouca). Conforme Eliade, os padres da Igreja seguiram essa mesma linha, 

cristianizando os símbolos, os ritos e os mitos asiaticos e mediterrâneos 
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conjugando-os a uma história Santa, a partir do Velho Testamento e 

abrangendo o Novo Testamento, a predição dos Apóstolos e, mais tarde, a 

história dos Santos; um certo número de símbolos cósmicos — a água, a 

árvore e a Wigue, la charrue et la tache, le mavise, le char, já haviam sido 

assimilados pelo judaísmo e puderam ser integrados facilmente na doutrina e 

prática da Igreja, recebendo um sentido sacramental ou eclesiástico.63 O 

escritor romeno salienta que as dificuldades surgiram mais tarde, quando os 

missionários cristãos foram confrontados, sobretudo na Europa Central e 

Ocidental, às religiões populares vivas; tratou-se, então, de cristianizar as 

figuras divinas e os mitos pagãos que não se conseguiu extirpar; um grande 

número de deuses e heróis assassinos de dragões se tornaram em São Jorge, 

as inumeráveis deusas da fertilidade foram assimiladas à Virgem Maria: pode-

se mesmo dizer, segundo Eliade, que uma parte da religião popular da Europa 

pré-cristã sobreviveu, camuflada ou transformada, nas festas do calendário e 

nos dias dos Santos64;a Igreja levaria mais de dez séculos lutando contra o 

afluxo contínuo de elementos pagãos nas práticas e lendas cristãs. Mircea 

Eliade considera que o resultado dessa luta acirrada foi bastante modesta, 

sobretudo no sul e no sudeste da Europa, onde o folclore e as práticas 

religiosas das populações rurais apresentavam ainda, ao fim do século XIX, as 

figuras, os mitos e os rituais da mais alta antigüidade; o paganismo só pôde 

sobreviver cristianizado, ainda que superficialmente; a Igreja primitiva tenha 

aceito e assimilado uma grande parte do calendário sagrado pré-cristão; por 

outro lado, os camponeses, pelo seu próprio modo de existir nos Cosmos, não 

foram arremessados em um cristianismo "histórico" e moral, pois a experiência 
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religiosa específica das populações rurais foi alimentada pelo que se poderia 

chamar de "cristianismo cósmico": os camponeses da Europa compreendiam o 

cristianismo como uma liturgia cósmica.  

 

O mistério de Cristo incluía igualmente o destino do Cosmos ("Toda a 

natureza suspira na véspera da Ressurreição") e esse é um motivo central 

tanto da liturgia pascoal como do folclore religioso do cristianismo oriental: a 

solidariedade mística com os ritmos cósmicos está no coração da vida religiosa 

das populações rurais, sobretudo da Europa do Sudeste, onde a Natureza não 

é o modo de pecado, mas a obra de Deus; para os camponeses da Europa 

Oriental, esta atitude, longe de implicar uma "paganização" do cristianismo, foi, 

ao contrário, uma "cristianização” da religião de seus ancestrais; a história 

dessa teologia popular, tal como ela surge sobretudo nas festas de estações e 

nos folclores religiosos, fará observar que o "cristianismo cósmico" não é uma 

nova forma de paganismo, nem um sincretismo pagão-cristão: é uma criação 

religiosa original, na qual a escatologia e a sotereologia são afetadas por 

dimensões cósmicas, em que a maior é o Cristo descer sobre a terra e visitar 

os camponeses, como ele fez, nos mitos das populações arcaicas, o ser 

supremo ante de se transformar em deus otiosus — em Cristo não é "histórico", 

uma vez que a consciência popular não se interessa pela cronologia nem 

exatidão dos acontecimentos, nem à autenticidade dos personagens históricos; 

assim, para as populações rurais, o Cristo seria apenas um "deus" herdado de 

antigos politeísmos, não havendo contradição entre a imagem do Cristo dos 

Evangelhos e da Igreja e a do folclore religioso: a Natividade, o ensinamento de 
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Jesus e seus milagres, a crucifixão e a ressurreição constituem temas 

essenciais do cristianismo popular; por outro lado, é um espírito cristão e não 

pagão, que impregna todas as criações folclóricas, porque tudo gira em torno 

da salvação do homem pelo Cristo; da fé, da esperança e da caridade; de um 

mundo que é “bom” porque foi criado pelo Deus Pai e redimido pelo filho — é 

preciso observar que o cristianismo cósmico das populações rurais é dominado 

pela nostalgia de uma Natureza santificada pela presença de Jesus: nostalgia 

de Paraíso, desejo de reencontrar uma natureza transfigurada e invulnerável, 

expressão do “ideal! Das sociedades agrícolas continuamente atemorizadas 

pelos hordas guerreiras — é na revolta passiva contra a tragédia e a injustiça 

da História, em suma, contra o fato de que o mal não se revolta unicamente 

como decisão individual, mas sobretudo com uma estrutura transpessoal do 

mundo histórico; a proposição de Eliade é, portanto, que o cristianismo popular 

manifestamente prolongou certas categorias do pensamento mítico até a 

atualidade.65  

 

As festas de 25 de dezembro correspondem ao solstício de inverno e 

são uma mescla de tradições persas, romanas, nórdicas e anglo-saxónicas, 

relacionadas ao culto do sol. Trata-se de um ciclo festivo, que vai de 25 de 

dezembro a 6 de janeiro; nesta data nasciam quase todos os deuses solares: 

Osíris, Horus, Apolo, Mitra, Dionísio / Baco (chamado o salvador) e Krisna; 

esses deuses solares tinham coincidências em suas vidas: nasceram em 

grutas ou casebres de uma jovem virgem, morreram assassinados, logo 

ressuscitavam ao terceiro dia para redimir a humanidade. 
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Na mitologia egípcia, Isis engravida no mês de março e dá à luz o seu 

filho Horus no final de dezembro; esta imagem de um menino recém-nascido 

era retirada do templo para ser adorada pelo povo.  Também nos mitos persas, 

Mitra havia nascido de uma virgem a 25 de dezembro em uma gruta, rodeado 

por um touro e um boi, adorado por pastores e magos, sendo perseguido, 

assassinado, e ressuscitando ao terceiro dia. 

 

No calendário juliano contava-se o solstício de inverno a 25 de 

dezembro, considerando-se essa data como o nascimento do sol, porque os 

dias a partir daí começavam a alargar-se. Sir James George Frazer, em seu 

tratado de religiões A Rama Dourada, esclarece que esse ritual se realizava na 

Síria e no Egito: 

 

“Os celebrantes, reunidos em capelas 
interiores, saíam à meia noite gritando “a virgem deu à 
luz! A luz está aumentando!” Além disso os egípcios 
representavam ao sol recém-nascido pela imagem de um 
menino que levavam para fora a fim de presenteá-lo aos 
seus adoradores. Sem dúvida, no solstício de inverno, a 
virgem que concebia e paria um filho a 25 de dezembro 
era a grande deusa oriental que os semitas chamaram a 
Virgem Celestial; nos países Semitas era uma forma de 
Astarte. Também Mitra foi identificado por seus 
adoradores com o sol, o sol invencível, como o 
chamavam; por isso seu nascimento caía também a 25 de 
dezembro. Os evangelhos, nada dizem a respeito da data 
de nascimento de Cristo e por essa razão a Igreja não 
celebrava a princípio. Sem dúvida, passados algum tempo 
os cristãos do Egito acordaram o dia 6 de janeiro como 
data do Natal e o costume de comemorar o nascimento 
do Salvador neste dia foi se estendendo gradualmente  
até o século IV, em que já estava universalmente 
estabelecido no Oriente. Porém a igreja ocidental, que até 
final do terceiro século ou começo do quarto não havia 
reconhecido o 6 de janeiro como o dia de Natal adotou o 
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25 de dezembro como data verdadeira e esta decisão foi 
aceita depois também pela igreja oriental.”66  

 
 

Ao indagar sobre os motivos que levaram as autoridades eclesiásticas a 

instituir a festa de Natal, o antropólogo James Frazer cita a resposta do escritor 

sírio-cristão Santo Agostinho: 

 

“A razão pela qual os Padres transferiram 
a celebração do 6 de janeiro para o 25 de dezembro foi 
esta: era costume dos pagãos celebrar no mesmo dia 25 
de dezembro o nascimento do sol, fazendo iluminações 
como símbolo de fertilidade. Nestas festas e solenidades, 
tomavam parte também os cristãos. Por isto, quando os 
doutores da igreja se deram conta de que os cristãos 
tinham inclinação a esta festa, se consultaram e 
resolveram que o primeiro Natal deveria solenizar-se 
nesse mesmo dia, e a festa da Epifania no dia 6 de 
janeiro. Por essa razão, e continuando o costume, 
seguem-se acendendo luminárias até o dia 6.” 67

 

 

Para Frazer, a origem pagã do Natal está claramente insinuada, senão 

tacitamente admitida, por Santo Agostinho, quando exorta os cristãos 

fraternalmente a não celebrar o dia solene em consideração ao sol, como os 

pagãos, mas em relação ao que fez o sol; Frazer considera que a igreja cristã 

elegeu a celebração do nascimento de seu fundador no dia 25 de dezembro 

com o objetivo de transferir a devoção dos gentios do sol. No que foi chamado 

depois Sol da Retidão; ele comenta que, caso tenha ocorrido assim, foram 

motivos da mesma classe que levaram as autoridades eclesiásticas a infiltrar a 

festa da Páscoa de morte e ressurreição do Senhor na festa da morte e 

ressurreição de outro deus asiático, que caísse na mesma estação do ano: os 
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ritos de Páscoa que celebram hoje na Grécia, Sicília e Itália Meridional tem 

analogias com os ritos de Adónis, daí sugerir Frazer que a Igreja pode ter 

adaptado conscientemente sua nova festa à predecessora gentílica, com o  

desígnio de conquistar almas para Cristo. 68 

 

Segundo o antropólogo escocês, essa adaptação teve lugar nos 

territórios do mundo antigo de fala grega mais do que nos de fala latina, pois o 

culto de Adónis, que floresceu entre os gregos, parece que causou pouca 

impressão a Roma e no Ocidente, certamente nunca formou parte da religião 

oficial romana e o lugar que poderia ter tomado no afeto do vulgo foi logo 

ocupado pelo culto semelhante, embora mais bárbaro, de Átis e da grande 

mãe: a morte e a ressurreição de Átis se celebrava oficialmente em Roma a 24 

e 25 de março, esta última data sendo considerada a do equinócio da 

primavera, segundo uma tradição antiga, Cristo padeceu no dia 25 de março, 

por esta razão os cristãos celebraram com regularidade a crucificação neste 

dia, sem relação ao ciclo lunar, na Frígia, na Gália e na Capadócia, o que pode 

ter sido seguido por Roma.69 Conclui Frazer que a tradição antiga, que situa a 

morte do Cristo no dia 25 de março, estava profundamente enraizada, sendo, a 

seu ver, inevitável a conclusão de haver sido datada a paixão de Cristo porque 

se harmonizava com uma festa mais antiga do equinócio da primavera, opinião 

que diz comungar com o historiador Monsenhor Duchesne e à qual acrescenta 

o fato de a ressurreição de Átis, que reunia em si os caracteres de Pai divino e 

Filho divino, celebrar-se nesse mesmo dia em Roma, além de que: 
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“O festival de São João Batista mo mês 
de Junho substituiu a festa gentílica da água no solstício 
estival; a festa da Assunção da Virgem em agosto 
desalojou a festa de Diana; o dia de todos os santos em 
novembro é a continuação de uma antiga festa gentílica 
aos mortos e que o nascimento de Cristo foi fixado no 
solstício de inverno por acreditar-se que se tratava do 
nascimento do Sol.” 70

 

 

Observando que a solenização da Páscoa pode ter sido adaptada de 

uma celebração similar do deus frígio Átis, no equinócio de primavera, Frazer 

destaca a coincidência das festas gentílicas e cristãs da morte e ressurreição 

divinas haverem sido solenizadas na mesma época do ano e nos mesmos 

lugares uma vez que as terras que celebram a morte de Cristo no equinócio da 

primavera foram Frígia, Gália e talvez Roma, que são as regiões próprias em 

que o culto a Átis se originou e deitou profundas raízes.71 

 

Frazer esclarece que, ainda que se comente a morte de Cristo, datada 

de 25 de março, na tradição cristã, ocorrendo sua ressurreição a 27, dois dias 

depois da ressurreição de Átis e do equinócio da primavera do calendário 

juliano, semelhante deslocamento de dois dias acontece, também, nas festas 

de São Jorge e da Assunção da Virgem; para comprovar sua opinião, Frazer 

recorda que a tradição cristã praticada na Igreja da Gália, marca a data da 

morte de Cristo a 23 e a ressurreição a 25 de março, o que faz sua 

ressurreição coincidir com a ressurreição de Átis; finalmente Frazer observa a 

rivalidade surgida entre os pagãos, a sustentar que a ressurreição de Cristo era 

uma imitação da ressurreição de Átis e os cristãos por sua vez, assegurando 
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ardorosamente que a ressurreição de Átis era uma falsificação diabólica da de 

Cristo: os pagãos a argüir que seu deus era mais antigo e, em conseqüência, o 

original e não o falsificado, já que a lei invariável é que o original seja anterior à 

cópia — argumento refutado pelos cristãos que alegam ser Cristo uma deidade 

mais moderna e atribuindo a inversão da ordem costumeira à astúcia de Satã; 

observa conclusivamente Frazer que, tomadas conjuntamente as festas pagãs 

e cristãs, vemos como têm coincidências a demonstrar o fato a que se viu 

obrigada a Igreja, na hora de seu triunfo com suas rivais vencidas. 72 

 

A título de ilustração sobre outras religiões, veja-se, que no Antigo Egito, 

o deus cuja morte e ressurreição eram celebrados anualmente foi Osiris, deus 

dos cereais, que entregou o governo do Egito à sua irmã e esposa Isis e partiu 

pelo mundo a difundir os benefícios da Agricultura; quando voltou ao Egito, seu 

irmão Set conspirou contra ele e Osíris foi arremessado ao Nilo em um cofre da 

dimensão do seu corpo soldado com chumbo derretido; Isis errou buscando o 

seu cadáver aflita, refugiando-se nas lagunas de Delta entre os papiros onde 

tempos depois deu à luz um filho concebido enquanto esteve revoando em 

forma de falcão sobre o cadáver de seu marido; a criança foi Horus, o jovem, 

ou o menino Horus, ressuscitado pequenino pelo conjuro de palavras mágicas 

por sua mãe a expulsar de seu corpo o veneno da picada do escorpião; o cofre 

que continha o corpo de Osiris foi flutuando rio abaixo, até o mar, ancorando 

finalmente em Biblos, costa da Síria, onde brotou subitamente uma árvore 

“erica” que em seu crescimento incluiu a caixa dentro do tronco; Iris chega a 

Biblos e, sabendo que o tronco da  árvore havia sido transformado em coluna 
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na casa do rei, consegue abri-lo, tirar o cofre do seu interior e colocá-lo em 

uma embarcação e lançar-se ao mar; ao afastar-se do cofre para ver seu filho 

Horus em outra cidade, Set o encontra em noite de lua cheia e, ao reconhecer 

o cadáver, corta-o em catorze pedaços, que arremessa em vários lugares; 

depois, em uma chalupa feita de papiros, Isis busca por todos os lados os 

pedaços na laguna, sendo respeitada pelos crocodilos, e foi sepultando os 

pedaços de Osiris nos lugares onde eram encontrados, daí os sacerdotes 

julgarem cada um estar Osiris enterrado em seu país; complemente-se que as 

lamentações de Isis com sua irmã  Neftys junto ao cadáver de Osíris (o que 

lembra as lamentações por Adónis) não foram em vão, pois o deus Ra enviou 

Anubis que, com a ajuda de Isis e Neftys, Thot e Horus, reuniu pedaço a 

pedaço o corpo destroçado do rei morto. Após o ritual egípcio, Isis abanou a 

argila fria com suas asas, quando Osíris reviveu e desde então governa entre 

os mortos, como senhor do Mundo Subterrâneo — na ressurreição de Osíris, 

os egípcios viram a promessa de uma vida eterna e acreditaram que os seres 

revivem supostamente se executarem os mesmos rituais; alguns escritores 

modernos identificam Osíris com o sol, mas sua morte pode significar a 

decadência da vegetação, pois há quem considere o culto e mito Osíris, 

Adonis, Átis, Dionísio e Demeter como religiões do mesmo tipo.73 

Ao se estudar a presença de Jesus Cristo na literatura, importa lembrar 

Pierre Brunel em seu Dicionário de Mitos Literários: 

 

“Na medida em que o mito pode exprimir 
a experiência mais profunda da humanidade, falar de mito 
a propósito de Jesus Cristo não implica aqui nenhuma 
redução com o propósito de negar (como implicava no 
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século passado), e não envolve absolutamente um pré-
julgamento da atitude religiosa de quem quer que seja. 
Jesus Cristo é aqui encarado como uma figura capital da 
história cultural do Ocidente, tal como foi compreendida, 
vivida, formulada, na consciência religiosa e nas 
expressões ou representações literárias conformes ou 
não ao modelo que ele suscitou.” 74

 

 

Brunel discorre sobre a produção literária na liturgia, os poemas a trazer 

de volta, a cada ano, o Aduente, o Natal, a Paixão, a Páscoa, Cantatas, 

Cânticos e corais, paixões e oratórios (Bach, Lizt), Sermões de Santo 

Agostinho, meditações de Teillard de Chardin, exercícios espirituais de Santo 

Inácio, Canções de cruzada (século XI a XIII), a visão romântica do homem 

abatido injustamente pelo destino (“meu pai, meu pai, por que me 

abandonaste?”) expressa nos poemas de Lamartine, Nerval, Hugo e 

Longfellow, conduzindo a uma visão de caráter especial: 

 

“Na França romântica, a influência de 
Lamnenais, Lacordaire e dos socialistas ditos “utopistas” 
(Saint-Simon, Cabet, Leroux, Proudhon) faz ver em Jesus 
Cristo, sob a monarquia de julho, um defensor do “Povo” e 
até mesmo o “príncipe dos comunistas” (diz Cabet): esse 
Jesus socialista conhecerá durante a revolução de 1848 
uma popularidade que morre ali; os socialistas diversos se 
afastarão dele e será preciso esperar até que uma ou 
outra vez isolada sublime o alcance social de sua 
mensagem, como se deu com Victor Hugo, A Holz (Buch 
der Zeit, 1885) Péguy, D. L. Sayer ou H. Barbusse que 
assinala nele um comunista ateu (Jesus, 1927).” 75

 

 

Quanto ao escritor, ao reconstituir a história de Jesus — quer como 

vítima designada por antecipação, quer como modelo incompreendido  de 
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sabedoria ou como homem a duvidar de sua própria missão —, ele poderá 

preferir a transposição do personagem para um outro quadro da realidade, 

contestando ou revelando os vícios de uma sociedade moderna: 

 

“A figura de Jesus pode ser transposta 
para a existência de um homem que tenta viver como 
viveria Jesus hoje.” 76

 

 

Brunel recorda obras a enfocar a figura de Cristo exposta a contradições 

e a perseguições, como na trajetória de Jean Valjean, em Victor Hugo, do 

Nazareno de P. Galdos; ou sublinhando o paradoxo como O Poder e a Glória 

de Graham Greeun ou Uma Fábula de William Faulkner, também em oposição 

a Jesus, como Barrabás, de P. Lakerwist ou Cristo Recrucificado, de N. 

Kazantzákis, ele chama a atenção para outra transposição que pode justificar-

se na escritura: 

 

“Jesus é identificado com o conjunto de 
uma comunidade: a do “povo”, dos pobres e dos 
oprimidos.” 77

 

 

A presença poética de Jesus Cristo, no início do século XX, permitiu a 

duas ou três gerações de escritores uma compreensão mais profunda da 

encarnação e um grande público encontrou na literatura uma espécie de 

“cristologia poética”, com a qual essa literatura recuperou a função de 
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expressão e de pedagogia religiosa que havia de certo modo perdido após a 

Idade Média: 

 

“O valor simbólico essencial de qualquer 
figura mítica liga-se em primeiro lugar ao Drama em que 
ela está implicada. Esse drama resume-se aqui em três 
palavras bem conhecidas: encarnação, morte e 
ressurreição.”78

 

 

Pierre Brunel lembra que a ressurreição revela que a vida e o amor são 

mais fortes do que a morte, pois todo fracasso e sofrimento podem adquirir 

sentido ao engendrar a vida; todo rosto humano pode reportar-se a Jesus 

Cristo como a um modelo simbólico, rosto que expressa o apelo do outro no 

caminho do homem em direção a conhecer seu próprio rosto. 79
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"Eu nunca tive vergonha de dizer que sou 
nordestino. E também nunca tive vergonha de dizer que minha 
literatura é nordestina, regional. Afinal, todos os meus temas, os 
temas tratados na minha poesia, são nordestinos, motivos tirados 
de lá."  

João Cabral de Melo Neto.1
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1. O cão sem plumas e a serpente emplumada 
 
 
 

O Tríptico do Capibaribe é nomenclatura utilizada por Angel Crespo e Pilar 

Gomez Bedate, a incluir O Cão sem Plumas (1950), O Rio (1954) e Morte e Vida 

Severina (1956). Em ensaio intitulado Realidade e Forma na Poesia de João Cabral de 

Melo Neto, os autores espanhóis tecem considerações pertinentes sobre o entretecido 

dos discursos desses três livros, que estudam sob a rubrica “A Conquista da 

Realidade”2 Partindo da singularidade cabralina no contexto da poesia brasileira, 

observam o isolamento de Cabral, no início, de seus conterrâneos nordestinos, os 

ficcionistas que trataram dos temas sociais da região; afastou-se, igualmente, da 

poesia intimista e religiosa, ficando próximo do perfil estético de Drummond, que já o 

acompanhava desde a fase inicial, especialmente Psicologia da Composição, Fábula 

de Anfion e Antiode, publicados dois anos após A Rosa do Povo, onde se encontrará 

pela primeira vez na poesia brasileira a conexão entre flor e fezes retomada por Cabral 

na Antiode; dizia Drummond em A Flor e a Náusea; “O tempo é de fezes, maus 

poemas, alucinações e espera”. Dirá Cabral: “poesia, te escrevo / agora: fezes, as 

fezes vivas que és.“3 Assim, inscreve-se, o poeta pernambucano na linhagem do poeta 

mineiro, conexão que há de ser posteriormente desenvolvida também por Ferreira 

Gullar.4 Como João Cabral, Drummond teve a experiência do cotidiano prosaico das 

repartições públicas e esses poetas sem dúvida protagonizam a aventura da poesia no 

tédio da rotina; contudo, a partir de O Cão sem Plumas, Cabral demonstra uma maior 

vontade de comunicação e confronto com suas realidades temporais. 

O Cão sem Plumas é a metáfora do rio Capibaribe, que cruza a cidade do 

Recife, em Pernambuco. O livro se compõe de três partes: Paisagem do Capibaribe Ι e 
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ΙΙ, Fábula do Capibaribe e Discurso do Capibaribe. Essa descrição do rio, entretanto, 

não obedece a um roteiro geográfico: a realidade é transposta ao plano artístico 

através de metáforas chocantes que instigam o leitor à revisão dessa mesma realidade 

e, ao mesmo tempo, ao reencontro do segredo da linguagem.  

João Cabral o escreveu no período em que esteve em Barcelona, cidade onde 

foi publicado, em 1950, perto de mudar-se para Londres. O poeta chegara à Catalunha 

com 27 anos, na função de vice-cônsul e naturalmente quedou fascinado pela terra de 

Salvador Dali, caminhando por Las Ramblas e Passeig de Grácia sua imaginação de 

descobridor. Ele se torna editor de livros artesanais de tiragens reduzidas para amigos 

seus do Brasil e da Espanha, como Vinícius de Moraes, Juan Brossa e Joan Edoardo 

Cirlot: este último há de merecer uma atenção especial, pois é ligado ao surrealismo e 

amigo de André Breton, a quem sempre visita em Paris; Cirlot é também autor de um 

importante dicionário de símbolos, onde demonstra um conhecimento profundo de 

mitologia, esoterismo e história das religiões; ele afirma, no prólogo, crer, junto com 

René Guenon, que o simbolismo é uma ciência exata e não uma livre associação de 

fantasias individuais; declara igualmente acreditar que, por trás da metáfora, há algo 

mais que uma substituição ornamental da realidade, daí arremeter-se ao que chama 

“labirinto luminoso dos símbolos” e menciona Erich Fromm, quando lembra que, apesar 

das diferenças existentes, os mitos babilônicos, hindus, egípcios, hebreus, gregos e 

turcos estão “escritos” em uma mesma língua: a língua simbólica. 5

Ao aceitar a definição do simbolismo como “a arte de pensar em imagens 

perdidas pelo homem civilizado", ele lembra a posição de Mircea Eliade, que atribui ao 

símbolo a missão de abolir os limites desse fragmento” que é o homem para integrá-lo 

em unidades mais amplas, como sociedade e cultura.6 Além disso, a analogia entre 

dois planos da realidade se fundamenta na existência, em ambos, de um ritmo comum, 
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que é o fator coerente, determinado e dinâmico que transmite um caráter ao objeto 

onde atua ou do qual surge como emanação: a lua, por exemplo, não é apenas a 

imagem do disco humano, mas também o fluido lunar que atravessa os corpos, e o 

movimento de onda eqüivale ao dos dorsos de um rebanho em marcha; entretanto, há 

um sentido mais profundo desse ritmo, que permite estabelecer conexões entre os 

planos diversos da realidade — são as chamadas “correspondências” baudelairianas; 

daí a conclusão de Schneider de que o símbolo é a manifestação ideológica do ritmo 

místico da criação; o simbolismo é a força magnética que liga entre si os fenômenos 

pertencentes ao mesmo ritmo7 e a partir daí se estabelecem conexões entre os vários 

planos da realidade. 

Levando-se em conta essa aproximação cabralina com o conhecimento 

simbólico e surrealista, sobretudo ao tempo de sua estada em Barcelona, talvez 

resultasse bem uma análise do título O Cão sem Plumas por esse prisma, para aclarar, 

também a ideologia estética e social dos versos que o seguem e a que estão unidos 

em desdobramento. 

Habitualmente, o cão está ligado à morte, aos infernos, ao mundo subterrâneo. 

Jean Chevalier e Alain Gheerbrandt lembram que a primeira função mítica do cão, 

universalmente atestada, e a de psicopompo, isto é, guia do homem na noite da morte, 

após ter sido seu companheiro no dia da vida; os antigos mexicanos criavam cães 

especialmente destinados a acompanhar e a guiar os mortos no além; ainda hoje, na 

Guatemala, os índios lacandones costumam depositar, nos quatro cantos de suas 

sepulturas, quatro miniaturas de cão, feitas de folhas de palmeira; a décima terceira e 

última constelação do antigo zodíaco mexicano é a constelação do cão, que introduz as 

idéias de morte, de fim, de mundo, subterrâneo; o cão não se contenta em guiar os 

mortos, mas serve também como intermediador entre este mundo e o outro — essa 
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familiaridade do cão com a morte e as forças invisíveis da noite pode torná-lo animal 

suspeito por feitiçaria; entre os povos ribeirinhos do Volga, o cão recebe seu pelo 

lanudo do diabo, como pagamento de sua traição — assim, a traição do cão 

materializava-se através de seu pêlo e faz com que o cão, em virtude dessa 

intermediação, vá se tornando, pouco a pouco, o animal impuro, intocável: mais ainda, 

essa traição é também a causadora das enfermidades entre os homens, das impurezas 

internas que provém, assim como do pêlo do cão, da saliva do diabo — e é assim que 

o cão se torna responsável pela morte dos homens, conseqüência final dessas 

calamidades, dessas sujidades e salivações; os buriatas dizem que Deus amaldiçoou o 

cão perjuro nos temas seguintes: "Tu sofrerás de fome eternamente, roerás ossos e 

comerás os restos dos alimentos dos homens, que te moerão de pancadas." (Hara, 

85); neste ponto extremo de seu aspecto nefasto, o símbolo do cão se une ao do bode 

expiatório. 8

Quando João Cabral se refere a O Cão sem Plumas, surgem as várias acepções 

simbólicas do cão acrescidas da qualidade sem plumas. Apesar de compreender-se, 

numa incursão inicial, tratar-se de um "cão sem adornos", verifica-se que há mais 

alguma coisa a esclarecer no título da obra cabralina. Por oposição, surge a figura da 

serpente emplumada; Quetzalcoatl é a serpente divina vestida com as penas verdes do 

pássaro Quetzal, reúne em si as qualidades do pássaro e da serpente, formando um 

verdadeiro sistema dualistíco, que liga céu e terra; o nome que os Maias davam a essa 

figura era Kukulcán; a serpente sempre foi venerada por causa da sua mudança de 

pele (símbolo da vida que se regenera) e por causa da sua proximidade ao elemento 

vital da água (fertilidade); também rios de curso tortuoso eram interpretados como 

serpentes.9
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Lembra Pierre Brunel que A Serpente Emplumada é um modelo constante na 

arqueologia da América Central, pintada nos afrescos e códices, gravada nos 

sarcófagos, esculpida em monolitos, ao pé das pirâmides e sobre as paredes dos 

templos, estilizada em gregas escalonadas. É o mito do deus pacífico, do deus 

educador que promete acesso à paz e prosperidade; o nome Serpente Emplumada 

(Quetzalcoatl para os mexicanos, Kukulcan para os maias, Gucumatz para os quichés) 

é simplesmente a leitura fonética do hieróglifo que designa nas esculturas centro-

americanas um personagem histórico, rei-sacerdote dos toltecas depois elevado à 

categoria de divindade; a tradição atribui a Ketzalcoatl a invenção da tecelagem, da 

cerâmica e do zero (das matemáticas) além da astronomia 10. Em 1929 o guatemalteco 

Miguel Angel Astúrias (1899-1974) publica em Madri a primeira versão de Lendas da 

Guatemala, que será, na tradução francesa de Miomandres, objeto da admiração de 

Paul Valéry; o texto faz algumas alusões ao deus civilizador, mas é sobretudo na 

segunda edição, na versão definitiva de 1948, editada em Buenos Aires pela Pleamar e 

reeditada em 1958 pela Losada, que um dos dois textos acrescentados, "Cuculcan, 

serpente envolta em plumas" aborda o mito, aplicando-o aos problemas da criação, 

metáfora daquilo que se tornará, vinte e cinco anos depois, para a coleção de Skira, Os 

Caminhos da criação, num texto sobre a criação artística em geral e mais 

especificamente sobre a criação literária, Três dos Quatro Sóis, em 1971 — este atua 

sobre a proximidade dos significantes volver e envolver, criadora do  mito, na medida 

em que o que promete a Serpente Envolta de Plumas é volver11  

O mexicano Carlos Fuentes trabalhou o mito de Quetzalcoatl na peça Todos os 

gatos são pardos (1970) e no romance Mudança de Pele, onde joga com o sentido 

ofídico que implica o despojamento ritualístico do “homem velho”, que deve morrer para 

que algo novo nasça por cima dos seus despojos — a cena final se passa no interior da 
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grande pirâmide de Quetzalcoatl, em Cho lula e no último momento é convocado “o 

cachorro amarelo”, o coiote Soltl, duplo de Quetzalcoatl,  aquele que o acompanha na 

travessia do mundo subterrâneo e desaparece quando a divindade ressuscita como 

estrela da manhã (Vênus); em 1975, Fuentes publica Terra Nostra, romance entre a 

ficção científica e o relato histórico, uma meditação/reinterpretação do mito de 

Quetzalcoatl, onde ele mostra pontos em comum com Três de Cuatro Soles, tal como o 

parto de uma velha que, sem intervenção do sêmen humano, gera uma criança 

sobrenatural, o esqueleto de Juan Girador, assunto já abordado por Asturias no conto 

do mesmo nome, no livro O Espelho Vida Sal, onde a mulher de Ervas carrega na 

corcunda gêmeos que, em vez de partirem do nascimento para a morte fazem o 

inverso, da morte para o momento de encontro com o pai deles; Três de cuatro soles 

enriqueceu-se com dois episódios complementares do mito: 1) A criação do quinto sol, 

a pedido de Quetzalcoatl e o inevitável sacrifício daquele que aceita ser deus (“o sol 

sacrificava-se todos os dias. Era para [fazer] isso que Quetzalcoatl era deus. Todos os 

dias as feras e os gigantes do mal o despedaçavam e seus restos sangrentos 

ensangüentavam os crepúsculos”); 2) A descida de Quetzalcoatl ao mundo dos mortos 

para ali procurar a ossada da humanidade precedente a fim de que, triturados juntos 

com milho e seu esperma, dessem nascimento a seres novos — mas a reinterpretação 

original do mito está ligada à resolução de um fantasma do universo de Carlos Fuentes, 

o tema do Gêmeo: em Terra Nostra, Quetzalcoatl e Tezcatlipoca são duas vertentes de 

uma única personalidade: 

“Era ele de novo. Era eu, o mesmo rosto que o 
espelho ciumentamente escondido sob minhas roupas rasgadas 
reproduzia fielmente (…) serpente de plumas pelo que eu me 
lembro, espelho fumante por aquilo de que não me recordo (…) 
Esse Gêmeo obscuro renascerá em ti, e tu continuarás a 
combatê-lo (…) aquilo que tu representas somente viverá se for 
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negado (…) teu bem, meu caro, só se mantém vivo porque teu 
duplo o nega.” 

 
Essa dialética já está em Asturias: 

“Fogo transformado em fumaça… fumaça em 
nuvem… nuvem transformada em pluma… serpente de plumas 
no mais alto do céu.” 

 
Quetzalcoatl / Tezcatlipoca (máscara de plumas verdes / fumaça são as marcas 

constantes de sua (s) presença (s) na narrativa, deixando seu mundo, é atirado pelo 

mar… na Europa. Ele parte / retorna, como prometera, ao antigo / novo mundo, mas 

por pouco tempo, porque sua sina é recomeçar; a figura de Quetzalcoatl, o pacífico que 

é obrigado a emigrar, mas prometendo voltar, ele quer retornar e no contexto político 

latino-americano recente é no leitmotiv do retorno que irão ecoar os componentes do 

velho mito da serpente emplumada: 

“Difícil chegar, não é? Claro, pois  nós estaremos 
voltando sem saber que estamos voltando. Com mais de cem 
anos de ausência migratória, qualquer um esquece que partiu um 
dia.” 

 
É a leitura do retorno como um avatar, renovado, da promessa de Quetzalcoatl: 

“Um deus democrático, bom camarada, sem 
espada e sem recompensas, e deus em que havíamos acreditado 
até agora é o deus da guerra do ultraje, que de nada nos serve 
(…) Precisamos agora de um deus mais conforme às 
necessidades, digamos, um deus reformista na falta de um ser 
revolucionário, mesmo que seja provisório, de transição, meio 
sagrado ao mesmo tempo que meio profano.” 

 
Num continente caracterizado pelo subdesenvolvimento econômico e enorme 

taxa de analfabetismo, a figura de um deus educador que volte para ensinar, irá servir 

de base para ficções protesto de uma outra ideologia; em Corral Abierto (1956) do 

uruguaio Enrique Amorim, o protagonista retorna à “sua vila-miséria”, Corral Abierto, 

passando a desfrutar de um carisma identificado com o do Cristo, figura de significação 

de modo algum incompatível com o de Quetzalcoatl — tanto uma como outra condizem 
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com a epígrafe escolhida por Amorim para sua ficção: “O padre de Deus das coisas 

como são perdia terreno para o padre que serve ao Deus das coisas tais como 

deveriam ser “(Rudyard Kipling, O Julgamento de Dandara). A propósito dessa possível 

identifição de Cristo com Quetzalcoatl, Dorita Mouhand considera que, na área cultural 

da tradição de Quetzalcoatl, o México desenvolveu nas regiões campesinas do início 

do século um movimento extremista que invocava a proteção do cristo-Rei e cujos 

partidários, os cristeros, iriam tornar-se protagonistas de uma farta literatura, também 

chamada “cristera”. 

A ensaísta destaca que a qualidade, quantidade e variedade de ficção latino-

americanas nas quais emerge, deliberada ou inconscientemente, o velho mito, fazem 

parecer artificiais romances como A Serpente Emplumada de D. H. Lawrence, onde o 

declarado referencial ao pré-colombiano se prende mais ao romantismo do folclore; 

contudo, a morte do deus decaído e acorrentado à pedra na selva, incapaz de retornar 

e defender seus territórios dos usurpadores, é o tema de “Dorme um soldado”, do 

Canto Geral de Pablo Neruda, que evoca um espanhol a dormir e momentaneamente 

tão inofensivo quanto o monolito da Serpente Emplumada, ao pé da qual o cansaço o 

venceu:12

“Extraviado nas fronteiras espessas 
chegou o soldado. Era total fadiga 
e caiu entre os cipós e as folhas 
ao pé do grande deus emplumado:
este 
estava só com o seu mundo real 
surgido da selva. 

Olhem o soldado 
Estranho nascido do oceano. 
………………………………… 
Quantas zonas  
de obscuridade para que o Deus de Pluma 
nascesse e enroscasse seu volume 
sobre os bosques na pedra rosada 
quanta desordem de águas loucas 
e de noite selvagem…” 13
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Quetzalcoatl era assim chamada pelos antigos mexicanos, mas os maias o 

chamavam Kukulcan, Serpente Envolta em Plumas, tal como consta na obra asturiana 

Lendas da Guatemala, escrita na França. O mito da serpente emplumada é encontrado 

em todos os relatos americanos de criação do mito; a iconografia de Coatliene retoma-

a “empertigada, decapitada, com sua guirlanda de cabeças de morte, saia de 

serpentes, mãos abertas e laceradas”, que não admite a fissura e quer ser monolítica 

— pela falta de cabeça renuncia ao antropomorfismo, porque, na ficção de Carlos 

Fuentes, Gaspar Ilbru sente que sua cabeça cai na hora em que fecunda sua mulher, 

deixando entrever que A MORTE GERA O VIVO; morte dialética, demonstrada nas 

estátuas da deusa, sempre de cabeça cortada, daí a análise de Laurette Léjouné de 

que, para trazer ao mundo o ser luminoso que habita, Coatlicue deverá desaparecer 

(coatl – serpente e cueil – saia). Coatlicue estava nascendo quando sentiu uma bola 

emplumada cair sobre o seu corpo e ela a colocou sob a roupa — ao terminar o 

trabalho, sentiu que desaparecera o objeto e ela estava grávida; os filhos desejaram 

matá-la, porém a criança no ventre a protege e nasce de escudo na mão, dardo e vara 

azul, coxa e braço pintados de azul, a perna esquerda fina e emplumada, o guerreiro 

do sul, filho de Coatlicue, evocada por Fuentes e Asturias. 14  

A Serpente Emplumada, síntese dos poderes contrários do céu e da terra, leva 

plumas na cabeça, na cauda e às vezes também no corpo e é o símbolo mais 

importante da América Pré-Colombiana. Quetzalcoatl é, também, segundo Cirlot, outro 

símbolo andrógino desse animal dotado de força magnética, que, pela mudança de 

pele, desprende-se da velhice e se apresenta de modo repentino, havendo sempre 

impressionado os escritores antigos, na alquimia, a serpente alada é o princípio volátil, 

a carente de asas, o princípio fixo; sua essência úmida a identifica com mercúrio, o 



 342

deus andrógino e o seu sacrifício possibilita a aceitação prazeirosa da morte e o vôo 

até a região superior, estando presente mesmo em Finisterra, no menir de Kerunz. 15

O Cão sem Plumas evoca a função mítica de guia através da morte em um 

mundo que, não totalmente subterrâneo, mostra-se anfíbio e povoado de seres dessa 

natureza: os mangues do Capibaribe, a lama cheia de caranguejos a recobrir os 

moradores dos  mocambos do Recife. Desde aí João Cabral chamou a atenção para o 

fato de que o rio Capibaribe participa do subdesenvolvimento nordestino, por sua 

sujeira que elimina os espelhos da água, calamidade impura a poluir a saúde da sua 

população. sem plumas vai significar mais do que “sem adornos”, porque alude à 

impossibilidade de vôo e mudança de situação; igual impossibilidade de retorno, uma 

vez que, por contraposição à essência divina da serpente emplumada é a viagem que, 

no caso, se inviabiliza, no caminho que não sai do lugar, imobilizada pela carência de 

interesse da sociedade humana local. 

O Cão sem Plumas surge como a mitologia possível no Nordeste brasileiro, o 

animal que guia o morto nas paisagens de morte do rio Capibaribe, cão amaldiçoado a 

sofrer fome e roer ossos e restos de alimentos dos homens que o espancam, sendo 

eles próprios também cães na lama, esses homens “bichos” de que falou Manuel 

Bandeira, catando no lixo como nas gravuras de Abelardo da Hora, dormindo nos 

mocambos vestidos de molambos, o povo do Recife. 

Notas: 
1. Entrevista a Miguel de Almeida, Folha de São Paulo, 29/12/81 
2. Crespo, Angel e Bedate, Pilar Gomes. Realidade y Forma en la poesia de João Cabral de Melo. Madrid, 1964, Gráficas 

Benzal, Separata da Revista de Cultura Brasileña, março, pág. 36 
3. Melo Neto, João Cabral. Obra completa. RJ. 1994, Nova Aguilar, pág. 101 
4. Moricone, Italo. Uma Rosa no Meio do Caminho, Jornal do Brasil, Idéias, 21/04/01. pág. 4 
5. Cirlot, Jean – Eduardo. Dicionário de Símbolos. Barcelona, 1969. Editorial Labor, pág. 13 
6. Idem, pág. 36 
7. Idem, pág. 37 
8. Chevalier, Jean; Gghurbrant, Alain. Dicionários de Símbolos. RJ, 1994, Ed. José Olympio, págs. 176, 177 e 181 
9. Biedermann, Hans. Dicionário Ilustrado de Símbolos. SP, 1993, cia. Melhoramentos, pág. 345 
10. Brunel, Pierre. Dicionário de Mitos Literários. RJ, 1997, José Olympio, pág. 834 
11. Idem, págs. 834 e 835 
12. Idem, págs. 836, 837 e 838. 
13. Neruda, Pablo. Canto Geral. RJ, 1979, Difel/Difusão Editorial, pág. 53 
14. Brunel, Pierre. Ob. cit., págs. 176, 177, 180 e 181 
15. Cirlot, Joan Edoardo. Ob. civ., págs. 420 e 422 
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2. O cão sem plumas, o surrealismo e a desagregação da 
metáfora 

 
 
 
Em uma perspectiva intersemiótica poder-se-iam observar as possíveis relações 

do poema cabralino  O Cão sem Plumas com o filme Un Chien Andalou (1929) de Luis 

Buñuel, em que as imagens tem como missão inquietar o espectador: a navalha que 

corta o olho da mulher, a axila de outra mulher repleta de formigas, um burro morto 

deitado em cima do teclado de um piano de cauda. 

Em várias oportunidades João Cabral mencionou que, como poeta, preocupava-

lhe “dar a ver”: 

“O meu esforço é dar a ver tanto a Zona da Mata 
e o Agreste quanto o Sertão.” 1

 
“Paul Eluard tem um livro de poesia sobre 

pintores. O título é Donner à voir. Este último sintetiza a 
preocupação que tenho com a poesia. Quero dar a ver… Tenho 
apenas a certeza de desejar como epígrafe da minha poesia 
Donner à voir. 2

 
Essa declaração de Cabral é muito forte para ser minimizada: ele declara como 

síntese e epígrafe de sua poesia a expressão “dar a ver”, de um dos mestres do 

surrealismo, Paul Eluard. E isso em 1970, quando já havia publicado quase toda a sua 

obra, e, no que concerne à primeira citação sobre as zonas nordestinas, em 1989, 

demonstrando a continuidade e firmeza de sua proposição estética. 

De modo que, com respeito ao Cão sem Plumas, é impertinente, em termos 

acadêmicos, a exclusão da obra dessa perspectiva até porque o surrealismo, como se 

sabe, não está circunscrito à mera criação artística de uma atmosfera onírica. O 

surrealismo, na verdade, caracteriza um trato especial na metáfora e nas imagens. Por 

outro lado, a crítica social presente no livro, sua denúncia da miséria humana através 
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da sujeira do rio, consiste na enunciação de uma ideologia que, humanista, socialista 

ou comunista, chama a atenção para rever-se a realidade humana dos nordestinos. 

Contudo, o processo utilizado na crítica à realidade não está obrigado a ser ligado a 

uma escola ou estilo de época igualmente realista; portanto, quando João Cabral se 

volta para a pobreza e o subdesenvolvimento ávidos de soluções políticas e 

econômicas, ele mantém como artista a sua voz cosmopolita de vanguarda, de 

morador de Barcelona com destino a Londres e leitor atento dos escritores de Paris. 

Talvez esta se constitua a chave impactante do primeiro livro daquilo que se chama 

“Tríptico do Capibaribe”: a temática social com a técnica surreal. 

O que poderia surpreender àqueles não suficientemente íntimos dos 

movimentos europeus de vanguarda torna-se mais compreensível à recordação do 

engajamento aberto do surrealismo na luta contra o capitalismo, isso por volta do ano 

1930, quando Aragon compareceu a uma conferência internacional de escritores 

revolucionários da antiga União Soviética; a revista oficial do surrealismo mudou o seu 

nome de “A Revolução Surrealista” para “O Surrealismo a serviço da Revolução”; em 

1931, já filiado ao Partido Comunista, Aragon publicou o poema “Frente Vermelha”; nos 

anos 40, Éluard e Aragon se tornam ambos poetas “oficiais” do Partido Comunista 

Francês. André Bréton, em 1938, ao retornar do México onde estivera com Trotski, 

funda em Paris uma Federação Internacional de Arte Revolucionária Independente; 

Eluard mantém-se solidário aos comunistas e, na seqüência dos fatos, no que 

concerne à literatura, importa lembrar que Éluard estabeleceu uma distinção entre 

sonhos e textos surrealistas e o poema propriamente dito, em desacordo com a 

doutrina bretoniana. Esse dado torna-se mais preciso quando Éluard decide pôr sua 

poesia a serviço da luta contra as tropas alemãs em Paris; em 1942 ele publica Poésie 

et verité, onde incluía o famoso poema de resistência nazista Liberté, lançado pelos 
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aviões aos milhares sobre Paris; o livro foi considerado subversivo pelos alemães e seu 

autor passou a viver na clandestinidade, chegando a refugiar-se em hospital 

psiquiátrico; mantendo-se fiel a seus ideais políticos, escreveu poemas a Stalin 

(Hommages, 1950) e ao brasileiro Luiz Carlos Prestes (Poémes pour tous, 1952); 

defendeu a tese do poema como objeto circunstancial, na trilha proposta por Goethe; 

considerado um “místico sem Deus”, a união com a totalidade do mundo se fez através 

de imagens de eleição, que não surgem como acessórios ornamentais, nos índices 

sensíveis verdadeiros entre o homem e as pedras, as árvores, os animais — uma 

fraternidade estendida aos desejos e, evidentemente, aos outros homens, como 

destacou Gaston Baissette3.  

Diferentemente de Aragon, cujo engajamento político se marcou por uma ruptura 

na sua trajetória literária, extremando a fase surrealista da fase comunista, Éluard 

evolui em uma linha de coerência, não só no exercício da poesia como na sua 

teorização, e ainda que não seja considerado um poeta crítico da linhagem de 

Baudelaire, Mallarmé ou Valéry, deixou livros de teoria poética, como Notes sur la 

poésie (1936), L´evidence poétique (1937) L´avenir de la poésie (1937) Prémières vus 

auciennes (1937) e o já mencionado por João Cabral como síntese e epígrafe de sua 

poesia, Donner à voir (1939), além do póstumo Les Sentiers et les routes de la poésie 

(1952). Dizia Aragon que todas as palavras são poéticas desde que sejam as palavras 

da vida, pois que a poesia deve ter como fim a verdade poética; Éluard, desde o início 

de seus poemas, denotava uma preferência pelas palavras do dia-a-dia, na dicção 

límpida e clara — estava atento contudo, ao cubismo literário de Apolinnaire como ao 

pictórico de Picasso, a decompor os objetos da realidade para reagrupar-lhes as 

formas geométricas em nova combinação. Sem maior compromisso com as leis da 

verossimilhança, empreendendo no espaço uma visão simultânea das várias faces do 
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objeto; assim também o poema cubista buscou produzir no espírito do leitor efeitos de 

descontinuidade e simultaneidade de sensações, com imagens de impacto centrando 

versos e atuando como unidades independentes, sem vínculos estreitos de ordem  

discursiva ou natureza lógica: a unidade do poema passava a fundar-se no analógico, 

em vez de no lógico; no contraponto vertical de similitudes e/ou oposições semântico-

formais  entre as palavras e as imagens, em vez de no desenvolvimento horizontal das 

idéias; ao mesmo tempo, a sensação de simultaneidade, de visão instantânea advinha 

da rapidez com que as palavras se encadeavam entre si, acentuada pela ausência de 

pontuação, pelas elipses audaciosas, pela raridade de conectivos ou elos de mediação 

entre elas: essas características da técnica cubista de composição Éluard 

desenvolveria numa dicção pessoal, apesar de alguns ecos de Apollinaire, como a 

sistemática ausência de pontuação; observe-se ainda, no que concerne à poesia 

eluardiana, a utilização não só do verso livre, como a freqüência do alexandrino e do 

octassílabo4, este último metro preferencial de João Cabral. 

A busca cabralina de encontrar conexão entre coisas não conectadas 

anteriormente traduz uma intencionalidade lúdica de impactar o leitor com metáforas 

surpreendentes; a indagação dos surrealistas “não exigirá a emancipação do espírito a 

prévia emancipação social do homem?” tem a ver com o estudo da pergunta “como 

ligar o mais rigoroso materialismo dialético com o apelo ao mundo dos sonhos?” Ao 

mesmo tempo revela uma proximidade pouco mencionada com Paul Éluard, na 

condição de autor do livro Donner à voir, cujo título é citado por João Cabral como 

síntese e epígrafe de sua obra, a que se acrescentaria também, uma afirmativa de 

Jorge Guillén: “digamos poema como diríamos quadro, estátuas. Todos são objetos,”5

Essa idéia da imagem como valor em si marcara a estréia de Pedra do Sono, 

quando Antonio Cândido afirmara que, apesar de serem os poemas cabralinos 
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aparentemente surrealistas, havia neles uma tendência construtivista; ele próprio 

afirmara ser Pedra do Sono, a tentativa de fazer um livro surrealista, mas sem escrita 

automática.6

O que fica do surrealismo se lhe é tirada a escrita automática? Por certo uma 

provocação da imagem por ela mesma e por aquilo que ela acarreta, no domínio da 

representação, de metamorfoses e de perturbações imprevisíveis, a compelir a revisão 

do universo. Em vez de procurar seduzir o leitor, o objeto artístico do surrealismo cria 

nele uma sensação de desamparo, na medida em que se alteram os códigos 

convencionais e os pontos de referência que marcam a relação do leitor com a obra, a 

relação entre os objetos que integram a imagem, resultando assim uma arte 

provocadora e inquietante. 

Dessa forma, a metáfora não é considerada como artifício de linguagem ou 

como mera aproximação artificial de elementos díspares da realidade, através do 

processo analógico. A seguir-se a visão de Pierre Nougé, a metáfora será uma maneira 

de escapar à ordem estabelecida, um meio de transformar o mundo, de interferir na 

realidade; ele quer que a imagem criada surge como algo existente no real, conferindo 

ao signo a evidência concreta de coisa significada. 7

Observe-se que o surrealismo vai partir também da função de uma imagem que 

obriga o espectador a rever todo o universo; essa imagem implica na aproximação de 

realidades distantes, e essa distância é que dá a medida da força dessa mesma 

imagem. Na verdade, a imagem surrealista mais forte é aquela que apresenta o grau 

arbitrário mais elevado, a que recebe uma dose enorme de contradição aparente; a 

imagem verbal surrealista escapa a toda compreensão racional, ela exprime, por 

analogia entre duas realidades pertencentes a registros diferentes, o nascimento de um 

universo inédito e insólito, a permitir a exploração do desconhecido; trata-se do triunfo 
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de uma linguagem reinventada que permite ao homem ver de outra forma a outras 

coisas. 

Contudo, o caráter ilógico dos nexos sintáticos não se identifica sempre com a 

escrita automática irracionalista. Ele pode ser deliberado e fruto de uma proposta lúdica 

a provocar a ruptura do sistema que o leitor interpreta como um bloco unitário e, por já 

conhecê-lo, espera que o componente venha com seu acompanhamento habitual; mas 

ele surge com um elemento novo a substituir a companhia de costume e isso ocasiona 

uma surpresa, a qual caracteriza grande parte da imagem contemporânea, em 

contraposição à chamada imagem tradicional, que guarda uma similitude evidente 

entre o plano real e o plano evocado, uma semelhança material, e a comparação é 

motivada por algo físico em definitivo. 

Carlos Bousoño chama “visionária” à imagem moderna e declara que os poetas 

contemporâneos não exigem a correspondência física entre as duas esferas 

figurativas, a real e a evocada: eles se conformam com a emoção que suscitam; ele 

explica que a imagem tradicional se funda em uma prévia intervenção de raciocínio a 

exigir um conhecimento anterior dos elementos, sem o qual a descarga estética não se 

realiza; na imagem moderna, quando poeticamente realizada, o leitor experimenta, 

ainda que sem raciocínio, a semelhança que existe entre os dois planos da metáfora, o 

real e o fantástico.8 Bousoño acrescenta que pode tornar-se, inclusive, a imagem um 

grau de visão, porque o poeta concede a um objeto real qualidades que não pode 

possuir, construindo uma realidade tocada de propriedades irreais. 9

Observa-se, assim, que a metáfora pode ser um “trabalho do sonho”, ao modo 

surrealista, mas pode ser também um “trabalho desperto”. A desarticulação do real, a 

fabricação dos objetos a prevalecer em uma realidade através de materiais 

fragmentados, vão alargando o campo do real e multiplicando seus registros; a 
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interpenetração do mundo psíquico e do mundo material resulta no tratamento poético 

da realidade e o surrealismo, muitas vezes denominado como escola, na verdade 

tenderia a ser mais um método na sua originalidade em revalorizar o estado de sonho e 

estabelecer com ele a ligação íntima com a escritura automática, além de ter na 

colagem o seu instrumento principal. Sendo um método — como a psicanálise —, 

vários são os seus modos de utilização, o que o distingue das escolas do romantismo 

ou do simbolismo; o poético como fonte de conhecimento cruza com o psicológico 

freudiano no surrealismo, mas mantém um caminho próprio nesse diálogo; a dinâmica 

desse conhecimento resulta da união do que é aparentemente inconciliável; as 

associações livres à deriva do acaso objetivo não conduzem necessariamente ao texto 

onírico — este, assim como o texto automático, tem em comum um alto grau de 

absurdo imediato. Ao mesmo tempo, a questão colocada por Breton em 1922 não foi 

respondida: e se a memória for apenas um produto da imaginação? E sendo o sonho 

esse estado onde a consciência atinge o mais alto grau de percepção ele é também um 

espetáculo interior — para ele, segundo Reverdy, os homens se isolam; para o 

pensamento, eles se reúnem; lembra Sarane Alexandrian que os surrealistas 

combatem a religião cristã, alguns deles no espírito do materialismo dialético.10

A comparação entre o cinema e o sonho foi feito pelos surrealistas; Éluard 

desejou chamar Cinema Perfeito a uma reunião de seus sonhos — o cinema mudo 

estava próximo das imagens oníricas, essa idéia de criar filmes psíquicos, um cinema 

sonho apaixonou os surrealistas; o roteiro, não sendo a reprodução do sonho, é 

considerado por Artaud a verdade sombria do espírito; foi em A Revolução Surrealista 

que foi publicado o roteiro de Un chien Andalou (nº 12, dezembro de 1929), protótipo 

desse cinema perfeito concretizando o simbolismo do inconsciente; Buñuel declarou 

que esse filme não existiria se não fosse o surrealismo, a transportar a psicanálise para 
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o plano plástico; Dali e Buñuel, mais que reunirem seus sonhos, partem do 

funcionamento real do pensamento no sonho para criar uma estória exprimindo os 

contatos inconscientes de uma dupla. Pertencem a um filme imagens como a de um 

homem cortando com um canivete o olho de uma mulher (defloração), mãos mutiladas 

com unhas coloridas, burros deitados no teclado de um piano de cauda: o sonho é um 

filme imprevisível que o adormecido assiste no interior de seu espírito e o cinema é um 

sonho onde o homem reencontra os privilégios da imaginação noturna — um e outro se 

influenciam reciprocamente, conforme Sarane Alexandrian. 11

A partir do método freudiano de interpretação dos sonhos, chega-se ao método 

surrealista de interpretação — a conclusão é de Breton: pode-se analisar um poema ou 

um quadro surrealista como se analisa um sonho.12 A caligrafia onírica a partir de um 

ilogismo irracionalista nos símbolos da irrealidade e de desconexão — quando essa 

relação se faz consciente, — é aparentemente disparatada; se não se faz consciente, 

surge como incoerência; há no surrealismo uma maneira de expressar-se de modo 

irracional e há um outro tipo de expressão que tem assento em Baudelaire e consiste 

em uma reunião de elementos cuja solidariedade constitui uma estrutura cerrada — 

cada elemento adquire um sentido que não tinha antes de estar no conjunto. 13

Observe-se que dizer escritura automática equivale dizer ausência de controle 

racional, processo pré-consciente, irracionalismo. Carlos Bousoño destaca que o 

surrealismo de nenhum modo se caracteriza pala famosíssima escritura automática,14; 

esta é definida por André Breton como “automatismo psíquico puro, ditado do 

pensamento na ausência do controle do exercício pela razão”; o autor espanhol 

exprime que isso define não o surrealismo, mas todo o movimento de simbolização, do 

qual o surrealismo constitui apenas a etapa final: tão fora do controle racional será 

filmada a criação dos símbolos de A morte dos Amantes de Baudelaire, ou o poema 
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XXVIII de Antonio Machado, ou o 102 de Juan Ramón Jimenez, como a criação de um 

poema de Éluard, Aragon, Alexandre, Neruda ou Cernuda em suas respectivas etapas 

surrealistas — nada de escritura automática, portanto; assim, o surrealismo não fica 

delimitado pelo irracionalismo nem pela escritura automática, mas pelo modo ou 

registro em que esta e aquela aparecem.15

Há ainda a verificar o ilogismo dos nexos sintáticos do surrealismo no período 

não vanguardista que o antecede; também a questão das metáforas e metonínias pré-

conscientes, as superposições temporais, as visões, enfim, pré-vanguardistas a se 

tornarem imagens visionárias surrealistas; a contextualidade simbólica inclui o absurdo 

e decorre da lucidez o mecanismo de desconexão, além do que os conceito de 

ilogicidade e de irracionalismo não se confundem: pode-se ser irracional sem ser 

ilógico, e pode-se ser ilógico sem ser irracional — as metáforas tradicionais são em si 

incongruentes, mas o leitor as compreende. 16

Conforme José Castello, na biografia que fez do poeta a partir de seus próprios 

depoimentos, João Cabral acredita que, entre seus livros, o único influenciado pelo 

surrealismo é Pedra de Sono; mesmo assim ele tenta relativizar, afirmando que, se 

esse livro for comparado com outros livros surrealistas, na verdade teria muito pouco 

de surrealismo17 João Cabral acredita que o seu momento de ruptura com o 

surrealismo estaria em A Bailarina, terceiro poema do livro O Engenheiro, onde o 

mundo concreto passaria a ter precedência sobre a atmosfera surreal18. 

Não é tão simples, contudo, o exercício da poesia: não basta, apenas,decidir 

friamente abandonar o método surrealista que tanto atraíra João Cabral em sua 

juventude. Porque o abandono da escrita automática implica a recusa de uma fase do 

surrealismo, no processo de simbolização da metáfora — como está claro no percurso 

que se fez ao longo do texto. A formação escrita da produção verbal inconsciente 
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passa por uma etapa lógica; João Cabral percebe que há proximidade do método 

surrealista com a sistematização intelectual de antiga inspiração — ele busca algo mais 

construído, concreto, vendo no trabalho do poeta a tarefa do engenheiro: além da 

prática de Valéry, contida nas Variedades, ele vai ser embebido pelo cubismo do 

arquiteto Le Corbusier — João Cabral se impressiona com o discurso teórico de ambos 

e passa a criticar no surrealismo aquilo que considera tratar-se de uma aposta no 

espontâneo. 

O cão sem Plumas de João Cabral pode ser considerado um retorno ao 

surrealismo por parte do poeta pernambucano, ao método surrealista de tratar a 

imagem do qual ele se havia distanciado em Psicologia da Composição (1947). Ao 

mesmo tempo, o poeta se inscreve temporal e espacialmente, a exemplo dos seus 

colegas romancistas nordestinos da geração de 30, que trataram dos temas sociais da 

região: ele retoma, então, a flauta jogada ao mar na obra anterior; a ressaca a devolve 

e, como lembram Angel Crespo e Pilar Gomez Bédate,19 ele a vai recolher nas águas 

de um rio nordestino, o Capibaribe —daí abrir-se o poema com duas imagens que 

provocam assombro: 

 “A cidade é passada pelo rio 
como uma rua 
é passada por um cachorro 
uma fruta 
por uma espada 
 
O rio ora lembrava 
a língua mansa de um cão 
ora o ventre triste de um cão 
ora o outro rio 
de escuro pano sujo 
dos olhos de um cão. 
 
Aquele rio 
era como um cão sem plumas.”20
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A locução cabralina é sóbria e direta, mas a idéia caminha através de imagens 

sem precedentes, que descrevem o rio de águas viscosas, carregadas de lodo, sem 

peixes, com caranguejos e polvos que os homens pescam metendo-se na lama — tudo 

em meio a imagens inesperadas, a primeira das quais comparando o rio com um cão 

sem plumas: o que vem a ser?  Segundo eles, é uma imagem que responde ao tópico 

lexicalizado de alguém que está sem plumas, isto é, paupérrimo, privado daquilo a que 

nem sequer tem direito naturalmente — o rio não tem peixes, nem sequer águas, ele 

não sabe de nada que é próprio dos rios, porque suas águas estancaram e isso quer 

dizer, ao poeta, pobreza e apodrecimento, como osdos loucos, dos asilos, do cárcere, 

do hospital.21

É na segunda parte do poema que João Cabral explica a imagem que lhe dá 

título: 

“um cão sem plumas 
………………………… 
é quando a alguma coisa 
roem tão fundo 
até o que não tem” 22

Na terceira parte do poema é introduzido um novo elemento: o mar onde 

desemboca o rio, o mar como uma bandeira branca e azul (Pernambuco?) que tivesse 

dentes, como um poeta puro, polindo esqueletos, permanentemente roendo os seus 

ossos: Angel Crespo e Pilar Bédate destacam que nesse ponto o poeta renega 

publicamente sua atitude anterior diante da poesia, ao mencionar a carne vidrada do 

mar, de estátua em silêncio alcançado à custa de dizer sempre a mesma coisa; já na 

quarta e última parte, o rio está vivo, até o ponto em que a espessa qualidade que lhe 

dá sua putrefação se converte na medida que determina o grau de vida que existe nos 

seres, e o poeta estabelece um índice de realidade das coisas, destacando que a vida 

que se reproduz é mais espessa que a que não se reproduz — como se para ela 

houvesse uma equivalência total entre o mundo dos fatos físicos e o dos fatos morais. 

João Cabral passa a se valer de materiais extraídos da realidade que não é estática, 
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mas dinâmica; em suma, de um conflito social. Ele mostra o contraste entre a miséria 

representada pelo rio e o termo oposto do processo dialético social 23: 

 “(É nelas 
mas de costas para o rio, 
que “as grandes famílias espirituais” da cidade 
chocam os ovos gordos 
de sua prosa. 
Na paz redonda das cozinhas, 
ei-las a revolver viciosamente 
seus caldeirões 
de preguiça viscosa)”.24

 
Pilar Bédate e Angel Crespo acreditam que esse é um exemplo praticamente 

único na poesia de Cabral; mais adiante, o objeto de sua consideração crítica e poética 

ficará separado e despertará em nós a idéia de injustiça ou desajuste social sem 

necessidade de fazer referência aos reais ou presumíveis responsáveis pela situação 

observada; o processo dialético, faz-se subjacente, porque a identidade das coisas, ao 

desenhar-se fortemente, provoca a visão de seus contrários, criando uma eficaz tensão 

imagem-ausência e assim é eliminado o tom panfletário ou demagógico que se 

encontra em muitos poetas realistas contemporâneos. Esses autores esclarecem que o 

tríptico de poemas com o tema do Capibaribe e dos retirantes revela três formas 

distintas de tratar a questão e demonstra que o que preocupa o poeta, a partir de O 

Cão sem Plumas, é a realidade exterior e não a poesia como realidade autosuficiente; 

assim, inicialmente ele abordará a miséria dos lugares por onde passa o Capibaribe e 

das gentes que neles vivem ou querem viver, fixando-se na qualidade das águas do rio 

e nas comparações que lhe suscitam os homens que vivem junto a ele (O Cão sem 

Plumas); depois João Cabral vai fixar sua atenção no que se poderia chamar sua 

geografia (O Rio) e finalmente, o rio passa a ser paisagem de ação que é transferida ao 

retirante (Morte e Vida Severina), cuja miséria foi a inspiração dos três poemas; os 

autores concluem dizendo que a estética cabralina soube fundir o ibérico, o 
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iberoamericano de Pernambuco com o hispânico e que através de João Cabral o 

espanhol foi um elemento importante na síntese dos elementos cultos e populares que 

produziu uma das obras poéticas mais importantes do Brasil.25

O que os autores espanhóis consideram é que o Tríplico do Capibaribe 

representa um desejo de contato com a realidade física e social, numa forma 

construída com uma matéria que pode parecer relacionada com a de Pedra do Sono, 

só que nesta fase as imagens são incluídas para serem explicadas, ao contrário do que 

ocorre com a dos sonhos — surgem imagens racionais junto a imagens intuitivas, como 

em O Cão sem Plumas; a seguir, torna-se mais clara a consciência realista e social e 

João Cabral passa a reelaborar formas medievais ibéricas e se interessa pelo 

romanceiro popular brasileiro como em O Rio e Morte e Vida Severina — só 

posteriormente há de retomar o construtivismo, em obras como Uma faca só lâmina, 

Paisagens com figuras, Quaderna, Dois Parlamentos, Serial.26

O drama da miséria nordestina, as imagens trágicas do Nordeste pernambucano 

causam em João Cabral, como afirma Lauro Escorel, o mesmo impacto que recebeu 

Picasso em face de Guernica27: o poeta observa que a viagem do retirante, vindo da 

seca da caatinga calcinada, corresponde a uma trágica migração de uma miséria seca 

e arenosa para uma miséria úmida e enlodaçada. Contudo, Lauro Escorel interpreta a 

mudança de foco de João Cabral em O Cão sem Plumas, para reafirmar a continuidade 

da obra cabralina, apesar da transição do psicológico–anímico da obra anterior para o 

modo do social–objetivo–empírico deste livro que publicou em Barcelona, em sua 

gráfica O Livro inconsútil; ele sugere que, a partir desse poema, deve a obra de João 

Cabral ser considerada sob o registro sociológico, sem abandonar o psicológico, que 

estará também presente nesse tempo da objetividade social traduzido na temática do 

Nordeste — porque ambos os registros mantém a dialética dos contrários; um aspecto 
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importante lembrado por Escorel e a imagética da viagem, comum a O Cão sem 

Plumas, O Rio e Morte e vida Severina, que inauguram a fase do realismo social na 

obra do poeta e trazem o caráter simbólico da peregrinação do homem.28

Luiz Costa Lima fala claramente em segunda fase, a respeito de O Cão sem 

Plumas, considerando João Cabral liberto de impregnação lunar simbolista; o ensaísta 

e professor pernambucano, em A Traição conseqüente ou a Poesia de Cabral, 

desenvolve uma análise aguda do livro, mencionando a presença de Jorge Guillén nas 

imagens limpas e exatas, precisas, restritas e simples em seu núcleo vocabular, como 

cachorro, espada, que nada tem de misterioso ou de raro sortilégio, porque o 

Capibaribe é um rio pobre de lama e lodo, apesar de atravessar usinas e quintais dos 

casarões da aristocracia pernambucana, em bairros como Casa Forte, Poço da Panela, 

Apipucos: João Cabral tritura o lirismo convencional e esse confronto com o que será 

visualizado, segundo Costa Lima, impede que a imagem cabralina se transforme em 

metáfora ou símbolo,29 o que representa uma exegese diferenciada, a considerar que 

as palavras escolhidas se mantém na área do concreto, a fim de evitar um 

entendimento alegórico; o crítico pernambucano destaca a maneira como João Cabral 

trabalha a imagem, desfolhando o homem camada a camada, para que transpareça 

nele a fibra, o que considera diferente do princípio-corrosão de Drummond: 

“A miséria anfíbia ataca os homens por dentro, 
desfazendo-os de carnes, sua palha extrema, da camisa que não 
tem, eles que já são como seu rio, sem plumas. Água e homem, 
homem e lama, homem e mangue mutuamente contaminados, 
sem que um no outro se desfaça. Sem que o caroço de sua 
alteridade mútua se desfaça: 

 
…” Na paisagem do rio  

difícil é saber 
onde começa o rio; 
onde a lama 
começa do rio 
onde a terra 
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começa da lama; 
onde o homem 
onde a pele 
começa da lama; 
onde começa o homem 
naquele homem.” 30

 
Costa Lima também ressalta a reiteração como elemento do poema, num 

processo de intensificação que toma a imagem como estratégia para nomear o que a 

linguagem direta não nomeia e que a linguagem freqüente esqueceria ou 

embelezaria31; ele chama a atenção para o fato de que a repetição de palavras 

prosaicas sem nenhuma função simbólica deixará o leitor com a sensação de haver 

sido fraudado; acrescenta que o desmantelo da magia busca a destruição do 

ilusionismo lírico: 

“Com Cabral a imagem deixa de ser 
progressivamente abstrata, pungente, conotativa, etc., para que 
busque alcançar a mesma concretude do signo mais concreto. 
Isto não basta por que o tipo de caminho traçado já é efeito de 
causa mais profunda: o signo-imagem se dobra sobre si mesmo 
por que o poeta desconfia de seu instrumento e, se não o 
abandona, é porque acredita poder persegui-lo depois de o haver 
desacreditado.”32

 
Maria do Carmo Campos destaca no poema a questão da analogia e da 

repetição; ela lembra que pela visão analógica o mundo não é um teatro regido pelo 

acaso e pelo capricho, mas um teatro de acordes regido pelo ritmo e suas repetições; a 

analogia seria o reino da palavra, tendo por fundamento um princípio de similaridade — 

ela seria, portanto, fundadora da comparação, da metáfora, do símile, da imagem 

poética: pois a metáfora, que transforma a similitude em identidade, funciona por 

condensação e substituição, enquanto a comparação não exerce em princípio 

nenhuma transferência e não reorganiza o sentido dos elementos comparados33. A 

professora gaúcha salienta que se Paisagem do Capibaribe se inicia por linearidade, 

ordenação e “transferência”, suas tendências serão postas à prova pelos múltiplos 
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procedimentos de analogia e repetição: as imagens do rio se insinuam de modo 

ordenado, mas o terceiro fragmento postula o rio sob um vácuo; em analogia com a 

ausência, que contrasta com a direção afirmativa das imagens apresentadas 

anteriormente; de modo que o poema começa a construir o sentido por movimentos 

circulares de analogia e repetição que se desdobram em outros menores de 

substituição e deslocamento; um rio (inexistente) começa a ser restabelecido por 

mecanismos que lhe desenham a ausência: “Aquele rio / era como um cão sem 

plumas”34 Destaca Maria do Carmo Campos a analogia e a repetição obsessiva na 

construção do poema-rio conduzindo a uma interrogação sobre o intervalo entre a 

aparência e a origem de água e, por analogia, sobre o mesmo intervalo na poesia; 

também opera a analogia por deslocamento e substituição: assim como o rio flui 

atravessando a cidade, as imagens também se deslocam, no poema e trocam de lugar 

como nos atos lúdicos, de teatro ou de amor; conclui Maria do Carmo Campos que as 

imagens procedentes da água, (rio, água, mar, lama, chuva, mangue, espelho, peixes, 

caranguejos, fonte, azul, anfíbios) podem aparecer juntas ou em sucessão, (contínua / 

descontínua) ou substituídas de súbito por outras, delas brutalmente diferentes.35 

Contudo a autora nega em O Cão sem Plumas, o retorno ao surrealismo de Pedra de 

Sono36; lembra que a “desmetaforização” da obra já havia sido sugerida por Costa Lima 

(1968), Benedito Nunes (1974) e por João Alexandre (1975) e conclui que, entre a 

desagregação da metáfora, que é fundamento e permanência do poético, e a 

inclinação denotativa e reiterante, que conteria o rio — resta o pulso analógico que 

repõe O Cão sem Plumas em algum prisma atemporal de linguagem.37

A “desmetaforização” mencionada por Maria do Carmo Campos já foi 

referenciada no que concerne a Costa Lima. Benedito Nunes se refere à 

“desagregação da unidade da metáfora” à “quebra da magia metafórica”, e fala do rio 
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como escoadouro geográfico das águas de lavagem da história regional, com os seus 

resíduos e detritos, a absorver a viscosa economia açucareira, o passado colonial, a 

nobiliarquia das famílias e os traços culturais herdados — cão sem plumas pela 

natureza de suas águas, essa primeira imagem do rio, que remonta a uma primeira 

substituição operada entre dois temas (rio e cachorro) componentes do molde 

descritivo prévio, estende-se aos habitantes dos mangues do Capibaribe, cães sem 

plumas também; pois “todo ser violentado, cujos atributos se truncam e se confundem, 

é um cão sem plumas; exposto a uma geral corrosão, ele é natureza desfalcada; sua 

forma de existir é não ser, pois que só existe como realidade negada em si mesma; o 

que o nega e desrealiza, até fundi-la com o rio, é uma potência anônima, que tem a 

força opaca, viscosa, pobremente fecunda e estagnada das águas do Capibaribe; o rio 

conhece os homens sem plumas, seus homônimos, que vão nele perder-se numa 

conivência de suas naturezas idênticas, ambas corroídas ou desfalcadas, ambas se 

confundindo na dissolução comum, que humaniza o rio e fluvializa o homem, mal 

podendo ser distinguidas, no estado de privação da natureza desplumada de que 

partilham, a paisagem física da paisagem humana”38 Daí ampliar-se sucessivamente o 

discurso poético de O Cão Sem Plumas por diversos níveis descritivos — o geográfico, 

o humano e o social; daí ser, no entender de Benedito Nunes, o ponto de bifurcação da 

arte cabralina em dois tipos de dicção: de um lado, a de O Rio e Morte e Vida Severina; 

de outro, com maior rigor e clareza na construção, o de poemas como Uma faca só 

lâmina e dos incluídos em Paisagens com figuras — daí ser a miniatura da arte poética 

de João Cabral, onde já se acham traçadas as linhas mestras que se fixarão nas obras 

seguintes39 Benedito Nunes, ao comentar o volume Duas Águas (1956), chama a 

atenção para a segunda água, em que se costuma ver a linha participante de poesia de 

João Cabral, no sentido de desfazer o que considera equívocos, a saber: 
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“O primeiro equívoco é considerar os dois tipos de 

dicção como espécies distintas de poesia, uma fácil e outra difícil, 
uma acessível e penetrável, outra requintada e super-elaborada” 
40

 
João Alexandre Barbosa é autor de um estudo detalhado sobre O Cão Sem 

Plumas, incluído em seu ensaio de interpretação de obra cabralina A Imitação da 

Forma. Nesse trabalho o professor pernambucano destaca o livro como a configuração 

do sistema mais amplo buscado pelo poeta no texto futuro: imagem é linguagem e a 

condição do rio é dado pela duplicidade, imagem dentro da imagem, da metáfora 

escolhida: o cão é sem plumas porque não tem adornos — transformada em 

instrumento de nomeação da realidade, a metáfora – título é capaz de veicular aquelas 

coisas de que o poeta desesperava por não saber falar delas em verso: para um “cão 

sem plumas”, o “adorno” do verso não tem importância; ele destaca que, de forma 

passiva, o rio germina imagens de oposição (rua, cachorro, fruta, espada) que 

constróem relações (e não termos) comparativos, levando ao jogo com duas ordens 

semânticas diversas (rua – fruta / cachorro – espada) e é esse aspecto que leva à 

exposição da trama imagística da estrofe, desnudando a metáfora–título, sem, 

entretanto, deixar de semear a metáfora epistemológica do poema, isto é, o 

conhecimento da realidade atingido por meio da linguagem.41 A seguir, sobre a parte 

Fábula do Capibaribe, ele opina que "a discussão da linguagem na fábula implícita em 

sua narração só é possível porque, nos dois parênteses que interrompem o fluxo 

narrativo, o poeta orienta o leitor na decifração das imagens que usa, desmetaforizando 

os seus termos — embora, como se vai ver, parta para a criação de uma outra 

metáfora que se relacione com a própria reflexão que o texto encerra.”42

Assim, observe-se que desagregação da unidade da metáfora não implica, 

tecnicamente, em desmetaforização; por outro lado, a imagem serve à comparação e 
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também à metáfora que consiste, como é sabido, em uma comparação abreviada. 

Portanto, a linguagem parte da imagem Ι e segue até a Imagem ΙΙ, diante da qual se 

opera a comparação que poderá servir de base para a metáfora. Admite-se nesse 

processo a opção do símile, que aproxima objetos (seres) de natureza distinta, 

enquanto que a comparação realiza o cotejo entre elementos (objetos) da mesma 

natureza — alguns estudiosos consideram difícil, contudo, assinalar o limite entre 

essas figuras.43  

Da metáfora, já se disse que os dicionários são catálogos de metáforas 

empalidecidas, uma vez que se considera estar ela na própria invenção da linguagem; 

sendo uma forma de conhecer o mundo, ela também atua na formação do pensamento 

e é um elemento básico na representação do simbólico. O seu conceito evolui desde 

Aristóteles (transporte para uma coisa do nome de outra, ou do gênero para a espécie, 

ou da espécie para o gênero, ou da espécie para a espécie de outra, ou por analogia)44 

até a translação de Quintiliano (metaphora brevior est similitudo — comparação 

abreviada, diferindo desta na medida em que ela oferece uma comparação com o 

objeto que deseja exprimir, enquanto a outra é enunciada em lugar do próprio objeto: o 

homem agiu como leão; o homem é um leão)45 Massaud Moisés, em seu Dicionário de 

Termos Literários, menciona que, apesar das fundações doutrinárias de Aristóteles e 

Quintiliano, a complexidade apresentada pela metáfora advém de suas ramificações 

com recursos estilísticos próximos, como a imagem, a alegoria, o símile, a metonímia, 

a sinédoque, o símbolo, o mito; ele destaca a opinião de Ι. A. Richards, para quem a 

metáfora é o princípio onipresente da linguagem, cuja importância ainda se revela 

quando se busca saber como a linguagem humana principiou, daí poder inferir-se que 

o próprio pensamento é metafísico, pois o ato de conferir nome às coisas, ao deflagrar 
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a palavra que denomina o objeto, é fruto da organização mental que gera o 

pensamento a encadear vocábulos e desenvolver metáforas.46

Paul Heule propõe o binômio sentido literal e sentido figurado, esclarecendo que 

cada vocábulo é o signo imediato do seu sentido literal e o signo mediato do seu 

sentido figurado; Já Philip Whuluright traz para a metáfora o desdobramento epífora 

(transferência e extensão de sentido através da comparação) e diáfora (criação de um 

novo significado por justaposição e síntese); Ernst Cassirer menciona a 

metáfora/translação de Quintiliano no encontro de significados a transitar de um para 

outro por “contágio conceitual” e fala de um segundo tipo, a metáfora radical, que, além 

de constituir a transição para outra categoria, também produz uma categoria própria47. 

Massaud Moisés julga buscarem os especialistas ultrapassar a contribuição greco-

latina (transferência, translação, símile, comparação) e considera persistir a tendência 

em confundir o processo (ou a forma) e o seu resultado: o primeiro consiste no 

mecanismo de aproximação de seus termos — comparação tem sido o rótulo milenar 

— e o segundo era instituir a transformação de sentido determinada pelo encontro dos 

dois termos; Massaud conclui que nem toda comparação equivale a uma metáfora, se 

não implicar a mudança do sentido do conjunto formado de justaposição dos dois 

membros — ao mesmo tempo, lembra que a metáfora se monta em torno de uma 

comparação que pode ser explícita ou implícita,48 mas um olhar atento poderá 

considerar a explícita uma comparação (atuação do como) e a implícita a metáfora 

verdadeira, na luta da síntese poética de visão das coisas.  

É em Ernst Curtius que se observa a enunciação de vários grupos de metáforas, 

desde as náuticas às de alimentos, das teatrais às de partes do corpo, enfim, as 

personalizadas 49 que resultam de relevo para o estudo do método de composição 

cabralino. Deve-se a João Adolfo Hansen interessante trabalho sobre a construção e 
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interpretação da metáfora, na qual, entre outros aspectos, destaca o papel da alegoria 

como metáfora continuada (que diz B para significar A) e também a relação da poesia 

com a pintura, tanto a visão de Simônides (pintura como poesia silenciosa e poesia 

como pintura que fala), como a de Horácio (ut pictura poesis); ele observa que a 

operação alegórica intensifica o princípio analógico e na perspectiva barroca se propõe 

como técnica teatralizada de articulação enigmática de “metáforas distantes”, cuja 

finalidade é o espanto na representação de dois conceitos quase incompatíveis, por 

isso “admiráveis” quando aproximadas ; ele menciona a alegoria como imagem de 

imagem ou metáfora de metáfora50; poder-se-ia sintetizá-la como linguagem que oculta 

outra linguagem, equivalente a uma seqüência ordenada de metáforas, concretização 

pela imagem de elementos abstratos. 

Toda essa caminhada conceitual tem por fim a demonstração da complexidade 

do estudo da metáfora em poesia, daí porque resulta num efeito de penumbra 

caracterizar O Cão sem Plumas como desmetaforização; a idéia de Costa Lima seria 

de que a imagem, em Cabral, não chega a constituir metáfora e permaneceria na área 

do concreto, a fim de evitar o alegórico; em Benedito Nunes, é destacado o princípio de 

desagregação da unidade da metáfora e a quebra da magia metafórica, esta última 

também referenciada por Costa Lima; João Alexandre, por fim, fala na imagem como 

linguagem, na metáfora–título do poema, e na sua metáfora epistemológica e, quando 

menciona a “desmetaforização” que ocorreria na Fábula do Capibaribe pelos 

parênteses explicativos, é para logo a seguir declarar, também entre parênteses, que 

Cabral parte para a criação de uma outra metáfora consentânea com a reflexão do 

texto. 

Então, o que se observa é que o que esses autores colocam não é a mesma 

coisa; Costa Lima, ao prender-se à imagem do texto cabralino, refere-se ao caráter de 
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fotografia da representação do objeto mental do escritor em contato com a realidade 

física, seria a imagem o grau zero da visão — diferenciando-se da metáfora entendida 

como grau de visão superior a zero a comparar os objetos e não apenas “fotografá-los”; 

talvez porque o professor pernambucano compreenda a imagem com desenho/pintura 

com palavras em que estejam ausentes a analogia e a comparação e, portanto, restrita 

à descrição, que enumera aos caracteres do objeto figurando-o distanciado das 

relações factuais ou temporais — ela poderá ser topográfica, quando se refere a uma 

paisagem natural, urbana ou camponesa, como o rio de O Cão sem Plumas. Contudo, 

essa imagem, ao ser apresentada em seu aspecto descritivo, pode comunicar à 

imaginação algo mais que o reflexo do real exterior, daí concluir-se que toda imagem 

poética é de algum modo metafórica. Por outro lado, uma metáfora ou um símile pode 

criar uma imagem; Massaud Moisés lembra Carlos Bousoño, quando este afirma que 

os traços distintivos tradicionais entre imagem, metáfora, comparação ou símile são 

puramente quantitativos, baseados na maior ou menor intensidade da transposição.51

A desagregação da unidade da metáfora mencionada por Benedito Nunes 

implica a concessão de autonomia às imagens vindo assim a reunir-se de certa forma, 

à concepção de Costa Lima; já o crítico João Alexandre, ainda que fale em 

“desmetaforização”, observa em vários momentos a referência à metáfora-título, 

metáfora-epistemológica, à criação de outra metáfora, o que não permite sem remorso 

teórico agregá-lo completamente à bancada que nega o exercício da metáfora em O 

Cão sem Plumas. 

André Camlong considera esse livro o primeiro grande poema de João Cabral e 

adverte que todos os elementos míticos e iconográficos estão contidos no título poema: 

“O Cão, elemento atônico, é ligado à trilogia terra-
água-lua: ele tem uma significação oculta, feminina, ao mesmo 
tempo vegetativa, sexual e divinatória; ele introduz ás idéias de 
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morte, de fim, de mundo subterrâneo; seu simbolismo é 
ambivalente, benéfico enquanto companheiro do homem e 
maléfico enquanto animal impuro e desprezível. Quanto à pluma, 
no plural plumas, símbolo de poder, de força ascensional e de 
crescimento vegetal convém aproximá-la da “serpente alada”, 
para extrair toda a significação. A serpente, oposta ao homem na 
escala da criação representa um complexo arquetípico ligado à 
fria, pegajosa e subterrânea noite das origens: é o símbolo da 
vida em sua latência, reserva e potencial de todas as 
manifestações; espírito de todas as águas, as de cima, e as de 
baixo. A serpente alada é também o símbolo das águas 
fertilizantes invocadas notadamente pelos africanos. Mas o 
Capibaribe, tal como o “vê” Cabral em sua visão poética, é um rio 
de lama e de morte comparável à serpente invertebrada.” 52

 
Camlong declara a dialética cabralina de origem pitagórica, platônica e 

aristotélica, fundada no encadeamento de geração e destruição dos quatro elementos 

atômicos: a água, o ar, o fogo e a terra53; de fato, ao consultar Cirlot, encontra-se o cão 

como companheiro do morto em sua “viagem noturna pelo mar”, amarrado aos 

símbolos maternos e de ressurreição — quanto à pluma, relacionada ao ar e às aves, 

nas culturas em que predominam os mitos aéreos é utilizada como adorno: veja-se o 

cocar do chefe índio assimilando-o ao pássaro demiúrgico; observa Cirlot também que 

a pluma, utilizada para escrever, é o verbo e que esse signo poderia representar uma 

folha de cana, o significado dependendo mais da ação do que da matéria.54 Tratando-

se Cirlot de amigo pessoal de Cabral, não é de estranhar o convívio do poeta com essa 

dimensão vocabular dos símbolos; de qualquer modo, a conclusão de André Camlong, 

em 1978, posteriormente, portanto, aos estudos de Costa Lima (1968), Benedito Nunes 

(1974) e João Alexandre (1975) merece, vinte e dois anos após ser enunciada em 

Toulouse, vir a lume no que concerne aos estudos cabralinos brasileiros: 

“A nosso ver, João Cabral de Melo Neto é um 
poeta surrealista. Surrealista pela marcha do seu espírito e pelo 
processo de criação poética: a experiência empírica da analogia 
o conduz a uma visão e a um conhecimento do mundo onde tudo 
é ligado e ramificado à perder de vista, fazendo entrever e valer a 
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verdadeira vida “ausente”, jamais além. O poeta aparenta reter a 
visão de um mundo roubado, mas puramente terrestre.”55 

 
Essa fala de Camlong, hoje já antiga como a citação pertinente ora feita de 

Cirlot, tem uma articulação que se fortalece com a biografia de José Castello, escrita a 

partir de depoimentos gravados de João Cabral nos quais ele declara seu cotidiano em 

Barcelona, ao tempo da composição de O Cão sem Plumas, fazendo edições 

artesanais após o almoço, em casa, ao voltar do expediente no consulado: 

“Trabalha com delicadeza e sofisticação. Usa 
papel de luxo da marca Guarro, que seleciona com pruridos de 
estilista. Imprime ao longo de quatro anos, seu novo livro O Cão 
sem Plumas, de 1949, textos de amigos brasileiros, como o 
poema Pátria Minha, de Vinícius de Moraes e poemas de amigos 
espanhóis como Joan Brossa e Joan Edoardo Cirlot.” 56

 
Essa amizade com o autor de Dicionário de Símbolos tem seu início também 

narrado por Castello: 

“Devora todos os livros que pode comprar sobre a 
Catalunha e se entrega a caminhadas de ida e volta pela Calle 
Grandia e pelo paseo de Gracia, onde fica a livraria Ler, que logo 
se torna sua favorita. Entre as prateleiras dessa livraria conhece 
uma figura-chave em sua primeira temporada espanhola: o poeta 
Joan Edoardo Cirlot, que acumula o cargo de vice-gerente da 
casa. Cirlot é um poeta ligado ao surrealismo, autor de um 
importante dicionário de símbolos e muito chegado a André 
Breton, a quem sempre visita em Paris. Por meio dele, Cabral se 
deixa tocar novamente pela influência surrealista, que aparecerá 
de modo mais gritante em um poema como O Cão sem Plumas, 
um dos mais belos que já escreveu. Ascendência que depois 
renega em definitivo, quando se deixa envolver pela estética 
cubista, menos fascinada pelos automatismos e mais chegada à 
dureza da matéria.” 57

 
No início de seu livro, José Castello menciona a leitura das dezenas de 

entrevistas concedidas por Cabral à imprensa brasileira e trinta horas de depoimentos 

gravados com o poeta durante nove meses, em seu apartamento do Rio de Janeiro58. À 

época da publicação do livro, Antonio Carlos Secchin menciona os vinte encontros 

tidos pelo autor com o poeta entre março e dezembro de 1991, e enfatiza a seriedade e 
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importância do trabalho realizado por José Castello,59 o qual, ao tempo repórter da 

sucursal carioca do Jornal O Estado de São Paulo, em um texto considerado por 

alguns fronteiriço entre o ensaio e a biografia, traça o retrato de um João Cabral 

hipersensível e quase sempre incapaz de lidar com suas próprias emoções e com o 

mundo à sua volta.60 
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3. O cão sem plumas: poema trencadis em Barcelona 
 
 
 

A primeira passagem de João Cabral em Barcelona significou, além da criação e 

publicação de O Cão sem Plumas, a edição ao todo de treze livros, além da tradução 

de quinze poetas catalães, publicada com uma introdução na Revista Brasileira de 

Poesia (São Paulo, 1949).1 Antes, nos tempos de Pernambuco, convivia com o grupo 

de Willy Lewin, que influenciava intelectuais como Vicente do Rego Monteiro e Ledo 

Ivo, turma que se reunia no Café Lafayette: João Cabral, freqüentando a biblioteca de 

Lewin, lê De Baudelaire ao Surrealismo de Marcel Raymond, lê André Breton e começa 

a sofrer influência surrealista, a qual, segundo José Castello, mesmo em O Engenheiro, 

(versos escritos entre 1942 e 1945) ainda permanece, apesar de ler também as teorias 

estéticas de Valéry e o cubismo do arquiteto Le Corbusier. Aproxima-se do pintor e 

desenhista pernambucano Vicente do Rego Monteiro2; às vésperas de viajar para o Rio 

de Janeiro (1942), João Cabral decide tratar sua dor de cabeça no sanatório de seu tio 

Ulisses Pernambucano de Melo, onde é instalado no Pavilhão nº 1 para consultas e 

para dormir, fazendo as refeições na casa do tio, que tem uma excelente biblioteca, 

onde João Cabral lê, pela primeira vez em espanhol, um livro de Sigmund Freud: A 

Interpretação dos Sonhos3; no mesmo ano publica Pedra do Sono, confluência 

cubista/surrealista a valorizar o estado melancólico e noturno atrelado aos sonhos. 

Sobre esse seu tempo ainda em Pernambuco, Félix de Atahyde conseguiu reunir 

um material de relevo, em que registra declarações inequívocas de filiação ao 

surrealismo: 

“Quando eu morava em Pernambuco, eu estava 
muito impressionado pelo Surrealismo, depois pela pintura.” 4
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Ao chegar em Barcelona, em 1947, João Cabral encontra uma cidade que, no 

final do século XIX, havia passado por um modernismo especial, no estilo arquitetônico, 

literário, musical e plástico, isso no período de 1890 a 1910; na arquitetura, ele tinha 

pouco a ver com o sentido da palavra em outras partes do mundo (nas quais inclui 

fauvismo, cubismo, surrealismo, expressionismo, pop art); pois em Barcelona o termo 

significava a ramificação local de um movimento internacional conhecido na França e 

na Inglaterra como Art Nouveau; a força desse movimento na Catalunha terminou por 

residir na arquitetura e nos ofícios a ela associados: a cerâmica, a fundição de ferro, os 

vitrais, a marcenaria fina, a utilização virtuosística dos ladrilhos e azulejos; Barcelona 

teve dois arquitetos de gênio: Antoni Gaudí e Luís Domènech i Montaner, seguidos de 

perto por Josep Puig i Cadafalch; essa arquitetura do modernismo catalão tratava de 

usar técnicas antigas com ousadia e precisão, buscava inspiração no passado gótico e 

árabe e Gaudi queria encontrar maneiras radicalmente novas de ser radicalmente 

antigo5. 

Os artistas e arquitetos da Catalunha, como seus equivalentes art nouveau na 

França, foram muito influenciados pela arte japonesa seiscentista e setecentista na 

pintura de pergaminhos, empunhadura de espadas laqueamento e olaria; bebiam nas 

fontes das formas naturais e visavam contrabalançar a racionalidade agressiva da 

armação arquitetônica, encontrando o clímax dessa concepção na obra atualmente de 

Domenech em rosas no mosaico e cerâmica da malha estrutural do Palau de la Musica 

Catalã6, verdadeira festa de cores e vitrais de impressionante atmosfera 

oriente/ocidente; a influência mudejar passou a ser moda em Barcelona, em casas com 

sala de fumar mourisca e Puig veio a se destacar com a Casa Amatler, Passeig de 

Gràcia 41, palácio gótico catalão onde funciona o Centro de Estudos Brasileiros . 
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Construída para um industrial do chocolate que lhe dá o nome, a casa tem na 

fachada um trabalho de Sgraffito, técnica decorativa mais italiana do que catalã, que 

confere à superfície branca da parede um adamascado luxuoso; o frontão, a seguir, é 

triangular e lembra o renascimento flamengo, mas sobre ele vêm tecidos os ladrilhos 

coloridos a romper qualquer possível uniformidade burguesa com seus detalhes 

figurativos de espírito medieval; representando, conforme a historiadora Judith Rohrer, 

um “choque” na uniformidade igualitária de Cerdà e constituindo um exemplo da 

relação fecunda entre a arquitetura e as artes decorativas na Barcelona finissecular7 

Aquele que se constitui uma marca da cidade, Gaudi, viria a morrer em 1926, cada vez 

mais aumentando a sua identificação natural com a referência da cidade através de 

suas metáforas de tendência barroca que não o fazem caber no esquema funcional de 

Le Corbusier, Mies e Gropius. Contudo, destaca o crítico de arte Robert Hughes: 

“Não que esses arquitetos renegassem Gaudí. 
Quando Le Corbusier visitou Barcelona na primavera de 1928, foi 
ciceroneado num tour gaudiano; admirou a geometria complexa 
— hipérboles e parábolas — da Sagrada Família e os arcos do 
ático da Casa Milà, o luxuoso prédio residencial de Gaudí no 
Passeig de Gràcia.” Este homem fazia o que queria com a pedra. 
Que domínio formidável da estrutura! É a arquitetura mais 
vigorosa de sua geração.” Não é improvável que o perfil escultural 
do telhado da Casa Milà tenha servido de inspiração a Corbusier 
para o telhado de sua Unité d‘Habitation em Marselha, construída 
quatro décadas depois.”8

 
João Cabral teve oportunidade, em várias vezes de declarar sua dívida 

intelectual para com Le Corbusier: 

“Nenhum crítico, nenhum filósofo exerceu sobre 
mim a influência que teve Le Corbusier.”9

 
Sobre Gaudi, em 1989, em entrevista a Sebastião Uchoa Leite, Cabral declarou 

considerá-lo antiarquitetura por ter iniciado a Sagrada Família pela fachada, que só 

poderia vir em resultado da estrutura e também por improvisar, ao modo do poeta 
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romântico, sem planejar os detalhes, sem desenhar e prever, dirigindo a sua obra 

“como um sujeito que está escrevendo.”10

Contudo, apesar do pouco caso que lhe fez Cabral em suas temporadas em 

Barcelona, destaca Robert Hughes o culto professado a Gaudi nos anos 60, 

especialmente entre os estrangeiros, derivados de uma fonte imprevista: o surrealismo. 

“Sua obra se tornara conhecida entre os 
surrealistas por meio de Salvador Dali e Joan Miró, que nutriam 
um entusiasmo irrestrito por ela. A primeira menção a Gaudi no 
contexto do modernismo francês foi em 1933, no Minotauro, a 
revista dos surrealistas num artigo de Dali: “Sobre a beleza 
terrível e comestível da arquitetura “modern style”. No texto, ele 
discernia apaixonadamente sobre as qualidades orgânicas do 
trabalho de Gaudí, sua incessante metamorfose de pedra em 
carne de rigidez em maciez; como desafiava as normas 
octogonais da arquitetura com imagens de rugas, tocos, ossos, 
estalactites; como ele era o único arquiteto dos tempos recentes 
cuja obra remetia às pavorosas fantasias macabras ocultas no 
barroco penitencial.”11

 
Hughes destaca que, a partir de 1930, Gaudí teve dois grupos de entusiastas: os 

católicos ultranacionalistas, que o consideravam o último “construtor de catedrais” e os 

estrangeiros que o adoravam por ter sido adotado pelo surrealismo e porque parecia 

compartilhar com eles o gosto pelo irracional e, subversivo — e assim a adoção de 

Gaudí entrou na contracultura dos anos 60, as pessoas viajando no sonho em pedra da 

Sagrada Família porque inclusive achavam que Gaudí tinha vivido numa espécie de 

viagem permanente, daí porque gostar dele fazia parte da mania pela art nouveau.12

Até os dias de hoje, caminhar em Barcelona é travar um diálogo com a arte de 

Gaudí, com suas metáforas de plantas e do corpo humano, seus bosques petrificados, 

seus animais convertidos à pedra, tartarugas, dragões, caracóis, suas casas a lembrar 

grutas e cavernas e castelos de areia na praia da infância, seus cogumelos, troncos e 

ciprestes, seu orientalismo pagão nas cúpulas ogivais e minaretes, nas abóbadas com 

arabescos, na caligrafia sinuosa dos azulejos, na intimidade com modelos turcos e 
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marroquinos, nos portões com palmas de ferro forjado, nas salas de abóbadas 

mudejares de gesso multicolorido, nos telhados com chaminés revestidas de cacos de 

vidro ou azulejos, trabalho chamado trencadis (trencar significa quebrar, em catalão), 

técnica árabe espanhola retomada por Gaudí; em 1990, o artista Elloworth Kelly 

observou que nenhuma história da fragmentação na arte moderna estaria completa 

sem considerar os efeitos do trencadis de Gaudí no jovem Picasso, que deve tê-los 

visto — anos antes de pintar seus primeiros quadros cubistas — quando morava em 

Barcelona. Esse trabalho de quebrar os vidros13 e azulejos para recompô-los em 

emblemas e palavras e desenhos abstratos, segundo Robert Hughes é a primeira 

colagem, a tentativa inicial de fazer uma obra de arte transpondo objetos 

independentes para uma nova matriz, mantendo sua identidade original mas mudando 

de sentido graças à proximidade com outros objetos, o que antecede em muito o 

cubismo.14  

E caminhar em Barcelona até hoje implica deter-se no Passeig de Grácia diante 

da Casa Batlló para observar a fachada de ladrilhos coloridos que lhe dão um caráter 

de miragem na neblina, a evocar o dorso do dragão derrotado, na lenda de São Jorge, 

Santo Padroeiro da Catalunha; caminhar em Barcelona é subir magnetizada os 

andares de La Pedrera, a Casa Milà como um rochedo do mar repleto de cavernas, a 

evocar recifes e penhascos sob o ferro retorcido dos balcões; estranhas chaminés 

como sentinelas que, ao caminhar-se por entre elas no telhado, conduz o visitante à 

sensação de participar de um mundo inaugural onde a essência mineral da roca 

(rochedo e fortaleza) se interliga às monumentais formações antropológicas que 

circundam a virgem negra de Monserrat, legião imóvel a guardar segredos que se 

transportam às paredes aparentes do rochedo que é, verdadeiramente, La Pedrera, 

pele de pedra, a casa Batlló onde a paisagem do telhado, mais que um cenário de um 
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sonho, destinava seus totens/centuriões à sustentação da alegoria escultural de uma 

virgem gigantesca de treze metros de altura, para coroar a grande metáfora religiosa 

de Gaudí, evocando Maria em sua tradicional forma catalã de Estrela do Mar e 

Protetora dos Marinheiros — projeto interrompido pela prudência de Milá diante dos 

incêndios anticlericais ocorridos na chamada Semana Trágica de 1909. 

Observe-se que Gaudí não achava que sua obra tivera ligação com o plano 

onírico, mas na experiência da natureza e nas tradições artesanais; entretanto, foi 

transportado com entusiasmo ao surrealismo via Salvador Dali e Miró; Picasso, por sua 

vez levaria os efeitos do trencadis de Gaudí à teoria da fragmentação expressa nos 

seus posteriores quadros cubistas; Le Corbusier declarou-se surpreso com o que 

Gaudí fazia com a pedra e mostrou-se influenciado pelo telhado de La Pedrera em 

Unidade de Habitação em Marselha. 

Vivendo de 1947 a 1950 em Barcelona, João Cabral impregnou-se bastante da 

atmosfera artística da cidade, a ponto de adquirir uma prensa manual Minerva para 

exercer o artesanato das edições luxuosas a intercambiar as poesias brasileira e 

catalã. Publicou o poeta, recentemente desaparecido (1998), Joan Brossa, o qual teve 

chance de declarar aos brasileiros a importância de João Cabral em sua poesia 

naquela época, que era a do realismo socialista, a lhe dizer que o poema apenas 

político desaparece quando a situação política que lhe serviu de motivo desaparece, 

não sendo necessário, pois, ao poeta, abrir mão da imaginação.15 Ele considerava João 

Cabral um agudo crítico de arte, elogiou o ensaio que o poeta pernambucano escreveu 

sobre Miro, em que define a obra do pintor catalão como uma luta para devolver à 

pintura uma liberdade de composição há muito tempo perdida, uma vez que ele 

representava os objetos em um estado de criação e invenção desconhecidas — João 

Cabral entende que Miró aceitou a proposição inicial do surrealismo opondo ao 
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automatismo psíquico um excesso de razão, de trabalho intelectual: ele aprofundou 

psicologicamente a busca da emoção formal a que a pintura se entrega há um século.16

João Cabral notabiliza-se em sua trajetória seguinte por uma recusa ao 

surrealismo (posterior a Pedra do Sono), do romantismo e do lirismo. O surrealismo 

nasceu da necessidade da magia de que tinha sido privado o homem preso a 

convenções massificadoras; ao mesmo tempo, foi grande a influência de Freud no 

surrealismo, que buscava a resolução das antinomias, vigília/sonho, realidade/delírio, 

objetivo/subjetivo, razão/loucura. A “escrita automática” surgiu como uma recuperação 

do “divino furor” e do “delírio” de modo coletivizado na lírica; na ficção, um pouco antes 

o escritor irlandês James Joyce configurava uma expressão definitiva com o último 

capítulo de Ulisses, pela técnica do “monólogo interior” arrastando o fluxo de 

consciência. Embora não se confunda com o romantismo, o desespero com que se 

despediam do antigo fez com que o surrealismo fosse encarado por alguns como um 

novo romantismo, no que concerne ao espírito — inclusive por conta da resistência ao 

racional e da tendência de considerar o fenômeno poético como uma revelação do 

subconsciente. O romântico alemão Novalis havia declarado: “há de chegar um dia em 

que o homem, desperto, dormirá ao mesmo tempo; sonhará e não sonhará; pois esta 

atividade sintética pertence ao gênio e através dela o sonho e outras funções se 

reforçarão mutuamente” — comparem-se aí as palavras de Bréton em Os vasos 

comunicantes: “creio na resolução futura desses dois estados, na aparência 

contraditória, como são o sonho e a realidade, uma espécie de realidade absoluta, de 

suprarrealidade, se assim se pode dizer”.17 João Cabral apresentou no Ι Congresso de 

Poesia do Recife, em 1941, justamente a tese Considerações Sobre o Poeta Dormindo, 

na qual fala sobre as relações do sono com a poesia, do sono como fonte de poema e 

de preocupação dos poetas da época com o sonho; nela ele declara que “o sono 
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predispõe à poesia” e promove esse amálgama de sentimentos, visões, lembranças 

que, segundo Cocteau, são o verdadeiro realismo do poeta. 18

No que concerne à sua postura antilírica, já em 1972, ao receber o prêmio 

Neustadt, João Cabral faz questão de repetir que aquilo que escrevera até então “nada 

tinha a ver com lirismo”, ressaltando que a partir do romantismo os poetas haviam 

deixado de lado a maior parte do material que se tratava antigamente em poesia; “a 

poesia histórica, a poesia didática, a poesia épica, a poesia narrativa, a poesia satírica, 

foram abandonadas em favor da poesia de expressão pessoal de estados de espírito 

— todos esses gêneros foram sacrificados ao lirismo e este foi generalizado e 

chamado poesia”.19

Importa lembrar que consistia o cubismo em decompor e tornar a recompor a 

realidade; seus traços distintivos seriam o bidimensionalismo, a interpenetração de 

planos, o simultaneísmo da visão, cor local; foram pois cubistas todos os pintores e 

poetas que compartilharam dessa forma de ver e exprimir o mundo exterior — o grupo 

incluía Picasso, Braque, Apollonaire, Max Jacob, entre outros e, mais tarde, Cendrars, 

Chagall, Modigliani e Reverdy. 20

Há no cubismo um predomínio da realidade intelectual sobre a realidade 

sensorial; os cubistas achavam que “os sentidos enganam e o entendimento ilumina”21; 

contudo, tanto em Apollinaire como em Cendrars, igualmente a Bréton e Aragon, existe 

a supressão das ligações lógicas; Paul Dermée, em notas estéticas publicadas no 

número inicial da Nord-Sud (Revista de Cubismo Literário 1917), com um caráter de 

manifesto dizia: ”Nada de explicações …Nada de idéias. Nada de desenvolvimento, 

Nada de lógica aparente. Nada de imagens comprováveis pela plástica. É necessário 

mergulhar o leitor no seu eu profundo. Dar ao leitor imagens hiper-realistas” — 

Guilherme de Torre, após a transcrição, indaga: 
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“E que são então essas imagens hiper-realistas? perguntamos nós. São 

exatamente as mesmas a que anos depois se deu o nome de imagens surrealistas, e 

que eram no cubismo imagens desdobradas ou metáforas elevadas a um extremo de 

irrealidade.”22

Assim, a partir da compreensão da imagem desdobrada do cubismo (ou 

metáfora) como imagens hiperrealistas, observa-se que não está tão longe a sintonia 

dela com o processo utilizado por João Cabral em seu O Cão sem Plumas, escrito em 

Barcelona: a realidade transportada ao plano artístico através de metáforas insólitas 

que conduzem o leitor à revisão dessa mesma realidade e, ao mesmo tempo, ao 

reencontro do segredo da linguagem. 

Quanto à questão mesma da metáfora, vale reter as palavras do próprio poeta 

cubista/surrealista, que haverão de ajudar, por certo, a reconsiderar a nomenclatura 

”desmetaforização” aplicada ao método cabralino em O Cão sem Plumas:

“O Cão sem Plumas é o Capibaribe visto de fora. 
A existência do assunto é clara. Evidentemente a linguagem 
ainda é cifrada. A verdade é que naquela época eu não me tinha 
libertado ainda do preconceito de que a poesia é transplantação 
metafórica da realidade. Grandes trechos de O Cão sem Plumas 
são construídos com metáforas. Em O Rio tentei usar uma 
linguagem mais direta. Creio que é um livro ao alcance da grande 
maioria. Quer dizer: verifiquei que a metáfora é apenas um dos 
caminhos da poesia.”23 

 
Essa revelação seria complementada, vinte e oito anos depois, em 1981, por 

João Cabral, o que vem deixar confirmada a importância do estudo das imagens 

(surrealistas? cubistas? metafóricas?) em O Cão sem Plumas: 

“Não me lembro de ter dito isso (“A metáfora é 
apenas um dos caminhos da poesia”). Mas é, de fato, real a 
observação. Existe uma grande confusão entre metáfora e 
imagem, fulana com seu riso de pérolas. Isso é metáfora, porque 
quando você ri, mostra os dentes. Se eu disser, você tem dentes 
como pérolas, isso é imagem. Há uma grande confusão em toda 
essa terminologia.”24 
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4. O cão sem plumas e a miséria dos homens de lama 
 
 
 

Se em O Cão sem Plumas surge pela primeira vez na obra cabralina a terra e a 

humanidade do Nordeste Brasileiro, é em Morte e Vida Severina que a 

despersonalização dramática vai permitir maior intensidade da denúncia da injustiça 

social que humilha e também despersonaliza qualquer utópica conquista de identidade 

individual ou coletiva nessa região. Se a estruturação dos problemas, hoje, ainda se faz 

difícil, pior se mostrava ao tempo em que João Cabral escreveu o Auto de Natal 

Pernambucano, publicado em 1956 e encenado em Nancy dez anos depois. Essa 

poesia de cunho social passa por O Rio (1954) e após o intelectualismo de Paisagem 

com figuras (1956) e Uma faca só lâmina (1956) retorna com Dois Parlamentos (1960), 

publicado em Madri em edição do autor, ano em que publicaria seu primeiro livro em 

Portugal, Quaderna (Lisboa, 1960). Nesse ano, portanto, residindo em Madri, onde 

ocupava o posto de  Primeiro Secretário da Embaixada, João Cabral optou pelo leitor 

europeu, espanhol e português; verifiquem-se, então, publicados em Espanha, 

Psicologia da Composição (1947), O cão sem Plumas (1950), estes em sua prensa 

manual de Barcelona e o mencionado Dois Parlamentos (1960), em Madri, também em 

edição do autor; Quaderna (1960) surgirá pela editora portuguesa Guimarães e João 

Cabral será novamente publicado em Portugal três anos depois (1963), pela editora 

Portugália, na seleção de Alexandre O‘Neil, e que contém o famoso prefácio de 

Alexandre Pinheiro Torres, que faz uma abordagem inclusivamente sociológica de sua 

poesia, citando Josué de Castro e Alceu Amoroso Lima. Em 1956, novamente ligado 

ao Consulado de Barcelona, Cabral residirá, contudo, em Sevilha, a fazer pesquisas do 

Arquivo das Índias, onde ficará até 1958, quando será removido à cidade francesa de 

Marselha e novamente a Madri (1960), de onde retornará ao Brasil em 1961, para uma 
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breve temporada em Brasília, como chefe de Gabinete do Ministro (seu primo/irmão) da 

Agricultura do Governo de Jânio Quadros; com a renúncia deste, retorna à Espanha, 

passando a residir novamente em Sevilha, de onde será transferido em 1964 a 

Genebra, como conselheiro da Delegação do Brasil junto às Nações Unidas e 

posteriormente (1966) estará em Berna como Ministro da Embaixada — será essa a 

época da apresentação de Morte e Vida Severina em Nancy e posteriormente em 

Portugal, nas cidades de Lisboa, Coimbra e Porto. Em 1967, novamente Cônsul Geral 

em Barcelona, será eleito por aclamação para a Academia Brasileira de Letras, onde 

tomará posse em 1969. Assim, à exceção de breve temporada (quase dois anos) em 

Marselha e em Genebra/Berna (menos de três anos), grande parte do percurso 

cabralino na diplomacia desse período foi em terras espanholas; inclusive, como se 

observa, foi na condição de Cônsul de Barcelona que tomou posse na Academia 

Brasileira de Letras. De 1972 a 1979 será embaixador em Dacar, no Senegal; seguirá 

para Quito, no Equador, até 1981, quando será nomeado para Honduras, ficando 

nesse qualidade até 1982, ano em que será removido para cônsul geral do Porto, de 

onde só tornará ao Rio de Janeiro em 1987, aposentando-se em 1990 da carreira 

diplomática como embaixador; é de ser lembrada sua passagem em Assunção, no 

Paraguai, como ministro conselheiro, de 1969 a 1972, único país próximo ao Brasil em 

que teve oportunidade de servir. 

Com uma fortuna crítica a enfatizar basicamente a sua inovação formal no 

discurso poético, a qual até hoje magnetiza alguns setores da poesia brasileira, 

algumas vezes Cabral referiu-se depreciativamente a Morte e Vida Severina, que não 

teria qualquer valor experimental a caracterizá-lo como poeta de vanguarda, além de 

conter intensa carga lírica em muitas de suas falas, desse mesmo lirismo o qual, em 

suas entrevistas habitualmente criticava. Ao mesmo tempo, apesar de alguma 
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ambigüidade como, por exemplo, com relação ao possível (e talvez provável) suicídio 

do Severino/personagem, na verdade a crítica social resulta meridianamente explícita, 

apesar de alguns subterfúgios utilizados na montagem alegórica procedida pelo poeta 

pernambucano. Então, esses elementos de ausência de experimentalismo, carga lírica 

intensa e denúncia explícita ao sistema de governo vão se articulando de uma forma 

sem dúvida quase que exclusiva em um uso da poesia popular dos romanceiros ibérico 

e nordestino, que, ao proceder à extensão e comunicação da cultura, executa a 

plataforma de arte proletária do realismo socialista. 

Em carta endereçada a Carlos Drummond de Andrade, a 9 de outubro de 1948, 

sua primeira temporada catalã, quando se tornara editor artesanal e escreveria O cão 

sem Plumas, assim se expressou Cabral: 

“De outra vez lhe mandarei carta mais decente. 
Hoje estou antiepistolar, até pela letra; como comecei um regime 
para libertar-me da cafiaspirina que engulo, em número de 6 por 
dia, há dez anos, sinto a falta da cafeína e tenho as mãos 
trêmulas. Gostaria de lhe falar de um poema que estou 
arquitetando e que seria uma espécie de explicação de minha 
adesão ao comunismo. Como essa palavra é explosiva chamarei 
a coisa, plagiando José de Alencar; Como e porque sou 
romancista. Não há dúvida de que os que sabem que eu nunca 
escrevi um romance ficarão intrigados. A coisa será em verso 
longo, ou em prosa, para desanimar os que gostam do meu verso 
curto. Depois eu lhe explicarei melhor. Atualmente me preocupa 
mais um estudo sobre Miró, o pintor, que estou escrevendo…com 
ódio. Com ódio pela prosa e pela técnica da crítica.” 1

 
Mesmo a leitura mais pretensamente superficial não haveria de passar incólume 

por estas palavras cabralinas. Sistematizando, estas revelam as seguintes questões: 1) 

A dependência cabralina dos comprimidos que o acompanharam toda a vida; 2) A 

adesão ao comunismo, ainda que sem filiação partidária e sob disfarçado método de 

simulação (ou dissimulação); 3) A raiva que lhe provocava a prosa e a técnica crítica. 

Desses três assuntos, apenas o primeiro era aceito explicavelmente pelo poeta; quanto 
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ao segundo, não encontrei referência, além dessa carta, fora de seu próprio texto 

poético de crítica social, ou da famosa outra carta interceptada em Londres que lhe 

valeu o processo de 1952, em que, junto com outros diplomatas, foi acusado de 

formação de um movimento comunista dentro do Itamaraty — foi punido com 

disponibilidade não remunerada por dois anos e, quando de sua posse na Academia 

Brasileira de Letras (1969), a Imprensa noticiou haver dito ele a Rubem Braga, certa 

vez, que só entraria para a Academia se “fosse na vaga do ministro João Alves (ou 

Neves?) da Fontoura, que o afastara do serviço diplomático ao qual só retornaria após 

dois anos (1954) graças a um mandado de segurança interposto ao Supremo Tribunal 

Federal. 2 Essa atitude, considerada injusta por João Cabral, 3 bem como o inquérito 

movido pelo Itamaraty, segundo o seu primeiro biógrafo José Castello, azedou o 

espírito do poeta, humilhado ao ver personalidades amigas, como Dom Hélder Câmara, 

escutarem em resposta à sua presença na sala de Raul Fernandes (?), à época 

ministro: “Já sei, veio de novo interceder pelo seu comunistazinho…”4 Quanto ao 

terceiro aspecto da carta a Drummond, essa vem causar um impacto específico, uma 

vez que, por várias vezes, João Cabral declarara seu ideal de ser crítico, antes mesmo 

da poesia, como em entrevista a Edla Van Steen5 na qual ele menciona o ensaio sobre 

Miró (o que ele referira a Drummond estar escrevendo com ódio, “com ódio pela prosa 

e pela técnica da crítica”), escrito em Barcelona. Como “um ensaio absolutamente 

espontâneo”, seqüenciado em quatro artigos sobre a geração 45, publicadas quando 

voltou ao Rio, em 1952, “no diário carioca que, naquele tempo pagava 500 mil réis por 

artigo” 6. Esse aspecto, levando-se ainda em conta que João Cabral fez publicar, pela 

José Olympio, em 1982, com capa de Inês Cabral, um volume de Poesia Crítica, lança 

sobre qualquer leitor sensível um sinal de alerta: o do intervalo entre o dizer poético e o 
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dizer do poeta, o primeiro a funcionar como discurso da obra e o segundo a representar 

o discurso do homem. 

Se a biografia de José Castello (1996) feita a partir de depoimentos do poeta é 

esclarecedora sobre o “homem sem alma” (sic), a correspondência com Bandeira e 

Drummond, organizada por Flora Süssekind (2001), vai confirmar intuições e 

pressentimentos sobre o mesmo que levam a reconsiderar a imagem social que ele 

mesmo criou, a partir inclusive de uma profissão — a de diplomata — em que 

sinceridade e espontaneidade são tabus, valendo sobre elas o trânsito não conflituoso 

por situações e personalidades as mais díspares, na fuga ao confronto e ao atrito, 

banidos estes completamente de um perfil “diplomaticamente correto”. Coloca-se a 

questão: seria possível que o discurso do homem atendesse a uma necessidade 

(profissional ou neurótica) de encobrir aspectos do discurso da obra? O fato é que, 

mais ainda que na biografia do Castello, nas cartas organizadas pela Süssekind o 

homem surge adequado à enunciação do seu discurso literário e também de um certo 

perfil de poeta que acompanha esses profissionais através dos séculos: angústia, 

nervosismo, irritabilidade, polemização, tudo articulado em uma hipersensível lucidez 

dinâmica e crítica. Como não poderia deixar de ser, tendem-se a cindir, a partir desses 

documentos, portanto, os dois discursos: o da obra, reveladora da ruptura e suas 

conseqüências estéticas e o do poeta, a tratar  de sustentar a inteligibilidade do 

razoável diante da expectativa do senso comum, o que significa dizer: se do ponto de 

vista estético, fisis ama ocultatio, do ponto de vista social o subterfúgio norteia a 

dissimulação. Prisioneiro de seu alterego burocrático, o poeta construtivista há de erigir 

o seu zigurate de silêncios oficiais como na memória de antiga entrevista em que, 

indagado sobre as ditaduras da América Latina, respondeu: “quem quiser saber a 

minha opinião, pergunte ao Ministro das Relações Exteriores.” Nessa pirâmide da 
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incomunicabilidade do verdadeiro a que se poderia acoplar o conflito indesejável, há 

que se rastrear núcleos imperceptíveis sob as letras comunicantes. Há que se perceber 

as fugas e identificar as hesitações, há que se completar as linhas interrompidas e 

aclarar palavras afogadas no inconsciente, reunindo-as — a mensagem mais nítida do 

texto poético, suscetível de azulejaria analítica ainda quando obscuro. Porque a clareza 

da “festa da inteligência” valéryana, em Cabral, não há de se libertar do “trencadis” de 

sua primeira temporada em Barcelona, emblema da própria deconstrução proposta 

pelos movimentos de vanguarda. Emigrado de si mesmo, o discurso do homem evolui, 

em João Cabral, como teia de Penélope a adiar infinitamente a resolução do 

determinismo oficial. E o aristocrático prazer de desagradar, que assume nervura de 

asa do poema, passaria a esconder-se no véu dos clichês do previsível, estratégia 

cabralina para desviar a atenção do núcleo ideológico que uma vez explícito, 

acarretaria conseqüências sufocantes para uma sensibilidade tão específica. 

Há de se compreender, portanto que esse trinômio cabralino irritabilidade – 

angústia – nervosismo está na base da imagem construída do diplomata formal e frio, 

já deconstruída em parte pela biografia de José Castello. Há de se compreender 

igualmente que o controle de seu discurso individual atende a questões estritamente 

profissionais, como o caso de um poeta que, ocupando a função de promotor público, 

mantivesse o cumprimento, em toda sua vida de funcionário da ativa, de norma interna 

que lhe proibisse declarações político-partidárias. Trata-se de um catálogo funcional 

cuja infração implicaria no expurgo de alguém, humanamente a depender de salário 

para viver! Ganha, contudo a obra, onde o poeta diz tudo, sim, no código estético de 

sua mundivisão, que, nos depoimentos de aposentado a José Castello e nas cartas 

pessoais a dois amigos poetas à sua altura existencial, salta de modo íntimo e 

inequívoco ao leitor. 
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Observe-se, assim, que sorte para a história da literatura a carta de João Cabral 

a Drummond, de 09/10/1948, não haver sido interceptada. Observe-se a importância 

da simplicidade com que o brilhante poeta declara, em sua pureza, estar aderindo ao 

comunismo através de um poema, que ele tencione chamar, plagiando o José de 

Alencar, “como e por que sou romancista” e que será em verso longo, ou em prosa, 

para desanimar os que gostam do seu verso curto; ao mesmo tempo, há de ser 

observado o prazer com que João Cabral declara a possibilidade de ficarem 

“intrigados” aqueles que sabem que ele nunca escreveu um romance, a paráfrase do 

título alencarino não chegou a ser exercitada por João Cabral, mas em 1968 o 

historiador social Gilberto Freyre haveria de incluir, em sua vasta biografia, o como e 

por que sou e não sou sociólogo, dentro desse mesmo espírito de questionar, confundir 

e, paradoxalmente, esclarecer aspectos da sua trajetória intelectual. 

No caso de João Cabral, fica-se sem saber ao certo se concluiu o mencionado 

poema de adesão ao comunismo, uma vez que, se o fez, não lhe deu o referido nome 

alencarino. Era outubro de 1948 quando escreveu sobre isso a Drummond — e o livro 

a seguir foi O Cão sem Plumas, publicado em 1950, um poema longo, sem métrica ou 

rima, todo urdido anaforicamente a evocar a miséria nordestina através da mediação 

comparativa com o rio Capibaribe de Pernambuco. Acompanhando o epistolário, sabe-

se nascer mais um filho de João Cabral, Luiz, que vem se reunir a Inês: João Cabral 

comunica a Drummond o fato a 28 de julho de 1949 e o poeta mineiro, por sua vez, 

informa a João Cabral o casamento de sua filha Julieta, em correspondência de 5 de 

janeiro de 1950 — roteiro de intensa candura na biografia desses grandes brasileiros 

que atravessa o período de João Cabral em Londres, até que, a 27 de março de 1953, 

manifesta solidariedade ao poeta pernambucano o seu amigo mineiro radicado no Rio 

de Janeiro, com referência ao processo que lhe foi movido pelo Itamaraty: 
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“Quero também significar a v. a emoção que 
experimentei com a decisão do seu caso no Itamaraty, decisão 
que espero seja revista, por via administrativa ou judicial. Quem, 
como eu, conhece e estima V. há longos anos, não pode desejar 
senão isto: que acima das paixões ou dos cálculos políticos se 
separe o dano infligido à carreira pública de um dos homens mais 
puros e dignos do nosso país, confio nessa reparação e desejo 
vivamente que ela não tarde. Se a amizade deste velho 
companheiro puder revestir-se de qualquer préstimo para V. João, 
confio que não a porá de lado. Pelo menos, saiba da minha 
solidariedade que o acompanhou em todo o desenrolar deste 
episódio.” 7

 
Arquivado o processo, João Cabral irá para o Recife, onde será sustentado pelo 

pai até ser reintegrado ao serviço diplomático; em 1954 quando tornaria ao Rio de 

Janeiro, publica O Rio em São Paulo, Prêmio da Comissão do IV Centenário. Logo a 

seguir ocorre a encomenda de Morte e Vida Severina por Maria Clara Machado, que 

não a encenará, por achar inadequado ao espírito natalino; o autor a escreveu 

possivelmente ao mesmo tempo em que outro nordestino, o paraibano, Ariano 

Suassuna, escreveu o Auto da Compadecida, que apesar de haver sido editado 

somente em 1957, faz constar, ao final do texto, a data de 24 de setembro de 1955; 

essa obra, a exemplo de Morte e Vida Severina, também se aproxima, quanto à forma, 

dos autos de Gil Vicente e do teatro espanhol do século XVII, havendo sido escrita 

também com base em romances e estórias populares do Nordeste, mas a possuir, 

contudo, um espírito de farsa, mais aproximado dos espetáculos de circo e da tradição 

popular que do teatro moderno. Ideologicamente , nesse período que transitaria desde 

a publicação de O Cão sem Plumas (1950) até a publicação em Duas Águas de Morte 

e Vida Severina, observe-se que o ano de 1954 coincide com a reintegração de João 

Cabral ao Itamaraty e com o suicídio de Getúlio; da temporada em Londres que 

antecede a convocação ao Brasil para responder a inquérito por "subversão" vale 

registrar uma carta de João Cabral, datada de 04/08/50 dirigida a Manuel Bandeira, em 
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que o poeta de O Cão sem Plumas afirma sua intencionalidade de propor fosse 

homenageado em território inglês o poeta de Pasárgada, a quem ele denomina de 

socialista.8 De fato, apesar de, em carta a João Cabral datada de 05/07/51 Manuel 

Bandeira queixar-se que os comunistas, transformados em seus inimigos, viviam a 

injuriá-lo, Flora Süssekind dá notícias de entrevista do poeta a Thiago de Mello, 

publicada no Correio da Manhã de 17 de outubro de 1952 em que sintetizaria as suas 

relações à época com os comunistas brasileiros da seguinte maneira: 

"Houve um tempo em que via com bons olhos os 
nossos comunistas. É que ainda não estava a par da política 
celerada por eles. Por isso fui inocente útil. Coloquei meu nome 
em abaixo-assinados protestando contra a violência da polícia. 
Fui convidado e aceitei saudar Pablo Neruda e Nicolás Guillén 
numa festa comunista. A pedido deles, levei Neruda e Nicolás 
Guillén à Academia e saudei-os lá. Mas o incidente da ABDE (a 
tentativa de impugnação da posse da nova diretoria da 
Associação Brasileira de Escritores em 1949) me abriu os olhos. 
Hoje sou insultado por eles ao mesmo tempo que sou tido como 
comunista por muita gente." 9

 
Essa ligação eventual com o Partido Comunista logo haveria de tomar, em 

Bandeira, outras cores; Ferreira Gullar lembra, posteriormente, que apesar de ser uma 

pessoa aberta e afetuosa, nordestina, Manuel Bandeira deixar-se-ia condecorar pelo 

Marechal Castello Branco e escreveria uma crônica defendendo a ditadura10. No que 

concerne ao poeta Carlos Drummond de Andrade, ao ser fundada a Tribuna Popular, 

órgão do Partido Comunista, ele aceitou integrar o comitê da direção do jornal, mas 

jamais assinou ficha de filiação partidária: desse ano, 1945, data da publicação de seu 

livro A Rosa do Povo, poesia de participação social, Drummond guardou lembrança de 

uma reunião promovida para cooptar pessoas de relevo na cultura brasileira para as 

fileiras do Partido Comunista: 

"Nunca entrei para o Partido. Eu me lembro do 
esforço que eles fizeram para nos cooptar. Uma noite, fui a casa 
de Portinari, estávamos reunidos. A pressão era sobre Oscar 
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Niemeyer e sobre Portinari. E Portinari assim meio matreiro, meio 
cabreiro, meio tirando o corpo fora. Neruda estava lá. E Oscar 
também meio reticente. Mas Oscar terminou assumindo atitudes 
e, com muita dignidade, nunca escondeu. (Drummond se refere à 
militância ostensiva de Oscar Niemeyer no Partido Comunista). 
Portinari aceitou disputar uma senatoría. Quase ganhou. Não 
fizeram uma carga pesada sobre a gente, porque sabiam que eu 
tinha um temperamento muito individualista. 

Eu, como diretor, me esforçava muito para pegar 
o estilo do jornal. Não conseguia. Eu disse a eles: "Pessoal, 
vamos fazer uma página literária em que em que eu possa prestar 
um serviço mais eficiente! …Encaixei uma vez uma nota, uma 
resenha modesta de uma nota traduzida por Eneida. Havia em 
Paris um divulgador do marxismo que escreveu um livro chamado 
Textos Marxistas de Literatura e Arte, uma antologia em que ele 
reuniu o melhor da literatura ocidental de sentido marxista … 
Então, convidado por Prestes para ser co-diretor do jornal, aceitei 
com alegria, mas também com medo. Escrevi uma nota sobre 
Eneida dizendo que o livro era uma maneira de entender como é 
que se pode exercer a literatura sob um ponto de vista e uma 
metodologia marxista."11

 
Contudo, essa nota que mencionava haver sido feita a tradução por Eneida, não 

saiu publicada, pois ela não estava bem vista pelo Partido Comunista, vez que era 

contra Getúlio e os comunistas defendiam sua reeleição. Então, Drummond 

compareceu à redação da Tribuna Popular com uma carta pedindo para se afastar: 

"Assinalo apenas a divergência de concepções, 
diante de um momento político. Ela é um motivo a mais para o 
pedido que ora faço: o de ser excluído o meu nome da lista de 
diretores da Tribuna Popular." 12

 
Ao mesmo tempo, Drummond se solidarizava nesse documento com a Tribuna e 

com o Partido Comunista diante dos "brutais atentados sofridos ao ensejo do golpe e 

desejava-lhes o maior êxito na luta em defesa do povo e por uma ordem social mais 

justa”. 13 Não obstante, aos olhos de um colaborador da revista Para Todos contratado 

pelo Partido Comunista de nome Oswaldo Peralva, Drummond se tornara "inimigo 

mortal do comunismo", e escreveu sobre essa posição em março de 1951, em um 

artigo chamado "Intelectuais que traíram o Povo"; a guerra fria se refletia no Brasil e o 
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Peralva depois haveria de desiludir-se com o comunismo, mas nesse texto atacava, 

além de Drummond, também a Rubem Braga; ele dá notícia de que Moacir Wernek de 

Castro escrevera um artigo no mesmo espírito contra Manuel Bandeira 14. Lembra 

Geneton Moraes Neto, que Oscar Niemeyer, mesmo após a queda do Muro de Berlim, 

no início dos anos noventa, se recusava a admitir o fim do comunismo: ele se 

considera marcado pelo poema Carta a Stalingrado de Drummond "O poema marca 

um período em que ele acompanhava com entusiasmo as campanhas do Partido 

Comunista Brasileiro" 15 De fato, a partir de Sentimento do Mundo (1940) e José (1942) 

já se iniciava o caminho de A Rosa do Povo (1945), onde em Consideração do Poema, 

Drummond haveria de afirmar: 

"Tal uma lâmina 
o povo, meu poema, te atravessa." 16

 
Versos que remetem a dois momentos referenciais de João Cabral: o início de O 

Cão sem Plumas (1950) — "A Cidade é passada pelo rio como uma rua / é passada 

por um cachorro; / uma fruta / por uma espada" — é o título do livro Uma faca só 

lâmina a sair no volume Duas Águas (1956), onde estaria incluído Morte e Vida 

Severina. Se em A Rosa do Povo Drummond expressa as transformações sociais do 

período entre as duas guerras, a partir de O Cão sem Plumas João Cabral passa a 

expressar a realidade nordestina em termos de miséria pernambucana. Se alguns 

consideram Sentimento do Mundo / José / Rosa do Povo uma trilogia a representar o 

amadurecimento do poeta mineiro como cidadão do mundo outros destacam o tríplico 

do Capibaribe O Cão sem Plumas / O Rio / Morte e Vida Severina como a sua 

conquista da realidade no plano poético a despertar no leitor a idéia da injustiça social 

ao denunciar a miséria do retirante do Nordeste e dos moradores da lama do 
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Capibaribe. Contudo, quanto à trajetória ideológica desses grandes poetas brasileiros, 

é o próprio Drummond quem declara: 

"É preciso dizer que João Cabral é meu afilhado de 
casamento. Humanamente, gosto muito dele, mas quanto à 
concepção de poesia, nós divergimos. Não estou de acordo com 
a concepção de João Cabral de uma poesia formal. Para mim, 
poesia é sentimento, expressão de uma emoção. Acrescente-se a 
isso que o itinerário de João Cabral é totalmente inverso ao meu: 
ele era individualista quando eu era comunista; depois, ele ficou 
pró-comunista e eu, individualista. (grifo nosso) 17

 
Ao morrer, no entanto, Carlos Drummond de Andrade mereceu, conforme 

lembra Geneton Moraes Neto, um editorial do jornal do Partido Comunista Brasileiro, a 

Voz da Unidade: 

"Morreu Carlos Drummond de Andrade, o maior 
Poeta da Língua Portuguesa no século XX. Calou-se para sempre 
aquele que deu voz à rosa do povo. A desolação dos comunistas 
— aos quais o cidadão Drummond, durante algum tempo, uniu-se 
politicamente — é a desolação de um povo que vê morrer um 
pouco de si mesmo." 18

 
O Cavaleiro da Esperança, Luís Carlos Prestes, objeto de biografia por autoria 

do filiado de carteirinha do Partido Comunista, o escritor baiano Jorge Amado, não 

demonstrou essa mesma tendência ao falar em Carlos Drummond de Andrade, o que 

confirma a declaração anterior do poeta de não ter ficado bem visto nem pelas 

esquerdas nem pelas direitas: 

"A posição de Drummond sempre foi a de um 
burocrata. Isso é o que ele é. Um poeta, sem dúvida alguma — 
mas viveu, sempre, encostado ao governo. O que é que fazia no 
Ministério da Educação? Era assessor de Gustavo Capanema. 
Sempre foi funcionário do Estado. Durante toda a ditadura 
Getulista participou do Estado Novo. Não tomou nenhuma atitude 
de protesto. É essa a posição de Drummond. Qualquer brasileiro 
que avalie sabe que ele pode ter bons poemas. Mas a posição de 
Drummond era de um conformista. Conformado com essa ordem, 
não se interessa absolutamente pela miséria do nosso povo — 
que deve revoltar qualquer brasileiro." 19
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O escritor Décio Pignatari, entrevistado por Geneton Moraes Neto, destaca 

haver a poesia de Drummond chegado ao auge nos anos 40, com A Rosa do Povo; 

mas, além de salientar o caráter provinciano do poeta mineiro, lamenta que nunca haja 

saído do Brasil, caracterizando-o como funcionário público de visão cultural 

provinciana, prosador mediano e pensador também mediano 20; falando ao mesmo 

Geneton, o jornalista Joel Silveira afirma a característica de burocrata do poeta, de 

"excelente" burocrata e considera que Drummond "sempre foi antitotalitário, apesar de 

trabalhar no gabinete de Gustavo Capanema", porque "ali ele estava trabalhando no 

gabinete de um amigo, nunca teve nada a ver com o Estado Novo"; ele ainda ressalta 

que quando Drummond começou a trabalhar no jornal comunista, viu logo que não ia 

dar certo, porque começaram a cortar o que ele escrevia, era o Arruda Câmara, 

dirigente do Partido Comunista. 21

Esse mesmo Arruda Câmara, imbuído de propósitos partidários, visitaria a 18 de 

março de 1951 o escritor alagoano comunista Graciliano Ramos em sua residência, e 

pediria para folhear os originais de Memórias do Cárcere e a uma cobrança ao escritor 

sobre o seu distanciamento do realismo socialista e falta de vigor revolucionário de 

seus livros, em confronto com o empenho demonstrado por Jorge Amado, apelaria ao 

escritor alagoano no sentido de alterar determinadas passagens de Memórias do 

Cárcere — segundo Paulo Mercadante, colocar a literatura de Graciliano sob suspeição 

reiteradas vezes o magoaria por fazê-lo perceber, no fundo das restrições vagas, um 

espírito de competição literária e na visão de Moacir Werneck de Castro, o Arruda tinha 

que respeitá-lo, ainda mais que não havia sido preso enquanto outros como Marighella 

e o próprio Graciliano haviam sofrido muito na cadeia.  

Dênis de Moraes destaca que Graciliano não modificaria sequer uma vírgula do 

que escrevera e certo domingo, em casa de Portinari, desabafaria ao membro do 
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Partido Comunista Brasileiro, Sinval Palmeira: “Se tiver que submeter meus livros à 

censura, prefiro deixar de escrever.” 22

Como destaca Clara Ramos, a ausência de propósitos panfletários na obra de 

Graciliano não implica um caráter desideologizante; ao ser indagado sobre os motivos 

de ingressar no Partido Comunista a 18 de agosto de 1945, por proposta de Cândido 

Portinari, declarou Graciliano: 

"Naturalmente porque sou comunista. É uma 
resposta besta mas não tenho outra. Acho que deixei isso bem 
claro na minha vida e na minha escrita." 23

 
De fato a obra de Graciliano, do ponto de vista ideológico, resultou inequívoca. 

Jorge Amado, contudo, que desde O País do Carnaval (1931), Cacau (1933) e Suor 

(1934) desenvolvia uma literatura politicamente engajada, não manteve, em sua 

trajetória intelectual, o mesmo perfil; preso em 1936, publica em 1937 Capitães de 

Areia, considerado por alguns críticos sua melhor obra; em 1945 se elege deputado 

federal pelo Partido Comunista e em 1948, com o mandato cassado, mora 

sucessivamente em Paris, Praga e Moscou; em 1956, (ano da publicação por João 

Cabral em Duas Águas de Morte e Vida Severina) contudo, Amado abandona o partido 

e passa a escrever livros em que a figura da mulher surge dentro dos estereótipos e 

clichês de um certo tipo de visão masculina do nordeste brasileiro, a qual termina 

sendo também exportada pelo autor, traduzido que foi em 48 idiomas e editado em 52 

países. Assim, sua ideologia é afastada na segunda metade do século da plataforma 

comunista pois ele trata, como lembra Otávio Frias, de "adocicar o duro romance 

regional do Nordeste", aproximando-se, como ressalta Lilia Moritz Schuarcz, de 

Gilberto Freyre, que já nos anos 30 postulava as virtudes do sensualismo e da 

mestiçagem como afirmação do caráter de nacionalidade. 24 Aliás, o também 

antropólogo Darcy Ribeiro chegou a concluir ser Jorge Amado um "romancista 
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pedagógico: ensinou gerações de brasileiros que transar com preto é bom". 25 O 

coloquialismo de Darcy em sua conclusão epistemológica se coaduna com as imagens 

televisivas brasileiras em que a ideologia do mestre de Casa Grande e Senzala é 

levada a todos os lares através do modelo amadiano, a ser consumido pela sociedade 

de um país subdesenvolvido onde o mito da cordialidade, em suas narrativas culinárias 

e de sincretismo racial e religioso ainda não conseguiu obscurecer a extrema miséria 

de favelas e mocambos, os sem-terra e os sem-teto, nem diluir os índices de 

mortalidade, fome, desemprego e violência no campo e urbana. 

O que se observa é que são vários nordestes, portanto, esses dos escritores 

nordestinos: o de José Lins do Rego e Jorge Amado, diretamente ligado ao historiador 

social Gilberto Freyre o de Graciliano Ramos e João Cabral de Melo Neto, mais 

diretamente relacionados aos estudos de Josué de Castro; bem como o de Ariano 

Suassuna, a confluir-se miticamente de uma certa forma no binômio Euclides da Cunha 

/ Guimarães Rosa. Em relação à denúncia da miséria, Graciliano e João Cabral ficam 

bem aliados, como também no agreste do estilo enxuto, seco, sertanizado: para eles, 

sertão é sobretudo linguagem áspera de iluminação mineralizada em candelabros de 

mandacaru. Para eles a pobreza arrasta à tona a palavra literária como traz dos pincéis 

o homem do povo de Portinari, o camponês da zona da Mata em Francisco Julião, os 

moradores do mangue do litoral em Josué de Castro.  

No que concerne a João Cabral, no entanto, o que se observa é que quando 

vem confidenciar a Carlos Drummond de Andrade estar aderindo ao comunismo 

através de um poema que arquitetava, em outubro de 1948, essa data é pois anterior a 

26 de março de 1949, quando houve luta ideológica entre escritores da ABDE, na 

eleição da diretoria e Drummond foi candidato a secretário na chapa de Afonso Arinos 

de Mello Franco e disputaria fisicamente com Dalcidio Jurandir a posse do livro de atas: 
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desde 1947 o congresso de escritores de Belo Horizonte denotara a divisão de alas 

entre os comunistas e os outros intelectuais; os comunistas apresentaram uma moção 

de protesto contra o fechamento do Partido e a cassação dos mandatos parlamentares, 

aprovada por aclamação; Geneton Moraes Neto informa que Drummond anotaria, em 

seu diário íntimo: como deixar de votar contra atos políticos atentatórios da liberdade?" 

26 nesse período é que Cabral idealizava em poesia um livro que significasse defesa da 

linha ideológica do Partido Comunista e o livro publicado, em 1950,  foi o primeiro do 

tríplico do rio, O Cão sem Plumas (1950). Alguns meses antes, contudo, mais 

precisamente a 26 de janeiro de 1948, Manuel Bandeira comunicava a João Cabral 

haver saído a nova edição das suas Poesias Completas, que já não considerava 

"completas", pelo fato de já ter feito mais três "poeminhas", entre eles: 

O Bicho 
 
Vi ontem um bicho 
na imundície do pátio 
catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
não examinava nem cheirava, 
engolia com voracidade. 
 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
O Bicho, meu Deus, era um homem." 27

 
Esse poema de Bandeira, escrito a 27 de dezembro de 1947, mereceria de João 

Cabral, em data de 17 de fevereiro de 1948 a consideração de que "O Bicho" era um 

poema excelente e que diante de poemas como ele, ficava satisfeito João Cabral, por 

verificar que nenhum excesso intelectualista lhe era capaz de tirar a sensibilidade para 

poemas dessa família. 28 Em resposta a João Cabral, a 1º de janeiro de 1951, Manuel 

Bandeira escreveria de Petrópolis comunicando que no final das suas Obras 
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Completas constava na última parte Belo Belo o poema "O Bicho", por João Cabral 

tratado "com honras de estrela polar" enquanto autores como Oswald de Andrade o 

haviam criticado 29. A metáfora do bicho aplicada ao homem tem equivalência no 

poema cabralino O Cão sem plumas em que a enunciação do animal, além de se 

aplicar ao rio, aplica-se também ao homem. Os dois poemas condenam o 

subdesenvolvimento e a miséria que reduzem o ser humano às condições de uma vida 

de "bicho" segundo Bandeira e de "cão", conforme João Cabral. 

Os dois poemas foram escritos em época relacionada ao contato de ambos com 

a ideologia do Partido Comunista. Não houve, é verdade, qualquer filiação partidária, 

como no caso de Graciliano Ramos e Cândido Portinari. Mas houve envolvimento, no 

sentido de uma simpatia pelas idéias dessa linha política a qual, diga-se de passagem, 

pelo seu projeto utópico de sociedade econômica igualitária e justa, contava com 

adesão explícita de grande número de intelectuais. É possível que, do ponto de vista 

cabralino, a influência bandeiriana ainda estaria inconsciente à época da publicação do 

Cão em Barcelona (1949), tanto que só a 11 de dezembro de 1951 é que escreve João 

Cabral a Manuel Bandeira carta com o seguinte post-scriptum: 

"Quando o tenha terminado mandarei um poema 
que estou acabando a respeito da Espanha. Poema que não 
poderia publicar com o meu nome dada a atual amizade hispano-
brasileira. Mas a greve de Barcelona me forçou a escrevê-lo e, 
formalmente, inspirado no "Bicho", procurei uma expressão direta 
e dura a respeito da qual gostaria de ouvi-lo." 30

 
Os poemas que falam da Espanha após 1951 estão em Paisagens com Figuras, 

escrito em 1954-1955: nenhum traduz a dificuldade de ordem diplomática mencionada 

por João Cabral, o que leva a crer que ou o tenha alterado ou não o tenha publicado, 

uma vez que também nenhum recorda, formalmente, o mencionado "Bicho" 

bandeiriano. Ao escrever essa carta, João Cabral já havia sido removido para Londres, 
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onde se encontrava e permaneceria, não houvesse o incidente da interceptação de 

correspondência que o obrigou a retornar ao Brasil, para responder inquérito acusado 

de estar participando de formação de uma célula comunista no Itamaraty. A carta 

escrita a Manuel Bandeira ainda registrava: 

"Mas você com sua autoridade podia muito bem 
tomar a frente de um movimento de denúncia do abstracionismo 
em pintura, de seu equivalente atonalismo  da música e do 
neoparnasianismo — esteticismo da geração de 1945. Eu 
namorei essas coisas quando estive no Brasil. E quando vim para 
a Europa compreendi o que havia por debaixo de tudo isso e o 
trágico que é para nós brasileiros nos entregarmos a todos esses 
requintes intelectuais. Porque da Europa é que pude descobrir 
como o Brasil é pobre e miserável. Isto é: depois de ver o que é 
miséria européia — enorme da Espanha, Portugal, dura na 
França, na Inglaterra — acho que é preciso inventar outra palavra 
para a nossa, cem vezes mais forte.  

Por tudo isso ser abstrato é trágico e ridículo para 
um brasileiro. E dizer isso claramente vale qualquer incômodo." 31

 
Uma leitura mesmo rápida deixa entrever o quanto de contestatório existia nas 

palavras de João Cabral sobre a pobreza no Brasil, como isso o agredia e perturbava a 

ponto de colocá-lo contra qualquer manifestação de arte abstrata e de faze-lo rejeitar 

igualmente o atonalismo musical e o neoparnasianismo em poesia. O que se torna 

coerente com a sua proposta realista a evoluir um triângulo, que passa pelo português 

Cesário Verde e pelo paraibano Augusto dos Anjos. Retomando a questão dos 

poemas, observa-se que O Cão sem Plumas assim como O Bicho, são títulos que 

reivindicam para o gênero animal a condição humana, uma vez que a vida vivida pelo 

homem não atinge a presumida dignidade de sua própria natureza.  

São obras que denunciam a miséria e o subdesenvolvimento de uma nação cujo 

sistema econômico não obtêm um mínimo de equilíbrio que permita aos seus cidadãos 

uma vida, ainda que pobre, em condições de se chamar humana. Como o próprio João 

Cabral menciona na carta, é preciso inventar outra palavra para a miséria do Brasil, no 
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dizer do poeta, cem vezes mais forte do que as outras misérias, todas elas duras de 

ver. O Bicho de Manuel Bandeira, que "cata comida entre os detritos" e "quando acha 

qualquer coisa engole com voracidade" não é um cão, um gato, um rato, mas um 

homem. Bandeira, católico, invoca a Deus para confessar essa sua descoberta, essa 

visão de um semelhante em estado tão vil. O cão de João Cabral se inicia com a 

imagem de trespasse já encontrada em Drummond ("tal uma lâmina/o povo, meu 

poema, te atravessa"), também na época em que o poeta mineiro esteve ligado ao 

jornalismo de ideologia comunista. 

O povo como uma lâmina é um povo armado. O poema atravessado pelo povo é 

o que contém o seu sangue, o seu rosto, a sua fala. 

Na primeiro estrofe do poema cabralino, vai-se trabalhar com duas séries: 

cidade - rua - fruta e rio - cachorro - espada. A primeira, corresponde ao substantivo 

que é atravessado; a segunda, ao substantivo que atravessa a realidade anteriormente 

enunciada. Assim, a cidade, a rua e a fruta são penetradas pelo cortante do rio, do 

cachorro e da espada. Um cão sem plumas não tem ornatos e jamais chegará a 

pássaro, porque não tem leveza, nem liberdade, nem transparência: é um rio sem 

água, porque é um rio de lama, que é pesada e espessa e não permite o roteiro vivo 

dos peixes, mas apenas a flora suja do mangue. Esse rio tem algo "da estagnação de 

um louco", do "hospital, da penitenciária, dos asilos" — lugares onde a vida se 

apresenta emurchecida, interrompida, congelada em si mesma, líquido turvo sem 

reflexo a cobrir figuras em estatuária de sombra. E João Cabral conhecia de perto essa 

estagnação dos loucos a que se referia. 

Motivado por uma dor-de-cabeça que o incomodava constantemente após uma 

gripe, o poeta esteve internado em Pernambuco, no Sanatório Recife. A informação 

está em biografia de José Castello 32 e mostra um Cabral torturado pela dor a tentar 
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solução na psiquiatria por sugestão de seu primo-irmão Jarbas Pernambucano, (Anexo 

nº  ) filho de Ulysses Pernambucano, (Anexo nº  ) este último psiquiatra conceituado 

que hoje, inclusive, dá nome ao Hospital Psiquiátrico do Estado de Pernambuco. O 

período do internamento foi de 17 de dezembro de 1941 a 8 de junho de 1942; o 

Sanatório havia sido fundado em 1936, estando prestes a completar (Anexo nº  ) 

sessenta e seis anos; localiza-se na rua Padre Inglês, bairro da Boa Vista e foi 

efetivamente um padre de nacionalidade inglesa que deu nome à rua e morava na 

própria casa junto ao Sanatório. Na época do internamento de João Cabral, na casa 

residia Ulisses Pernambucano de Melo, com quem ele almoçava e jantava e, conforme 

José Castello, só regressava à enfermaria para dormir, o que ocorria no pavilhão nº 1, 

reservado aos casos menos graves, pacientes com quem o poeta convivia.33 O quarto 

nº 2, onde dormia o poeta, (Anexo nº  ) hoje comporta três pessoas e mantém na 

entrada a mesma placa daqueles tempos, azul e branca. Ele tem uma janela para fora 

possibilitando observarem-se as folhas de árvores e a luz exterior. (Anexo nº     ) 

Anotações feitas pelo primo Jarbas Pernambucano revelam que ele se mantinha 

sempre no seu quarto, lendo e escrevendo. Revelam igualmente tratar-se de pessoa 

inteligente e culta, sem apresentar qualquer perturbação de atenção, memória, 

julgamento ou quaisquer distúrbios sensoperceptivos. No entanto, ao faltar-lhe a 

cafiaspirina que lhe diminuía a dor-de-cabeça, mostrava-se irritado, nervoso, 

angustiado e inapetente, melhorando, contudo, apenas com a presença de um médico 

que lhe merecesse confiança. E assim deveria acontecer diante de seu tio, Ulysses, 

dono de uma grande biblioteca, onde João Cabral lê , pela primeira vez em espanhol, 

um livro de Sigmund Freud — A Interpretação dos Sonhos — esta informação consta 

da biografia de Castello, bem como a de que data da época do Sanatório a leitura por 

João Cabral dos escritos de Le Corbusier 34. A valorização do sono e seus mistérios 
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seria a tônica do primeiro livro de João Cabral, por sinal Pedra do Sono, que se trata, 

como ele sempre insistiu em explicar, do nome de município pernambucano. 

“Se vós não tendes sal-gema / não entreis neste poema” — são versos do 

alagoano Jorge de Lima, em Invenção de Orfeu. No caso de João Cabral, tratava-se da 

pedra-do-sono, aquela que haveria de trazer a lume, como título de livro, os poemas 

inaugurais da obra cabralina: o poema Poesia foi o primeiro a ser publicado, no jornal 

Diário de Pernambuco, por iniciativa do próprio Jarbas Pernambucano; no ano 

seguinte, em 1943, morria Ulyses Pernambucano, (Anexo nº     ) a quem João Cabral 

dedicaria o poema “Máscara Mortuária Viva”, incluído em Museu de tudo (1975). 

Dedicado a Jarbas Pernambucano, (Anexo nº     ) ainda em Pedra de Sono, seria o 

“Poema de Desintoxicação”, com atmosfera inicial de pesadelo que se vai aquietando 

até a imagem final — e longínqua — de “um homem dormindo”, expressão que se 

encaixa no título da tese que apresentara, em 1941, no Congresso de Poesia do 

Recife, Considerações sobre o Poeta Dormindo, em que discorre sobre presença do 

sono nas obras de fundo poético e vem concluir que o sono não inspira uma poesia no 

sentido em que o poeta se sirva dele como uma linguagem ao seu uso, mas a fecunda 

com o seu sopro noturno, que João Cabral considera o hálito da própria poesia em 

todas as épocas.35

Essa idéia do poeta como sonâmbulo atrai o elemento onírico como matéria da 

linguagem; por outro lado, articula fragmentos que emergem de uma irracionalidade. 

Quando João Cabral fala na estagnação do louco, demonstra um conhecimento 

comportamental da doença para além do estereótipo. Porque a visão romântica da 

loucura sempre a associa ao delírio e à violência; é comum imaginarem-se 

personagens a delirar querendo ser outras ou agredindo pessoas com força 

monumental, arrancando galhos de árvores e torcendo barras de metal. De fato, essas 
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são algumas manifestações dos surtos; entretanto, em seu dia-a-dia sob efeito dos 

remédios, essa estagnação referida por João Cabral chega a ser mais violenta aos 

olhos que a contempla do que o quebra-quebra e o espancamento produto de sua 

estereotipada violência. Porque a estagnação é uma interrupção do ser, uma ausência 

do ser que passa a se ignorar e perde referência e horizonte. João Cabral se refere 

igualmente às penitenciárias, onde os prisioneiros vêem passar os dias sem liberdade, 

condenados também a se ausentarem de suas vidas e seu cotidiano; não menos triste 

a estagnação dos idosos nos asilos, esquecidos pelas famílias, para quem 

representam um estorvo com sua velhice e sua dependência para os mínimos atos de 

asseio corporal, vida suja e abafada, arrastada, como a de um cão. E, no segundo 

canto do livro, torna o terceto rio / espada / cão ao qual é incluído o termo homens, que 

são como cães e sem plumas, porque não têm voz, porque a escrita da fala é a pluma 

que ultrapassa o simbolismo de ornamento para representar o ato de escrever o que se 

tem a dizer: pior do que saqueado ou assassinado, a esse cão roeram sua identidade, 

como um rabujem rói um cão vadio. E tudo isso se aplica ao homem do mangue, 

homens sem plumas, sem camisa, sem nome escrito na folha de papel, homens cujo 

fio de homem se rompe na lama, porque: 

“Na paisagem do rio 
difícil é saber 
onde começa o rio; 
onde a lama, 
começa do rio; 
onde à terra 
começa da lama; 
onde o homem 
onde a pele 
começa da lama; 
onde começa o homem 
naquele homem.” 36
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De modo que o mendigo a que se refere Manuel Bandeira em O Bicho (“o Bicho, 

meu Deus, era um homem”), equivale ao Cão sem Plumas de João Cabral, e que é um 

miserável também, conceitos unidos no verso cabralino imagem de cão ou mendigo e o 

desafio de descobrir-se o início da condição humana na miséria e pobreza suja desses 

homens, para o qual, segundo João Cabral, seria preciso inventar uma palavra cem 

vezes mais forte. Para definir essa condição infra-humana de seres violentados em sua 

natureza, negados e corroídos em sua essência, penúria indigente carregando 

estandartes de lama entre esculturas também de lama, enquanto nos quintais de 

famílias nobiliárquicas “de costa para o rio” o individualismo decadente faz lembrar a 

propósito do rio, um outro tipo de apodrecimento recitado pelo poeta: “algo da 

estagnação / das árvores obesas / pingando os mil açúcares / das salas de jantar 

pernambucanas / por onde se veio arrastando.” 37

O tríptico do rio também é chamado o ciclo do rio, e seu início em O Cão sem 

Plumas, demonstra o uso do método surrealista, mas ideologicamente é uma crítica à 

burguesia alienada dos sobrados que, como lembra Marta de Senna, se esquiva ao 

espetáculo podre do rio e dos homens da lama, mas que é também portadora de 

podridão: “Na paz redonda das cozinhas / ei-las a revolver viciosamente / seus 

caldeirões / de preguiça viscosa.” 38 Enquanto isso a lama circunda e cobre os ”homens 

sem plumas” como uma placenta escura que, ao invés de trazê-los à luz dissolve e 

corrói suas figuras, devolvendo-os à profecia bíblica do retorno ao pó, sim, mas escuro 

e liqüefeito como estranhas aparições na paisagem do mangue. A morte está presente 

na impureza do rio e na injustiça do sistema econômico que não preserva, antes destrói 

e deconstrói, esse homem nordestino, esse homem pernambucano, esse homem 

miserável das lamas do Capibaribe, cuja miséria, de tão chocante, exige dos 

dicionaristas especial atenção e clama por um novo nome. Anfíbia cidade, anfíbia gente 
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em seu roteiro de lama a disputar com os caranguejos seu impreciso horizonte de 

córregos, ribeirinhos e alagados, face subterrânea de um Recife distante das 

exaltações dos poetas retóricos em seus guias sentimentais de superficial percurso, um 

Recife de pântanos e água parada onde uma sobrevida lenta e viscosa transita 

imperceptível entre charcos, lagunas e poças de água suja e infecta, onde em 

fantasmagóricos mocambos e espectrais palafitas caminha (se arrasta) uma gente 

desamparada, cuja pobreza se constitui na temática da denúncia poética de João 

Cabral de Melo Neto. 
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Em grego significa lugar nenhum; as mais antigas são gregas, como a República 

de Platão, e a mais radical chamou-se Reino do Sol, do filósofo estóico Caio Blóssio 

(132 A.C.) que inspirou a tentativa de reforma agrária dos Gracos em Roma e uma 

revolta de escravos na Ásia Menor; a primeira grande utopia moderna, responsável 

inclusive pela designação do gênero, á a Utopia (1516) do Inglês Thomas Morus, 

socialista e pacifista: seu autor, canonizado em Roma como Santo da Igreja Católica, 

tem uma estátua em Moscou. Outra utopia, é A Cidade do Sol, do filósofo herético 

italiano Tommaso Campanella 1

Com o tempo, a utopia passou a ser gênero literário, (só recuperando seu 

sentido sociológico com o advento da Revolução Industrial0, que no fim do século XVIII 

levou à miséria amplas camadas da população. Uma célebre utopia da primeira metade 

do século XIX foi a de Charles Fourier, em cujos falanstérios se reúnem sonhos 

libertários e uma disciplina rigorosa de trabalho comunitário; Eliene Cabet, autor de 

Viagem a Icária (1840), pensou em fundar colônias utópicas na América, o que seus 

seguidores fizeram, entre 1830 e 1860, nos EUA; apesar de por volta de 1860 o 

utopismo perecer desacreditado, ele foi cultivado pelos anarquistas e Bakunin; seu 

maior adversário foi Karl Marx, que refutou os sonhos de Fourier, substituindo o 

socialismo utópico pelo socialismo científico, baseando no estudo das relações 

econômicas e da dialética. 2

Socialistas não-marxistas nunca hesitaram em esboçar sistemas utópicos, como 

o inglês William Morris, autor de Notícias De Parte Alguma, que renova a tradição 

iniciada por Thomas Morus; quase nesse mesmo tempo, Edward Bellamy escreve seu 

romance utópico Olhando para trás. Muitas idéias utopistas de tempos passados se 
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realizaram pacificamente; no entanto, considera-se válida a distinção de Karl 

Wannheim (Ideologia e utopia, 1929): “Utopias são idéias inspiradoras das classes em 

rebelião e ascensão em oposição às ideologias que racionalizam e estratificam o 

pensamento das classes dominantes.3

O termo utopia foi criado pelo humanista inglês Thomas Morus (1480-1535) no 

ano de 1516, na  concepção de uma ilha imaginária (A Mausolum ou Amaurota) e 

mantém até hoje o seu sentido etimológico de não-lugar ou lugar inexistente. A 

sociedade perfeita ideal da ilha imaginária representava uma inversão da Inglaterra 

daquela época para recusá-la criticamente. Raymond Trausson organizou uma espécie 

de história literária do pensamento utópico (Bruxelas, 1979); A lioranescu, em o futuro 

do passado, utopia e literatura. (1972) volta-se para os conceitos de mito, ideologia e 

utopia, em face da literatura e Alberto Pebrucciani tem um livro sobre a Utopia como 

gênero literário (1938); importantes colaborações técnicas de Mannheim e de Ernst 

Bloch: O Espírito da Utopia (1977).  

Recorda Leodegário Amarante de Azevedo Filho que, se o mito está na raiz de 

fatos e situações de um passado longínquo, a ideologia se concentra no presente, para 

emendá-lo ou modificá-lo, enquanto a utopia vai projetar-se no futuro, que se deseja 

concreto — ou seja, a utopia de hoje deve transformar-se na realidade de amanhã, daí 

porque as perdas de ontem do homem, miticamente marcadas pela história, são 

buscadas pela ideologia de hoje, para que se recuperem pela utopia projetada no 

amanhã, de tal forma que a utopia passa a ser a força motriz da História; no século XIV 

observa-se a defesa de uma sociedade de cunho utópico por figuras como Robin Hood, 

a desrespeitar o poder monástico institucionalizado pelos reis, para distribuir a riqueza 

com os pobres; também como Guilherme Tell, herói da independência da Suíça, que 

desrespeitou a elite local, espécie de herói coletivo de uma sociedade montanhesa, 
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que o submeteu a duras provas como a da maçã a ser colocada na cabeça de seu 

próprio filho; é relevante a afirmação de Leodegário A. Azevedo Filho quanto à 

formação, após o século XV, de uma fome de utopia centrada na profecia barroca, com 

caráter messiânico, certamente transportado para a Península Ibérica pelos cristãos 

novos, na qual se substitui a mística do Messias por uma dimensão mítico-política; 

Leodegário ressalta que com o sistema do Encoberto chega-se a englobar o pré-

sebastianismo das trovas de Bandarra, o sebastianismo de exaltação de que participou 

Camões épico e o pós-sebastianismo que se vai infiltrar nos sermões de Vieira: 

“No caso, configura-se uma espécie de 
premonição — na época tida como heresia — da História do 
Futuro, pois o passado lendário é, ao mesmo tempo, ficção mítica 
e política do futuro. Daí se passa, com alguns movimentos 
intermediários, para a concepção de utopia negativista, de 
possível inspiração pós-hegeliana, pelo menos na forma como o 
marxismo alemão leu a teoria da alienação.”5 

 
As formas utópicas trazem do medievo a paz dos claustros e conventos; no 

quinhentos, a vida simples, de cunho paradisíaco, bucólico ou campestre, como 

negação da vida urbana conturbada pela cobiça — daí o nascimento da busca do 

Paraíso Perdido, locus amoenus, em pleno contato com a natureza. Utopias românticas 

ou utopias anarquistas chega-se, como assinala Leodegário A. A. Filho, às modernas 

concepções de Karl Mannheim, a partir mesmo de Ernst Bloch, admitindo-se uma 

utopia de cunho sócio-político-econômico, diversa da forma anterior, que negava o 

presente a querer instalar aquilo que a utopia pós hegeliana só considerava possível no 

futuro; a diferença quanto à possibilidade de realização disto que será futuro irá 

distinguir Ernst Bloch e Karl Mannheim do pensamento dos frankfurtianos (modelo 

alemão de Adorno) e do próprio Hegel; no pensamento de Bloch, a utopia de hoje pode 

ser a realidade de amanhã, numa espécie de futuro concreto, enquanto para o 

pensamento frankfurtiano, com seu modelo melancólico de saber, o presente, cuja 



 407

negatividade tal pensamento encarna e cultua, vai transformar a utopia no lugar 

impossível; Leodegário A. Azevedo Filho cita como exemplo a indústria cultural com a 

decadência do espírito crítico, já que, dentro da perspectiva que assume, não haverá 

nenhuma saída para os males da sociedade enquanto houver capitalismo; destaca, 

finalmente, que a utopia sempre fez parte da natureza humana, colocando-se à 

margem da História, para impulsioná-la e construí-la ao longo do tempo. 6

Leodegário A. Azevedo Filho cita Jacinto de Prado Coelho: 

“Literatura é o espaço por excelência da utopia.” 7  

e 
 
cita igualmente Claude-Gilbert Dubois: 
 

“Tal como a utopia, o lugar da poesia e da ficção 
é o lugar inexistente em que, de modo implícito ou direto, o lugar-
aqui se projeta.”8

 
Este último, conforme menciona Leodegário A Azevedo Filho, passa a falar em 

estética da utopia; ele observa que talvez fosse até melhor dizer poética da utopia — 

exatamente a estética ou a poética que não separa em compartimentos estanques os 

conceitos de mito, ideologia e utopia. 9

A recusa ou negação do presente busca o ponto apaziguador de regresso às 

origens; todo processo utópico envolve sempre dois momentos internos: o primeiro, 

negativo, contesta e recusa a realidade injusta, corrompida ou pervertida do presente; e 

o segundo, afirmativo e desejante, ao contrapor-se ao primeiro, projeta no futuro o 

sonho ou a esperança de um mundo melhor, corrigindo-se os defeitos do presente.10 

A República de Platão é a utopia de uma ordem social mais justa e esse 

conceito de justiça se sobrepõe em todas as utopias formuladas com base no conceito 

de cidade, pólis ideal, Estado perfeito; contudo, às vezes prevalece a idéia de utopia-

matriz ligada ao Paraíso Perdido, talvez o mais antigo mito da humanidade, pois os 
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próprios gregos e romanos voltavam sua atenção ao retorno da primitiva Idade de 

Ouro; Leodegário A Azevedo Filho comenta ao finalizar seu capítulo sobre estética de 

utopia: 

“Afinal de contas, a felicidade não se encontra 
mesmo no desconcerto do mundo, mas no puro sonho ou na 
fantasia, quando não na própria loucura, conforme a história, 
citada no texto por Camões, de Trasilau, um louco que vivia feliz, 
não sendo outra a informação dada por Atenen, escritor grego do 
Egito (século III de pois de Cristo). Tal história é mais ou menos 
idêntica à que narra Horácio, Epístola II, 2, sendo aí personagem 
principal um doido de Argos, que supunha ouvir tragédias 
sublimes, sentado numa platéia inteiramente só, e de onde, de 
quando em quando, levanta-se para aplaudir estusiasticamente as 
representações imaginárias. Depois de curado, voltou-se contra 
os amigos que lhe roubaram a ilusão. Assim também, Trasilau, 
depois de curado pela interferência e cuidados do irmão Trito, 
sentiu-se extremamente infeliz por voltar à razão, pois só em sua 
loucura era feliz, vendo e considerando como suas as naus que 
chegavam ao porto Pireu, em Atenas.” 11

 
Assim, a estética (ou poética) da utopia pode revitalizar os mitos da Antigüidade 

clássica e pode, ao contrário, voltar-se para a idealização de um Estado perfeito como 

caminho para a felicidade do homem; contudo, pode acontecer o fato de que no 

homem ele mesmo é que se deva concentrar a noção de felicidade, pois da felicidade 

pessoal de cada um é que poderá surgir o bem-estar de todos, conclui Leodegário. 12

Benedito Nunes assinala que as utopias são também ucronias: os tempos 

revoltos da história não chegam às portas da Amamolas de Morus, nem atravessam os 

sete círculos que rodeiam a cidade do sol de Campannela, bem como a Icária 

imaginada por Cabet está a salvo das contingências do tempo e da necessidade, 

enquanto a Boston do ano 2000, com que Edward Bellamy sonhou, vive na 

uniformidade de um progresso material harmonioso.13 Ele destaca que a sociedade 

utópica é sempre uma sociedade triunfante, seja a de Morus, seja a de Campanella, 

porque ela aparece quando os homens desejam extinguir os equívocos da História por 
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um ato de vontade ética, sob o abrigo da razão; nas utopias tudo se resolve num 

presente estático e linear, dentro de um mesmo espaço social fechado, o tempo reverte 

à categoria de espaço e isola a sociedade perfeita, separando-a das outras.14

Um, espaço social fechado de utopia se configura desde quando utopus, o 

guerreiro legislador do país da Utopia (Abraxas, cidade dos loucos) de que fala o 

português Raphael Hythloday no relato a Morus, decidiu separar a terra do continente, 

transformando-a em ilha; configura-se igualmente na Cidade do Sol de Campanella, 

circundada por sete muros circulares. Observe-se que o processo graças ao qual a 

sociedade utópica se instaura é sem violências, ela não nasce da luta e os conflitos 

que a precedem pertencem a um passado que ela rejeita — tanto o espaço social 

fechado como a parada do tempo histórico que a imaginação utópica projeta têm como 

categoria a totalidade a abranger a comunhão de bens, a organização racional da 

conduta na cidade justa e as relações recíprocas entre os indivíduos, sendo que o 

diferencial de uma para outra utopia é o princípio segundo a qual a totalidade se 

opera.15

Benedito Nunes observa que, na República de Platão, o todo social reproduz, 

nas suas três camadas constitutivas — governantes, guardiães e trabalhadores — 

hierarquicamente ordenadas, o todo da alma humana (razão, sentimentos, instintos), a 

harmonia social refletindo a harmonia interna entre as partes da alma de cada 

indivíduo. Ele relembra que na utopia de Morus o primeiro ato da razão humanista é a 

abolição da propriedade privada; no sistema de Campanella existe um equilíbrio 

mecânico no qual q cidade se representa como um resumo do mundo, ela é um 

microcosmo regido pela natureza e governada por um triunvirato: sabedoria, amor e 

polêmica — a cidade humana se assemelha aí a um experimento metafísico em que a 

harmonia social reproduz a harmonia universal assinalada pelo curso dos astros e 
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pelas figuras zodiacais.16 Já a Icária, de Cabet vai retomar a revolução de 1789, 

fundando um regime inserido dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade; a 

revolução industrial que já se efetuara apresenta a Cabet, que escreveu a Voyage en 

Icarie em 1842, o problema da produção, pois a simples igualdade é insuficiente para 

garantir a sociedade justa, se as novas condições de existência não se fundarem na 

abundância dos bens de consumo. Benedito Nunes destaca que nesse caso, a utopia 

inverte a condição material de escassez, que Sartre admite como a priori da totalização 

histórica, pois transforma-se a escassez em abundância, a totalização em totalidade; o 

filósofo paraense relembra que em fins do século XIX a mesma inversão aparece no 

Cem Anos Depois (Looking Backward), de Edward Bellamy, onde a totalidade social 

coincide com o aproveitamento completo das forças produtivas em uma sociedade 

rica.17 Segundo Nunes, todas as utopias definem um projeto racional de vida e 

decorrem da totalização imaginária das possibilidades da existência humana; elas são 

fechadas em si mesmas e percorrem um tempo linear, que vem abolir a duração e a 

mudança e que é o mesmo tempo repetitivo dos mitos — contudo, ele destaca que há 

dois caminhos pelos quais a realidade social e histórica da época em que elas são 

concebidas infiltra-se no corpo estático das utopias: um é o conteúdo ideológico 

propriamente dito, que reflete certas posições sociais específicas; outro é a antevisão 

de possibilidades futuras, no domínio da técnica e da ciência.18

Na verdade, é de se concordar com Benedito Nunes quando define a República 

como uma idealização aristocrática da polis e salienta, na utopia de Morus a 

manutenção de organização social inglesa da época, salvo a propriedade privada e os 

vícios dos governantes; também assinala ser A Cidade do sol de Campanella. 

Ideologicamente, um produto da camada dos letrados que procuravam conquistar, 
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lutando contra o poder da Igreja e o poder do mecenato, uma autonomia que só no 

século XIX lhes seria reconhecida.19 

As duas faces alternantes das criações utópicas são o lado crítico e o lado 

perspectivo; elas são bifrontais e proscrevem  as instituições e costumes de uma 

época, prescrevendo leis e modos de vida diferentes para uma sociedade sem época; 

no esforço de corrigir, emendar e ultrapassar a realidade que refletem e contra a qual 

se voltam, as utopias oscilam entre a compreensão reflexiva dos possibilidades 

humanas ainda em suspensão e a negação imaginária do real de que se desprendem 

— esta última por um lado desprende a vida do tempo e do espaço e, por outro, revela 

possibilidades objetivas que se contém no próprio real; ainda em Benedito Nunes: 

“O que a negação utópica atinge é a fímbria 
temporal da realidade. Como ato intelectual, ela nega o imediato, 
o visível. Neutralizando a ordem dos fatos, esse ato, 
concomitantemente imaginário e racional, desprende as 
possibilidades nela inclusas, conferindo-lhes a qualidade de fatos 
antecipados que prenunciam a etapa mais adiantada de uma 
evolução em curso, de uma ordem previsível e necessária. 20 

 
A antecipação resultante da imaginação nas utopias do século XVI revela-se aos 

leitores se hoje como uma previsão intuitiva e divinatória, um prenúncio projético de 

muitos inventos técnicos; nesse ângulo, A Cidade do Sol, de Campanella distancia-se 

da Utopia, de Morus, que lhe é anterior mais de um século: neste a população tem 

avanços técnicos inferiores aos solarianos, que convertem a astrologia em uma ciência 

aplicada que permite prever o futuro; as utopias do século XIX não são tão inventivas e 

antecipadoras — ao contrário da Utopia, de Morus, e da Cidade do Sol, de 

Campanella, a cidade descrita em Cem Anos Depois, de Edward Bellamy, não nasce 

de um deslocamento no espaço, mas de um deslocamento no tempo, pois o 

personagem Mrs. West para da Boston de 1857 para a do ano 2000 por meio de uma 

hibernação hipnótica: depois ele volta a 1857 na mesma Boston antiga, acordando de 
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seu sonho utópico e a impressão do que viu oniricamente é tão forte que ele não 

suporta a realidade hostil do século em que vive — por todos repelido, Mrs. West 

acorda novamente no ano 2000, saindo do pesadelo que o devolverá ao século XIX: 

enquanto a realidade existente se dilui no sonho, o sonho da época sábia e feliz 

adquire proporções e realidade, as duas visões oníricas se transpassam e se 

confundem, pois na utopia de Bellamy o capitalismo, apenas moralmente censurado, 

converte-se na substância do socialismo por um processo análogo à derivação 

inconsciente, que explica a gênese dos sonhos.21

O romeno E. M. Cioran situa a utopia em sua origem religiosa e revela a aliança 

paradoxal entre a servidão e a liberdade, descreve os mecanismos que ligam a utopia 

ao Apocalipse e utiliza os mitos como instrumentos de análise em seu livro História da 

Utopia.22 Ele comenta que em todas as cidades que percorre se surpreende de que não 

haja diariamente uma carnificina sem nome, uma desordem de fim do mundo: 

“Como, em um espaço tão reduzido podem 
coexistir tantos homens sem destruir-se, sem odiar-se 
mortalmente?23 

 
Na verdade, se odeiam, mas não estão à altura de seu ódio. Esta mediocridade, 

esta impotência, salva a sociedade, assegura sua duração e sua estabilidade. E Cioran 

continua: 

“Mas me surpreende mais ainda que, sendo a 
sociedade o que é, alguns tenham se empenhado em conceber 
outra, inteiramente diferente de onde pode vir tanta ingenuidade, 
ou tanta loucura?”24 

 
O mestre romeno revela que desejou introduzir-se na literatura utópica e 

consultar suas obras-primas. Descobriu que, desde o início, distingue-se o papel que 

desempenha a idéia de felicidade, não a felicidade propriamente; essa idéia explica 
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porque tendo a idade de ferro a mesma extensão da história, cada época dedica-se a 

divagar sobre a idade de ouro: 

“Só agimos sob a fascinação do impossível: isto 
significa que uma sociedade incapaz de gerar uma utopia e de 
consagrar-se a ela está ameaçada de esclerose e de ruína.”25 

 
Cioran adverte que quanto mais desprovido está alguém, mais gasta o tempo e 

a energia em querer, com o pensamento, reformar tudo, não só as instituições como os 

próprios objetos, a pedra, o vegetal, como o homem: 

“Quando não se tem um tostão no bolso, a gente 
se agita, delira, sonha possuir tudo. …O delírio dos indigentes é 
gerador de acontecimentos, parte da história: uma multidão de 
arrebatados que querem fundar outro mundo aqui e agora. São 
eles que inspiram as utopias, é para eles que elas são escritas. 
Mas lembrem-se que utopia significa em parte nenhuma.”26 

 
Ao descrever o projeto da sociedade utópica, Cioran indaga de onde seriam 

essas cidades em que se é “obrigado a uma felicidade feita de idílios geométricos de 

êxtase regulamentados, do espetáculo de um mundo perfeito, fabricado”, que se 

encontra em Campanella, Cabet, Fourier ou Morus. “todos desprovidos dessa gota de 

aspereza, tão necessária às obras, literárias ou outras”: 

“Para conceber uma verdadeira utopia, para 
esboçar, com convicção, o panorama da sociedade ideal, é 
preciso uma certa dose de ingenuidade, e mesmo de tolice que, 
demasiado aparente, acaba por exasperar o leitor. As únicas 
utopias legíveis são as falsas. As que, escritas por jogo, diversão 
ou misantropia prefiguram ou evocam as viagens de Gulliver, 
bíblia do homem desenganado, quintessência de visões não 
quiméricas, utopia sem esperança. Através de seus sarcasmos, 
Swift varreu a estupidez de um gênero até quase anulá-lo.”27 

 
Há uma pergunta fatal em Cioran: “é mais fácil confeccionar uma utopia que um 

apocalipse?” Ele comenta que a primeira deu origem a uma literatura mais abundante 

do que o segundo e que “não é dado a todo mundo confiar em uma catástrofe 

cósmica”, mas acresce que aquele que aplaude a idéia lerá nos Evangelhos as frases 
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de efeito e os clichês, fórmulas e convenções do horror a que sucumbiu São João, 

consideradas preferíveis por Cioran às descrições de ilhas e cidades onde “uma 

felicidade impessoal sufoca e a harmonia universal aprisiona e esmaga.”28 Ele 

considera que “o tipo de sociedade que a utopia imagina com um tom lírico nos parece 

intolerável”; ao comentar Viagem a Icária, chega a dizer que o texto revela “debilidade 

mental ou mau gosto” e menciona que Cabet se equivocou no essencial, pois lhe faltou 

noção do intervalo que separa ter de produzir, concluindo: 

“O que mais impressiona nos escritos utópicos é a 
ausência de perspicácia, de instinto psicológico. Os personagens 
são autônomos, ficções ou símbolos: nenhum é verdadeiro, 
nenhum ultrapassa sua condição de fantoche, de idéia perdida no 
meio de um universo sem referências. As próprias crianças se 
tornam irreconhecíveis. 

…Situado nas antípodas de La Rochefoucauld o 
inventor de utopias é um moralista que só percebe em nós 
desinteresse, apetite de sacrifício, esquecimento de si. 

…A utopia é, por essência, antimaniqueísta. Hostil 
à anomalia, ao disforme, ao irregular, tende para o fortalecimento 
do homogêneo, do modelo, da repetição e de ortodoxia. Mas a 
vida é ruptura, heresia, abolição das normas da matéria. E o 
homem em relação à vida é heresia em segundo grau, vitória do 
individual, do capricho, aberração aberrante, animal cismático que 
a sociedade — soma de mastros adormecidos — pretende 
reconduzir ao caminho reto.”29 

 
Cioran menciona Condorcet quando este afirma que as nossas esperanças 

sobre o estado futuro da espécie humana podem reduzir-se a alguns pontos 

importantes, como a destruição da desigualdade em um mesmo povo e o 

aperfeiçoamento do homem; ele (Cioran) menciona também que a História por se 

interessar pelas cidades reais, atesta sempre o fracasso e não a realização de nossas 

esperanças, de modo que ela não retifica a cidade ideal; afirma, ainda, o filósofo 

romeno: 

“Ao abolir o irracional e o irreparável, a utopia se 
opõe também à tragédia, paroxismo e quintessência da história. 
Qualquer conflito desapareceria em uma cidade perfeita: as 
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vontades seriam estranguladas, apaziguadas e milagrosamente 
convergentes; reinaria somente a unidade, sem o ingrediente do 
acaso ou da contradição. A utopia é uma mistura de racionalismo 
pueril e de angelismo secularizado.”30 

 
O pensamento de Cioran de desenvolve a deconstruir certos clichês: 

“Quer queiramos ou não, apostamos no futuro, 
fazemos dele uma panacéia e, identificando-o ao surgimento de 
um tempo inteiramente outro no interior do próprio tempo, o 
consideramos como uma duração inesgotável e contudo 
terminada, como uma história intemporal. 

…Enquanto o cristianismo satisfazia os espíritos, 
a utopia não podia seduzi-los; mas quando começou a 
decepcioná-los, ela procurou conquistá-los e instalar-se neles. Já 
era essa sua intenção no Renascimento, mas só iria consegui-lo 
dois séculos mais tarde, em uma época de superstições 
“esclarecidas”. Assim nasceu o Porvir, visão de uma felicidade 
irrevogável, de um paraíso dirigido no qual o acaso não tem lugar, 
onde a menor fantasia aparece como uma heresia ou uma 
provocação. Fazer sua descrição seria entrar nos detalhes do 
inimaginável. A própria idéia de uma cidade ideal é um sofrimento 
para a razão, uma empresa que honra o coração e desacredita o 
intelecto (como pôde um Platão prestar-se a ela? Estava 
esquecendo que ele é o predecessor de todas essas aberrações, 
retomadas e agravadas por Thomas Morus, o fundador das 
ilusões modernas). Planejar uma sociedade na qual, segundo 
uma etiqueta aterradora, nossos atos são catalogados e 
regulamentados, na qual, por uma caridade levada até a 
indecência, se preocupam com nossos pensamentos mais 
íntimos, é transportar os tormentos do inferno para a idade de 
ouro, ou criar, com a ajuda do diabo, uma instituição filantrópica. 
Solares, utópicos, harmônicos — seus nomes horríveis de 
parecem com seu destino, pesadelo que também nos está 
reservado, já que nós mesmos o transformamos em ideal. 

…Quando Cristo assegurou que o “reino de Deus 
não era “aqui” nem “lá”, mas dentro de nós, condenava de 
antemão as construções utópicas para as quais todo “reino” é 
necessariamente exterior, sem nenhuma relação com nosso eu 
profundo ou com nossa salvação individual. Quanto mais as 
utopias nos tenham marcado, mais esperaremos nossa libertação 
de fora, do curso das coisas ou da marcha das coletividades.”31 

 
Cioran exercita a ironia, ao observar que “esse grande passo à frente foi dado no 

dia em que os homens compreenderam que, para melhor poder atormentar-se uns aos 

outros, era preciso reunir-se, organizar-se em sociedade — segundo as utopias, eles 
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só o conseguiram parcialmente e é por isso que elas se propõem a ajudá-los, a 

oferecer-lhes um cenário apropriado ao exercício de uma felicidade completa, mas 

exigindo, em contrapartida, que abdiquem de sua liberdade” — nessas condições, 

indaga o filósofo romeno, “como não imaginar uma utopia às avessas, uma liquidação 

de bem ínfimo e do mal imenso vinculadas à existência de qualquer ordem social?” 32

Cioran compara a utopia com a alquimia, sugere a necessidade de um solvente 

universal que os alquimistas buscavam, cuja eficácia seria apreciada não nos metais, 

mas nas instituições — ele considera perseguirem alquimia e utopia um sonho de 

transmutação parecido, senão idêntico, uma se apegando ao irredutível da natureza, 

outra ao irredutível na história; para ele, o elixir da vida e a cidade ideal procedem de 

um mesmo vício do espírito, ou de uma mesma esperança.  

Cioran observa que uma sociedade sé evolui e se afirma se lhe sugerirem ideais 

desproporcionados em relação ao que ela é: 

“A utopia desempenha, na vida das coletividades, 
a função atribuída à idéia de missão na vida dos povos. As 
ideologias são o subproduto das visões messiânicas ou utópicas, 
e algo assim como sua expressão vulgar.” 33

 
Quanto ao comentário de Cioran sobre o comunismo, ele considera que não foi 

por causa dele, mas através, dele que a Rússia adquiriu a força, presente; acredita que 

essa ideologia há de fazer do imediato a salvação daqueles que já estão salvos; 

acrescenta que o mais louvável nas utopias é haver denunciado os danos que causa a 

propriedade, pois, segundo ele, toda forma de posse degrada, avilta, lisonjeia o 

monstro adormecido no fundo de cada um de nós: possuir nem que seja uma vassoura, 

é participar da indignidade geral.34 De fato assiste razão ao filósofo romeno ao declarar: 

“Quando estamos cansados dos valores 
tradicionais, nos orientamos necessariamente para a ideologia 
que os nega. E é por sua força de negação que ela seduz, bem 
mais que por suas formulas positivas. Desejar a transformação da 
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ordem social é atravessar uma crise marcada mais ou menos por 
termos comunistas. Isto é tão verdadeiro hoje, como o foi ontem e 
o será amanhã. Tudo se passa como se, depois do 
Renascimento, os espíritos tivessem sido atraídos, na superfície, 
pelo liberalismo e, em profundidade, pelo comunismo que, longe 
de ser um produto circunstancial, um acidente histórico, é o 
verdadeiro dos sistemas utópicos e o beneficiário de um longo 
trabalho subterrâneo; de início capricho ou cisma, adquiriria mais 
tarde o caráter de um destino e de uma ortodoxia. Hoje em dia, as 
circunstâncias só podem exercitar-se em duas formas de revolta; 
comunista e anticomunista. No entanto, como não perceber que o 
anticomunismo eqüivale a uma fé raivosa, horrorizada ante o 
futuro do comunismo? 

Quando chega a hora de uma ideologia, tudo 
contribui para seu êxito, até seus próprios inimigos.” 36

 
Cioran acredita que a carreira reservada ao comunismo depende da rapidez com 

que gaste suas reservas de utopia: enquanto possuí-las, atrairá inevitavelmente todas 

as sociedades que ainda não o tenham experimentado, investido de virtudes que 

nenhuma outra ideologia detém, substituindo as religiões cambaleantes e propondo em 

toda parte às massas modernas um absoluto digno de ser nada: 

“Considerado em si mesmo, o comunismo 
aparece como a única realidade à que ainda se pode aderir, por 
menor que seja a ilusão que se tenha sobre o futuro: eis porque, 
em diversos graus, somos todos comunistas…”37

 
O “otimismo obrigatório” da ideologia comunista é ressaltado por Cioran, ao 

tempo em que renuncia a “impossibilidade material” da justiça e declara que “uma 

revolução sem fé é tudo o que ainda se pode esperar de uma época em que ninguém 

tem mais candura para ser revolucionário; ele destaca que menos sonhos do futuro são 

inseparáveis de novos temores e fala da “contaminação da utopia pelo apocalipse”, 

uma vez que a “nova terra” que anunciam adquire figuração de um novo inferno cuja 

chegada considera ser um “dever” precipitar: 

“Os dois gêneros, o utópico e o apocalíptico, que 
nos pareciam tão dessemelhantes, se interpenetram, influenciam 
um ao outro, para formar um terceiro, maravilhosamente apto 
para refletir a espécie de realidade que nos ameaça e à qual, 
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entretanto, diremos sim, um sim correto e sem ilusão. Será nossa 
maneira de ser irrepreensíveis ante a fatalidade.” 38

 
Esse raciocínio agudo de Cioran, aliado ao brilho de seu estilo, ficam mais 

acessíveis à estruturação sistemática ao evocar-se o discurso científico de Karl 

Mannheim, quando estuda a mentalidade utópica ligada ao conceito de ideologia e ao 

problema da realidade: inicia afirmando que “um estado de espírito é utópico quando 

está em incongruência com os estado de realidade dentro do qual ocorre.” 39

Contudo, ele destaca que não é todo estado de espírito incongruente com 

situação imediata que é utópico, só devendo ser assim considerado a orientação que, 

transcendendo a realidade, tende, sem se transformar em conduta, a abalar, seja 

parcial ou totalmente, a ordem das coisas que prevaleça no momento; destaca 

igualmente que, ao limitar o significado do termo “utopia” ao tipo de orientação que 

transcende a realidade e que ao mesmo tempo, rompe as amarras da ordem existente, 

se estabelece uma distinção entre os estados de espírito utópicos e os ideológicos — 

permanecer ao nível da manutenção da ordem existente é diferente de quando se 

deseja pôr fim aos laços dessa mesma ordem; daí todos os períodos da história 

sempre terem contido idéias que transcendiam a ordem existente, sem que 

exercessem a função de utopias: antes, eram as ideologias, porque estavam 

integradas na mundivisão do período e não ofereciam possibilidades revolucionárias, 

elemento fundamental para a constituição da utopia. 40

De modo que existem, ao lado das idéias adequadas e congruentes, idéias 

“inadequadas” e “incongruentes” que não cabem na ordem em curso e transcendem a 

situação: são as idéias transcendentes que jamais conseguem de fato a realização de 

seus pretendidos conteúdos. Já as utopias conseguem transformar a realidade 

histórica existente em outra realidade mais de acordo com suas próprias concepções. 
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Mannheim observa que essa distinção formal entre utopias e ideologias pode oferecer 

um pouco de dificuldade, porque determinar concretamente o que em um dado caso 

seja ideológico e o que seja utópico às vezes é difícil; na verdade, o que em um dado 

caso aparece como utópico e o que aparece como ideológico depende essencialmente 

do estágio e do grau de realidade a que se aplique esse padrão. 41

G. Kandaver vê na ordem existente (topia) o mal, só atribuindo valor à revolução 

e à utopia; nega importância, assim, à tendência evolutiva histórica e institucional: cada 

acontecimento constitui uma libertação sempre renovada de uma topia (ordem 

existente), a qual é efetuada por uma utopia que surge a partir da primeira. Assim, 

nessa visão só existe verdadeira vida na utopia e na revolução, a ordem institucional 

nada mais tendo do que um resíduo maligno deixado pelas utopias e revoluções em 

declínio: dessa forma, o caminho da história vai de uma utopia, por uma utopia, até a 

topia seguinte, esclarece Mannheim.42 É uma relação dialética: a ordem existente dá 

surgimento a utopias que, por sua vez, rompem com os laços da ordem existente, 

deixando-a livre para evoluir em direção à ordem de existência seguinte, no dizer de 

Lamartine: 

“Les utopies ne sent souvent pas que de verités 
prematurées” (as utopias são apenas verdades prematuras).” 43

 
Considera Mannheim que, devido ao fato de que a determinação concreta do 

que seja utópico procede sempre de um certo estágio da existência, é possível, 

portanto, que as utopias de hoje venham a ser as realidades de amanhã; entretanto, 

será sempre o grupo dominante, que esteja em pleno acordo com a ordem existente, 

quem irá determinar o que se deve considerar utópico, ao passo que o grupo 

ascendente, em conflito com as coisas como estão, determinam o que deve ser 

considerado ideológico; existe, por outro lado, uma dificuldade em definir com precisão 
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o que se deve, em um dado período, considerar como utopia, pois os elementos 

ideológicos e utópicos não ocorrem separadamente no processo histórico e as utopias 

das classes ascendentes se acham muitas vezes permeadas por elementos 

ideológicos — veja-se, por exemplo, a colocação de Mannheim: 

“A utopia da burguesia ascendente considera na idéia de “liberdade”. Era em 

parte na verdadeira utopia, isto é, continha elementos orientados para a realização de 

uma nova ordem social, constituindo um instrumento para a desintegração da ordem 

previamente existente, e que, após sua realização, se converteram parcialmente em 

realidade. Liberdade no sentido de quebrar as cadeias da ordem de Estado; g<<<<da e 

casta, no sentido de liberdade de pensamento e de opinião, no sentido de liberdade 

política e liberdade de desenvolvimento sem entraves da personalidade…”44

Hoje sabemos que essas utopias continham elementos ideológicos também; 

contemplar o passado possibilitaria um critério razoavelmente adequado para a 

distinção do utópico e do ideológico; Karl Mannheim explica que, quando a imaginação 

não encontra sua satisfação na realidade existente, busca refúgio em lugares e épocas 

desiderativamente construídos: mitos, contos de fada, promessas supraterrenas da 

religião, fantasias humanísticas, romances de viagem têm sido expressões do que 

estava faltando na vida real. 45

Vale lembrar que uma utopia real não pode, segundo Mannheim, ser trabalho a 

longo prazo de um indivíduo, já que este não pode por si mesmo romper a situação 

histórica e social; somente quando a concepção utópica do indivíduo se impõe a 

correntes já existentes na sociedade, dando-lhes uma expressão, só então pode a 

ordem existente ser desafiada pela luta por outra ordem de existência: 

“Com efeito, pode-se constatar ainda mais, que se 
trata de uma dimensão bastante essencial da história moderna o 
fato de que, na gradativa organização de ação coletiva, as classes 
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sociais somente se tornam eficientes na transformação da 
realidade histórica quando suas aspirações se encontram 
encarnadas em utopias apropriadas para a situação em 
mudança.” 46

 
Assim, chega Mannheim à conclusão de que só se poderá falar corretamente de 

uma mentalidade utópica quando a configuração da utopia constitua não apenas uma 

parte vital do “conteúdo” dessa mentalidade, mas quando pelo menos permeie, em sua 

tendência geral, todo o campo desta mentalidade: 

“Somente quando o elemento utópico, neste 
sentido, tenda a se infundir completamente em cada aspecto da 
mentalidade dominante da época, quando as formas de 
experiência, ou ação e de visão (perspectiva) estejam 
organizadas em concordância com este elemento utópico, 
estaremos verdadeira e realisticamente no direito de falar não 
apenas de diferentes formas de utopia, mas, ao mesmo tempo, de 
diferentes configurações e estágios de mentalidade utópica. E é 
exatamente esta tarefa de provar que tal inter-relação profunda 
realmente existe que constitui a culminação de nossa pesquisa. 

O elemento utópico — isto é, a natureza do 
desejo dominante — determina a seqüência, a ordem e a 
valoração das experiências singulares. Este desejo constitui o 
princípio organizador que modela a própria maneira pela qual 
experimentamos o tempo.” 47

 
É de Mannheim, ainda, essa observação: 

“A Arte, a Cultura e a Filosofia nada mais são do 
que a expressão da utopia central da época, , configurada pelas 
forças sociais e políticas contemporâneas.” 48

 
A mentalidade socialista representa uma redefinição da utopia em termos de 

realidade, mesmo o sonho à moda antiga de Saint-Simon, Fourier e Owen já traziam a 

marca das idéias socialistas. E veja-se que realismo tem uma compreensão diversa 

dos Estados Unidos (técnica e organização sociais) à Europa (tensão entre as classes); 

sociologia, para os americanos, como solução do problema das relações de classes — 

daí, lembra Mannheim, a formulação européia da pergunta sobre o que nos guarda o 

futuro e a formulação americana sobre como resolver um problema concreto. 49
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Mannheim admite possibilidade de um mundo futuro repetitivo em que o 

pensamento seja despido completamente de elementos ideológicos e utópicos; 

contudo, assinala que a completa eliminação de elementos transcendentes à realidade 

em nosso mundo nos levaria a uma “constatação de fato”, que significaria, em última 

análise, a decomposição da vontade humana (grifo nosso); observe-se que enquanto o 

declínio da ideologia representa uma crise apenas para certos estratos, e a 

objetividade oriunda do desmascaramento dos ideologias acaba assumindo a forma de 

um auto esclarecimento para a sociedade, por outro lado a completa desaparição do 

elemento utópico do pensamento e da ação humanas significaria um estado de coisas 

estático em que o próprio homem se transforma em coisa — o homem perde os seus 

ideais por haver alcançado o mais alto grau de domínio racional da existência: com o 

abandono das utopias ele perde a vontade de plasmar a História e, com ela, a 

capacidade de compreendê-la. 50

Paul Ricoeur também destaca como específico do campo da utopia o fato de ela 

constitui-se em um gênero literário, distinguindo-se nisso da ideologia ele recorda que a 

crítica da ideologia é sociológica, ao passo que as utopias são históricas; também cita 

os dois grupos de utopias referido por Lewis Mumford, em “A História das Utopias”, a 

saber: utopias de escape e utopias de reconstrução; Ricoeur admite algum parentesco 

entre o gênero literário e a abordagem histórica e menciona que, quando falamos das 

utopias de Saint-Simon, Fourier, Owen, Wells, Huxley e Skinner, temos uma lista de 

autores que tendem a substituir a sociologia pelas monografias históricas; elogia o livro 

de Raymond Ruyer, L´Utopie et le utopies, e salienta que, no pensamento marxista, a 

distinção entre utopia e ideologia tende a desaparecer; restabelecer esta distinção seria 

ir contra o marxismo ortodoxo: 
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“Com base no anterior estudo de Marx, podemos 
entender porque é que a distinção entre ideologia e utopia tende a 
desaparecer no marxismo. Como vimos o marxismo tem dois 
critérios diferentes para a ideologia. Primeiro opõe a ideologia à 
praxis, e o que se opões à praxis é o imaginário ou a imaginação. 
Esta é a posição que vimos em A Ideologia Alemã. Nesta fase, 
tanto a ideologia como a utopia podem ser postas no 
agrupamento daquilo que não é real. O irreal abrange ambas. 
Mas chegamos à mesma conclusão se seguirmos o segundo 
critério marxista de ideologia e apusermos a ideologia à ciência; 
neste caso, o não científico abrange tanto a ideologia como a 
utopia. Esta última ênfase teve início em Engels, quando escreveu 
O socialismo: Utópico e Científico. Considera-se que o socialismo 
utópico pertence ao domínio das ideologias. O marxismo tende a 
reduzir as utopias a uma subclasse de ideologias, aplicando-lhes 
a mesma análise que às ideologias. Diz-se que as utopias são o 
efluxo de um certo estrato social. A explicação, tanto para as 
ideologias como para as utopias, é a mesma.” 51

 
Ricoeur destaca que o mérito de Mannheim é que ele relacionou a ideologia e a 

utopia e manteve ao mesmo tempo as diferenças de ambas; para ele como vimos, só 

quando começa a fragmentar a ordem é que uma utopia se configura como tal; 

considera que as ideologias primeiro se relacionam com os grupos dominantes, 

enquanto as utopias se apóiam em grupos em ascendência: as primeiras (ideologias) 

voltando-se mais para o passado, enquanto as utopias teriam um caráter futuro; 

Ricoeur salienta o esforço de Mannheim na criação de uma sociedade da utopia, 

destacando que cada uma tem um sentido particular do tempo histórico. 

Contudo, é interessante a observação de Ricoeur de que Mannheim não começa 

seu estudo por Thomas Morus, mas por Thomas Münzer, o amabaptista, o que o 

coloca em conjunção com Ernst Bloch, que escreveu oito anos antes de Mannheim a 

obra Thomas Münzer als Theologe der Revolution (1921); Ricoeur recorda que o 

motivo deve ser porque Münzer representa o maior hiato entre idéia e realidade, o 

exemplo mais nítido do critério de incongruência, daí a linha que pode ser traçada de 

Münzer a Bakunin daí encontrarem as utopias conservadoras no anarquismo um 
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inimigo comum; Mannheim considera a utopia humanitária geral baseada 

principalmente numa confiança no poder do pensamento como processo educativo — a 

universidade decorre desta utopia, de que podemos nivelar a realidade por meio de 

uma educação superior; este mito é sempre anti-anarquista; prest tenebras lux; 

Mannheim também discute a utopia socialista — comunista, o que leva Ricoeur a 

indagar como se pode chamar de utópico ao movimento socialista comunista, quando 

ele informa precisamente ser anti-utópico — a opinião de Mannheim é que a 

contribuição desta utopia é a maneira como articula a relação entre o próximo e o 

remoto: a consecução do comunismo é o remoto: será o fim da luta de classes, o fim 

da operação, a experiência histórica tornando-se um plano estratégico. 

Ricouer discute dois exemplos do socialismo utópico do século XIX; ele não 

aceita totalmente a definição básica de utopia como incongruência e quer investigar se 

a característica marxista (da utopia) representa de maneira adequada as utopias 

específicas. Lembra que a expressão “socialismo utópico” foi utilizada por Engels numa 

brochura publicada em 1880 com o título “Socialismo: utópico e científico”. Ele indaga 

como o Iluminismo produziu utopias, uma vez que Engels declarou serem as utopias 

socialistas ramificações do Iluminismo francês. Porque no iluminismo só a razão é 

portadora de protesto radical contra a dominação política e eclesiástica — a razão 

torna-se utópica quando este protesto contra o poder dominante não tem conseqüência 

histórica. Engles não concebera os moldes socialistas alternativos como utópicos, 

porque ele tem um mote certo modelo de utopias: as utopias do Renascimento: a 

Utopia, de Morus, A Cidade do Sol, de Campanella; Engels chama a uma forma desse 

pensamento utópico poesia social. Aliás, num trecho da 3ª parte de A Ideologia Alemã, 

Marx diz encontrar na obra de Fourier “uma veia de verdadeira poesia”; Ricoeur 

concorda ser o sistema de Fourier mais imaginativo em comparação com os de Cabet, 
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Owen, etc. e todos esses sistemas tiveram efeito propagandístico no início do 

movimento comunista. Ricoeur menciona os exemplos de socialistas utópicos dados 

por Engels — Saint-Simon, Fourier e Owen —, esclarecendo ser o primeiro radical 

racionalista e o segundo, um romântico: ele declara seguir a sus análise i sociólogo 

francês das utopias Henri Desroche, em seu livro Les Dieuz Rêvés (Os deuses 

sonhados), salientando que a imaginação tem a função de um sonho social. 

Saint-Simon destaca que a ideologia é sempre uma tentativa de legitimar o 

poder e a utopia de substituir o poder por outra coisa. Veja-se que a forma profética é 

típica das utopias, para indicar o que ocorrerá. 

A utopia de Francis Bacon, Nova Atlântida, era essencialmente uma coligação 

entre uma nação esclarecida e o gênio individual. A grande diferença entre Bacon e 

Saint-Simon é que, enquanto o primeiro destacava as ciências físicas, Saint-Simon 

destacava as sociais. 

Munford lembra existirem duas espécies de utopia: as que são escapes e as que 

são programas. Eurich mostra de que modo essas utopias podem gerar contra-utopias 

— 1984, de Orwell, Admirável Mundo Novo, de Huxley. 

Para Saint-Simon, o artista representava o espírito santo da utopia, lembra 

Ricoeur; no topo da utopia está o triunvirato dos artistas, cientistas, industriais. A 

imaginação social apaixona a sociedade a esta empresa. Segundo Saint-Simon, é da 

mesma natureza da fundação do cristianismo.52

Ricoeur indaga: poderá alguém dizer que funda uma religião? Esta aspiração é 

uma possibilidade real ou será sempre resultado de longas tradições? A própria política 

não é apenas tarefa poética de políticos profissionais, pois envolve uma espécie de 

mediação intelectual — é o problema do filósofo-rei, que é um tipo diferente do líder 

carismático de Weber — esta pessoa não é o profeta religioso nem o salvador, mas o 
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educador político; Saint-Simon pensa que o Estado violento pode ser dissolvido pelos 

poetas: a poesia pode dissolver a política.53

Ricoeur explica que a utopia passa sem revolucionários, mas conjuga 

tecnocratas e espíritos apaixonados — a conjunção entre tecnocratas e poetas seria o 

aspecto mais surpreendente do projeto de Saint-Simon; em Fourier, o elemento de 

paixão serpa simultaneamente o ponto de partida e o centro organizador; segundo 

Ricoeur o que está em causa na ideologia e na utopia é o poder e, se o poder repele o 

poder, a utopia, por outro lado, tenta substituí-lo! 54

De acordo com Ricoeur, ninguém mostra mais claramente o que é uma utopia 

do que Charles Fourier, contemporâneo de Saint-Simon; para ele a utopia funciona em 

nível do sistema de paixão que governam todo toque de sistema social; em Les 

Socialistes de L´Utopie, Dominique Desanti intitula o seu capítulo sobre Fourier Une Vie 

dans l´Imaginaire. Engels vê em Fourier a crítica da civilização e diz que ele é au autor 

satírico — por esse comentário, Ricoeur se vê tentado a relacionar a ironia como modo 

de discurso e a utopia: 

“Há um elemento irônico na utopia. A Utopia 
parece dizer uma coisa plausível, mas também diz qualquer coisa 
de louco. Ao dizer qualquer coisa de louco, diz qualquer coisa de 
real “55

 
Fourier tem em comum com Rousseau a análise da perseguição de que as 

paixões são vitimas e a crença de que foi a civilização que transformou as paixões em 

vícios. Ricoeur observa que o componente religioso da utopia é um fator forte ao longo 

de toda a obra de Fourier — elemento utópico é a tese de que podemos inventar uma 

religião baseada nos restos da antiga religião. Ricoeur observa que o tom das 

proclamações de Fourier levanta uma questão acerca da utopia no seu todo: até que 

ponto o profetismo futurismo da utopia é fundamentalmente um regresso? O tópico do 
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esquecimento, presente em Nietzsche como em Heidegger, diz que esquecemos 

qualquer coisa e a questão não é tanto inventar, como redescobrir — em certo sentido, 

todos os fundadores de filosofias, religiões e culturas dizem que estão a expor qualquer 

coisa que já existia: 

“Até os grupos, que se consideravam os 
civilizados e bárbaros os seus predecessores, tinham a idéia de 
que existiam no passado pessoas sábias e conhecedoras. Existia 
na Grécia um certo mito acerca do Egito: os egípcios 
representavam esta memória. Assim, quando Platão apresenta 
novas idéias, diz oferecer um palaios logos, um logos, antigo. O 
novo logos é sempre um antigo logos; 56

 
Declara Ricoeur que, se toda ideologia repete o que existe justificando-o, a 

utopia, por outro lado, possui o poder ficcional de redescrever a vida; onde a ideologia 

é legitimação, a utopia é uma alternativa ou ao poder, ou de poder. 

O que vislumbrava Fourier em O Novo Mumdo Amoroso é visto como possível 

em Eros e Civilização, de Marcuse: Suzana Albornoz observa várias questões na 

realidade histórica: 1) Em que a utopia se distingue do mito? 2) Não se identifica o 

milagre com a profecia, ou, por outro lado não é ela que move o messianismo? 3) A 

utopia faz parte da religião? 4) O que se pode entender por utopia concreta? 

Para ela, o conceito de utopia concreta, configurado na obra de Ernst Bloch, 

parece não corresponder mais ao “lugar nenhum” impossível da ilha mitológica: 

convivemos com a “utopia” em nossa vida concreta, no cotidiano como nos 

movimentos sociais e políticos, nas lutas socialistas, nas organizações revolucionárias, 

nos grupos alternativos, no movimento das mulheres, no movimento negro, no 

movimento ecológico, nas comunidades religiosas, em certos grupos de artistas e 

mesmo dentro de partidos políticos.57 Suzana faz ainda outros questionamentos: 1) 

Podem os utopistas ser considerados reformadores? 2) Não seria mais próximo da 

revolução a radicalidade do alternismo que está presente nos movimentos utópicos? 3) 
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Não há utopia dentro do sonho comunista? 4) Ou se tornará a utopia uma forma de 

ideologia, estando ligada a uma classe social? 5) Quem for Ernst Bloch e qual a 

dimensão de sua obra? 58

Suzana Albornoz cita José M. Gomez-Heras, que, em, Sociedad y Utopia en 

Ernst Bloch começa a pesquisa sobre o pensamento de Bloch pelos dados biográficos, 

pois acredita que o itinerário pessoal pode ser tomado como princípio hermenêutico de 

pensamento e Bloch é um desses homens cuja vida e pensamento correm em 

interação recíproca; foi amigo de Freud, Bresht, Thomas Mann, estudou com Max 

Weber, Karl Jaspens e Lukács. Publicou quinze livros ao longo de seus vividos 92 anos 

esse marxista heterodoxo e pensador utópico, incentivador de movimentos 

revolucionários ou místicos, “Shelling Marxista”, “Mago de Tupingen”, “apologeta da 

esperança”, “Teólogo sem Deus.”59

Destaca Albornoz que Bloch não escreve como um professor acadêmico bem 

disciplinado, dentro de traje com colete e gravata e muitas regras que distinguem o 

permitido e a transgressão: o seu texto passa de análise lógica para a reflexão 

metafísica, ontológica, para a descrição histórica, para o estético, o poético, a sua 

filosofia tem a forma literária e, enquanto literatura, é ensaio; no prólogo à edição 

espanhola do livro de Stefano Zecchi Ernest Bloch: Utopia y Esperanza en el 

Comunismo, assim se expressa José Francisco Yvars:  

“Seu extremismo estilístico, a violência tonal de 
sua prosa e a consciente vontade polissemântica de cada uma de 
suas frases, fazem pensar nos esforços renovadores do Brecht de 
Baal ou de Nietzsche em Ecce Homo, sem deixar de mão por isso 
o influxo da mística judaica e dos heterodoxos alemães (Böhme, 
Münzer, etc) ou a grande geração realista russa.” 60

 
Bloch considera a arte uma realização fragmentária da utopia, desse futuro 

possível latente no real; este não se esgota no imediato — o real é mais que o 
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presente; assim a utopia implica numa visão prospectiva do amanhã, que esclarece o 

presente como projeta; Suzana Albornoz esclarece as concepções fundamentais de 

Bloch: 

“O sujeito objetivo 
Já em 1918, em Espírito da Utopia, o começo da 

reflexão filosófica blochiana se punha literalmente assim: o que se 
pretende: Eu sou, nós somos. Não é preciso mais. A nós cabe 
começar. Em nossas mãos está a vida. 

Em Spuren (Rastos), de 1930, o começo diz: 
Demasiado Pouco: Eu sou. Mas eu não me tenho. Daí nós nos 
tornamos. Ele é, também, literalmente, o começo da Introdução 
de Tubigen à Filosofia. 

O número um da obra principal — O Princípio da 
Esperança (1959) reitera: Nascemos Vazios; eu vibro. Desde 
cedo, busca-se. É-se todo ávido; grita-se. Não se tem aquilo que 
se deseja.60

E a última obra de Bloch — Experimentum Mundi 
(1957), logo no Prefácio, torna-se a ler: O que há? Eu sou. Mas 
eu ainda não me possuo. Portanto, não sabemos ainda nada do 
que somos, tudo está cheio desse algo que falta.” 61

 
O utópico é o conteúdo do sonho humano, carregado de realidade. “O começo 

do fim, o fim do começo, essa relação de ir e vir entre o ponto zero, a utopia e o cerne 

profundo. “Bloch descobre, no Manifesto Comunista, que na sociedade burguesa o 

passado domina o presente e, na comunista, o presente governa o passado. 

G. M. Van Asperen, em tese defendida em Utrecht (1973), salienta que é preciso 

ultrapassar o sonhar e se tornar “fantasia em ação” dentro da função utópica 

apresentada em Roterdan (1941) o modelo que atrai particularmente Bloch é o da 

tradição judaico-cristã: sofrimento, indignação e rebelião compreendem os 

componentes principais da vontade de ser da utopia que no presente Bloch vê 

encarnada exemplarmente pelo marxismo; sua compreensão inicial do marxismo, 

aparece em Espírito de Utopia e ele o vê em afinidade ética com os movimentos 

heréticos revolucionários cuja aspiração é lutar contra toda autoridade sem garantia — 

daí evolui para um conceito em que o rigor intelectual atua como congresso da 
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impetuosidade moral: marxismo é a luta contra a desumanização que atingiu seu ápice 

no capitalismo — o marxismo real é a promoção do humanismo. 62

Destaca Albornoz que a ordem justa, a sociedade socialista ou comunista serão 

a conseqüência da ética de transformação que se apoia sobre o ideal hedonista:  

“É preciso transformar porque a ordem capitalista 
convive com a miséria e a infelicidade de massas de homens 
dominados, diminuídos, sem liberdade, sem domínio sobre o seu 
trabalho, condenados a uma situação aviltante, aquém das suas 
possibilidades de expansão pessoal e muito aquém de seu desejo 
de uma ordem solidária.” 63 

 
Se a enciclopédia das utopias se apresenta como uma história dos sonhos 

humanos, Albornoz considera mais adequado falar de uma fenomenologia dos sonhos 

coletivos da humanidade registrados na história das artes, das religiões e da filosofia; 

menciona que, para Bloch, todo sonho, mesmo que de natureza privada, contém em si 

a tendência de sua época e do amanhã; na visão blochiana não se deve confundir o 

conservadorismo da utopia platônica com uma obra socialista ou comunista; ele 

destaca a Ilha do Sol de Iamboulos, que se mantém até a renascença por ser um 

fragmento poderoso, solene e alegre, onde se descreve uma grande festa comunista e 

coletiva nitidamente popular, a mais radical das utopias produzidas na antigüidade. 

Campanella estaria mais próximo da República de Platão: A Cidade do Sol serve 

na espécie de projeto de socialismo de Estado; já Thomas Morus propõe nitidamente 

uma forma comunista de convívio e a abolição de propriedade privada; A Cidade do 

Sol, como A República, seriam utopias autoritárias. 

No que concerne às utopias bíblicas Albornoz recorda que, na vida do povo de 

Israel, durante muito tempo passou por vontade de Deus que a comunidade fosse sem 

divisão do trabalho e sem propriedade privada. Após a instalação na terra prometida, 

quando se acomodam e desenvolvem a propriedade dos campos e o comércio e se 
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constituem a riqueza e a pobreza, surgem os profetas a reagir e esboçar, assim, os 

mais antigos ligamentos de utopia social. Daí que, para Bloch, é uma linha única que 

une as utopias sociais, que vai do semi-comunismo primitivo conservado na recordação 

dos nazarenos, às diatribes dos profetas contra a riqueza e a tirania, e ao comunismo 

de amor no cristianismo; Isaías clama contra a apropriação das riquezas: 

“Ai de nós que ajuntais casa e casa e ides 
acrescentando campo a campo até chegar ao fim de todo o 
terreno! Acaso habitaríeis vós sozinhos no meio da terra?  

É um povo roubado e despejado; foram todos 
acorrentados nas masmorras; fizeram-nos desaparecer nas 
prisões…  

Vós todos que tendes sede, vinde para a água e 
vós que não tendes dinheiro, vinde comer! Vinde comprar trigo 
sem dinheiro, vinho e leite sem pagar.” 64

 
Segundo Bloch, esta passagem de Isaías foi a base de todas as utopias cristãs; 

o nazareno João Batista, pregava aos pobres prometendo-lhes o fim de sua miséria; 

Cristo expulsa os vendilhões do templo a golpes de chicote e disse “eu não vim trazer a 

paz mas a espada”, á a crítica primitiva ao exercício do comércio que serve de esteio 

ao capitalismo e pode ser encontrada na antevisão do futuro no Apocalipse de São 

João quando ele avisa: 

Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão 
sobre ela: porque ninguém comprará mais as suas mercadorias.” 

65
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"Eu sou brasileiro na medida em que sou 
nordestino e sou nordestino na medida em que sou 
pernambucano."  

João Cabral de Melo Neto 1
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Preâmbulo 
 
 
 

Caracterizada como Auto, Morte e Vida Severina traz à literatura 

brasileira a denúncia social e uma abordagem da questão dos retirantes do 

ponto de vista do campesinato e do proletariado do Nordeste, o que poderia 

levar à interpretação de uma postura marxista da parte de João Cabral, bem 

mais próxima da praxis revolucionária do que da utopia intelectual, porque a 

ideologia do texto não catalisa uma visão messiânica do Natal nem exatamente 

um projeto histórico de uma sociedade ideal.  

Resta cristalina, contudo, a crítica ao real sufocante de uma 

constrangedora experiência humana: a seca, a fome, o abandono da terra 

natal, o desespero da sobrevivência em terra estranha, a porta de saída de 

Severino para o suicídio. Lúcida e desenganada ideologia sem esperança, 

longínqua idéia de felicidade absorvida pelo chão de fogo a crestar ilusões e 

euforias nas rachaduras que dividem o solo e dividem a alma: um Severino, 

dois Severinos, muitos Severinos, solidão multiplicada a espreitar entre os 

facheiros e mandacarus, entre as palafitas e as esculturas de lama. O não ter 

onde ir se conjugando ao não querer sair, a raiz, a identidade, o homem como 

mapa de sua base territorial, asas para voar na emigração de vincos profundos 

na memória e na carne, barco encalhado na pedra sertaneja, litolatria ibérica a 

se dissolver na pobreza indigente desse povo atordoado pelo 

subdesenvolvimento que lhe fere os pés e fragmenta o imaginário, porque dói a 

partida e dói mais a chegada a uma terra estranha sem segurança nenhuma. 
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A representação do nascimento de Cristo por certo se afigurou na mente 

de Cabral como uma oportunidade de chamar a atenção para a biografia de 

miséria repetida em cada indivíduo retirante. Os chamados autos hieráticos 

evoluíram à nomenclatura de presépios e, posteriormente, à figura dos 

pastores, quer fossem iniciativa de comunidades religiosas e devoções 

familiares, quer decorressem de iniciativas leigas, apesar mesmo da conexão 

com as festividades da Igreja, por ocasião do Natal. As chamadas Jornadas 

eram cantadas e se consideram um primórdio das “revistas teatrais”; pelo seu 

caráter popular se constituíam num veículo tradicionalmente adequado à 

celebração do nascimento de Jesus Cristo. O que não é da tradição, contudo, é 

essa deconstrução estrutural e ideológica operada por João Cabral: o pastoril 

surge dentro do auto trágico em que Severino historia o sofrimento terrível da 

sua condição de retirante sem quaisquer perspectivas de melhora. Inclusive, a 

fala imediatamente anterior à enunciação do suicídio funciona como espelho 

inverso ao crescimento do pequeno futuro morador dos mocambos do Recife; 

ocorre quase como um processo de substituição: morre o sertanejo desiludido 

de ontem e nasce o proletário conscientizado de amanhã. 

Apesar de, ao contrário de Graciliano Ramos, Jorge Amado e Portinari, 

João Cabral não haver se filiado ao Partido Comunista, a sua trajetória estética 

representa nitidamente a perspectiva de um materialista, um poeta voltado para 

o físico e o empírico da experiência humana, como seus antecessores, o 

português Cesário Verde e o paraibano Augusto dos Anjos. O físico e o 

empírico se constituem, claro, em cuidados a serem teoricamente garantidos 

pelo Estado; a ausência de atividade dos governos nessa área gera a fome, o 
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desemprego, a mortandade social e coletiva de que o personagem cabralino é 

símbolo emocionante. Aliás, o auto pernambucano é uma excelente 

oportunidade de verificar com clareza que a guerrilha estética de Cabral não 

era com a emoção propriamente dita, mas com a questão do romântico. Sim, 

era com o romantismo que lutava o poeta pernambucano, conceito mais ligado 

ao de escola e sem ser absolutamente sinônimo tanto de lirismo como de 

enunciação que emociona. 

A saber, toda a obra artística e literária traz em si a provocação de uma 

empatía sensível, sendo, por isso, ato de criação que emociona. Não importa o 

grau de frieza aparente ou estudado cerebralismo  perseguidos, o resultado 

obra artística diverge das conclusões científicas exatamente pelo seu impacto 

emocionante. O conceito de literatura — e poesia — “derramados” envolve 

uma emoção exagerada que quebra a continuidade e a intensividade do 

discurso literário ao permitir cruzamentos caracterizados pela ausência de 

firmeza direcional da dicção, porque o “derramado” extrapola o enunciado para 

lhe agregar efeitos dispensáveis à sintonia fina que sustenta a palavra em 

evolução. O que assustava Cabral não era, decididamente, a emoção. Era, 

acredita-se, a pieguice que caracteriza até hoje um certo tipo de poesia que 

não ousa ontológicamente chegar a esse nome. O que Cabral detestava 

esteticamente não era, portanto, a confluência do sangue e do sensível no 

tecido da expressão, o estremecimento solidário do leitor/ouvinte diante da 

alquimia literária. Mas era, sim, a caricatura fácil, as tintas diluídas, a conexão 

frouxa daquilo que só atua como arte a partir de uma firmeza e clareza que ele 
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desejava mediterrâneas e nordestinas, a força mesma inteira sob a palavra 

exposta à clarividência do real. 

Uma compreensão ideológica de Morte e Vida Severina por certo não 

poderia ignorar os acontecimentos sociais anteriores e simultâneos à sua 

produção. Daí a importância do diálogo com as obras de Graciliano Ramos, 

Cândido Portinari, Josué de Castro, Francisco Julião. Poder-se-ia estranhar a 

exclusão de um Jorge Amado, por exemplo; contudo a obra do autor baiano, a 

uma certa altura, sofre uma mudança ideológica que fatalmente altera o seu 

perfil — com isso não se está, contudo, diminuindo o seu engajamento anterior 

aos tipos femininos construídos a partir de Gabriela, mais voltados para o 

deleite prazeroso do que para o compromisso com a consciência política. 

Também se poderia argumentar a pouca notoriedade da obra literária de 

Francisco Julião — esse seria um frágil enfoque, uma luz que cabe exatamente 

ao pesquisador resgatar e que as circunstâncias adversas encobriram, mas 

não podem continuar ocultando. Veja-se que a obra de Josué de Castro, em 

títulos fundamentais como Geografia da Fome e Homens e Caranguejos, só 

agora está sendo reeditada, o que poderia ser proposto com relação aos livros 

Irmão Juazeiro e Até Quarta, Isabela, de Francisco Julião. Acrescente-se talvez 

o comentário alusivo a Graciliano Ramos, menos ortodoxo ao Comunismo do 

que Jorge Amado nos anos quarenta, criticando inclusive o que considerou 

panfletarismo de Suor; contudo, a interlocução cabralina cabe muito mais com 

o universo de Graciliano, na concisão e clareza, na ideologia professada sem 

retórica exacerbada, o magro e poderoso estilo do Sertão. Sertão expresso na 

interlocução com os Retirantes de Portinari, porque não é só o tema que 
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importa, mas sobretudo a forma atingida e ela é escarnada e essencial como a 

espinha dorsal do corpo que se oferece em palavras, ela é reduzida apenas ao 

que interessa e que não é excesso de comunicação. Se, do ponto de vista de 

Josué e Julião, a linguagem não surge com essas características, magnetiza-

os a percorrer a vereda cabralina o universo do homem nordestino descrito em 

seus livros e vivenciados biograficamente, inclusive exilados fora do país que 

tanto desejaram ver crescer em economia, educação, justiça e liberdade. A 

prisão de Graciliano, o inquérito e cassação de Portinari, nos tempos getulistas, 

e o exílio de Josué de Castro e Francisco Julião em tempo dos acontecimentos 

militares de 1964, todos são fragmentos de um discurso perfeitamente 

consentâneo com uma ideologia social que Cabral, especialmente em Morte e 

Vida Severina — e também no Auto do Frade —, vem demonstrar 

explicitamente. Não fossem esses textos e a postura ideológica cabralina 

permaneceria ao nível de sua própria estética: magra, pobre, enxuta, sem 

adiposidades verborrágicas, de acordo com a fala lenta e grave do sertanejo. 

Porque Sertão, já se disse, é linguagem. Mais que o tema, importa a 

conexão das palavras e o teor de que elas chegam revestidas. Lacônica 

linguagem de Cabral/Graciliano, por oposição à de Euclides/Guimarães. Um 

falar claro, e raro e eficaz no ponto a que se destina, no ponto de onde é 

destinado. Essa claridade solar da linguagem é a marca do poeta 

pernambucano, ainda quando desfaz os nós anteriores à figura. Esse desfazer 

implica em um novo modelo que despreza a linearidade tradicional e veste com 

roupas interiores a voz do discurso proposto e efetivamente posto. Vestes que 
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dão a ver figuras reviradas de si mesmas, expostas no que mais lhes constitui 

a concretização. 

As figuras de Morte e Vida Severina são verdadeiros quadros do calvário 

nordestino, da via-crucis de um povo no extremo coletivo de seu desamparo e 

solidão. O retirante Severino adjetiva consigo o nome próprio que quase nada o 

identifica e pouco contribui para a sua individuação. E a Morte é a presença 

constante em seu trajeto do interior de Pernambuco até o litoral. A morte é uma 

companheira sedutora que vai lançando pelo caminho os dados referenciais da 

cartada final, enquanto cada uma de suas vítimas vai sendo abatida diante da 

perplexidade ingênua de um cândido Severino, futura vítima também. 

São quadros de pobreza severina a comportar o rasgado das roupas, o 

descalçado dos pés. Anatomia da miséria, a pele rachada de sol ou coberta de 

lama, a erguer-se como cariátide movente num cenário cinza de desolação. O 

retirante caminhando trêmulo, na fragilidade de sua condição severina, 

emoldurado nos acordes de uma viola nordestina, é um testemunho sofrido por 

entre a dura violência da caatinga revelada nas balas perdidas e na 

impunidade dos crimes cometidos a mando dos poderosos do lugar. 

A inclusão de um enterro, o do lavrador, no auto de natal, provoca 

igualmente algumas reflexões. Cabral trouxe a morte ao discurso que, sem ela, 

epifânico seria. Trouxe, assim, o reverso da vida ao momento da sua 

celebração. Essa a dialética materialista cabralina, que obriga a observar o 

conceito sem excluir seu contrário: Morte e Vida, diz Cabral. A morte antes, 

veja-se bem. Como se uma não pudesse dispensar a outra, como se fosse 

impossível falar apenas da vida em meio a tantas mortes na miséria, havia que 
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trazer a morte primeiro, alegoria hoffmaniana pairando entre os acordes das 

cantigas do funeral, dos lamentos das carpideiras e do modulado das 

incelências nordestinas contraditadas por um figurante que exerce a paródia de 

modo grave a chamar a atenção para a evidência da realidade onde até o 

trabalho humano é violentado e desviado para o exercício mortuário das 

rezadeiras com os ombros cobertos pelo xadrez do xale escuro cortando a 

ausência de vegetação. Um destino nos ombros preso como uma cruz, o vento 

no canavial e o grito suspenso no ar contra a exploração do latifúndio pelos 

senhores proprietários, a voz coletiva pressentida a escrever num futuro mais 

íntimo: Reforma Agrária. Retrato fragmentado de um mapa geográfico onde a 

parte humana corre em leito de rio seco em busca de ver-se no espelho 

anterior da água fugitiva brincando de esconde-esconde e obrigando a 

numerosa população a persegui-la mesmo sem noção possível do seu obscuro 

paradeiro. 

A morte na caatinga, o velório, o enterro — inclusão cabralina no auto de 

natal, assim com minúscula para dar idéia de humano apenas o nascimento, 

sem a marca do respeito hierático devido à presença da divindade. 

Pernambucano, sem dúvida, esse cartão postal de enterro do lavrador a se 

cruzar com a tela de Portinari, Enterro na Rede, de uma década atrás, expondo 

a miséria e o desamparo de uma gente, a de Cabral, mais morta de que viva, 

mais mortos do que vivos. Da serra distante e ressequida ao mangue cinza e 

movediço, a vida do Severino é pobreza sub-humana, o que serve de contraste 

a esse “espírito natalino” importado de ceias repletas de passas, figos e nozes, 

panetones e vinho. É quando a ironia cabralina atua a partir da base 
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convencional do cristianismo, para repetir o critério excepcional do nascimento 

celebrado e conduzir este à dimensão empírica da vinda ao mundo de mais um 

pernambucano, especificamente morador mirim dos mangues do Recife, cuja 

vida que se inicia há de repetir o trajeto de dificuldades do Severino 

desesperado a desejar pôr fim à vida, há de dar continuidade à caminhada 

oscilante entre o desamparo e a amargura, ainda que na condição social de 

assalariado, de funcionário de fábrica, de operário a crer no resultado de 

elevação social e econômica produzido pelo trabalho, de favelado nordestino 

que evoca a figura do Salvador de Nazaré da Galiléia, mas contestando o seu 

papel bíblico de redenção coletiva.  

A sucessão das cerimônias fúnebres antevendo o nascimento da 

criança, o qual sem o caráter divino, assim como a via-sacra de Severino, não 

emerge com a idéia de caminho sagrado, embora fiel ao sofrimento distribuído 

em quadros, como são representadas as cenas da Paixão de Cristo. Como se 

fosse um oratório nordestino, João Cabral nos convida a contemplar cada 

quadro e a meditar sobre o seu conteúdo; o clima é de oração, mas 

direcionada a um “basta” à dor que é denunciada nessa paixão humana, nesse 

martírio que foi de Cristo e de todos os santos. Porque o texto cabralino é uma 

paixão, no sentido técnico de teatro e também no sentido musical, a partir da 

encenação com música de Chico Buarque de Hollanda e os temas são 

exatamente aqueles que precedem e acompanham a morte de Severino, que, 

mesmo não resultando materialmente clara, surge no plano estético de modo 

triunfalmente ambíguo. Uma paixão em que, ao invés da cena da crucificação 

pelos centuriões — o próprio protagonista pusesse fim à vida desumana que 
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lhe fora permitida em um sistema sócio-econômico que não lhe dá mais que a 

cotidiana angústia da sobrevida, à qual decide por termo — e aí está um dos 

elementos mais destacados de Morte e Vida Severina: o homem se torna dono 

de seu destino, ainda que para impor a si mesmo a entrada no reino da morte. 

E a ressurreição cristã, essa não surge com a subida aos céus mencionada no 

Evangelho, a vida eterna se cristaliza de modo material e empírico, pela 

multiplicação sucessiva dos Severinos como a criança recém-nascida dos 

mangues do Recife, que vem dentro de um pastoril com elementos 

pernambucanos marcar presença no auto cabralino. 

Discorde-se do ateísmo, aceite-se a lição de humanismo; rejeite-se a 

hipótese de comunismo, ou socialismo, ou marxismo: o que fica para converter 

em sol essa realidade sombria de fome, doença, violência, desemprego e 

suicídio? Quando Severino textualmente, consulta o mestre carpina sobre a 

ação de “saltar da ponte da vida” nada, no auto, pode garantir exatamente o 

aspecto mais dramático: que a resposta subseqüente aos festejos do pastoril 

não haja chegado demasiado tarde. 

Ao tempo em que produziu Morte e Vida Severina, João Cabral obteve o 

Prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira de Letras e já Cassiano Ricardo 

chamava a atenção para o papel dos poetas de vanguarda na inauguração da 

nova ordem estética posterior à cristalização do modernismo. Em 1955, 

portanto, era João Cabral premiado pela Academia Brasileira de Letras e o 

parecer do relator consiste numa antecipação preciosa da importância que 

haveria de ter João Cabral na poesia brasileira: 
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“O modernismo revolucionário gritava o 
seu ‘ódio à inteligência’ em favor da intuição. Passava da 
estética parnasiana a nenhuma estética pelo 
‘automatismo psíquico’, pela gratuidade surrealista. 

 
Ora, a obra que a Academia vai premiar, 

sem ser (longe de mim essa hipótese) um regresso ao 
passado, é uma reconquista do papel que cabe à 
inteligência e à disciplina entre os valores novos. 

…Pela primeira vez na história da nossa 
poesia, diz Sérgio Buarque de Holanda, o trabalho da 
inteligência ganha uma posição verdadeiramente 
privilegiada. 

Não é outro o parecer de Tristão de 
Ataíde quando descobre a sedução da mensagem de 
Valery sobre o nosso poeta. Com uma diferença apenas, 
acrescentarei: é que João Cabral de Melo Neto não chega 
a dizer, como o autor do ‘Cimetière Marin’; que o prazer 
intelectual é superior ao poético: “je mets le plaisir 
intelectuel au-dessus du plaisir poétique”.  

Realmente, ninguém se governa mais do 
que o autor destes “Poemas Reunidos” na elaboração de 
seus poemas. Mas a disciplina não lhes exclui o 
imprevisto, o sortilégio. Antes, o espantoso do poeta é 
que ele seja tão consciente, tão lúcido, tão senhor do 
material com que lida, na sua “psicologia da 
composição”, e ao mesmo tempo tão surpreendente 
pelos valores secretos que cada um de nós descobre na 
sua dialética lírica; na parte "Demoníaca" — digamos 
assim — dos seus poemas; na flor que nasce, escondida, 
sob a cidade “de cimento e de vidro”. 
 

“A luz, o sol, o ar livre 
envolvem o sonho do engenheiro. 
O engenheiro sonha coisas claras: 
Superfícies, tênis, um copo de água. 
 
O lápis, o esquadro, o papel; 
O desenho, o projeto, o número: 
O engenheiro pensa o mundo justo, 
Mundo que nenhum céu encobre. 
…………………………………………… 

Quer-se dizer que a máquina do 
engenheiro lírico não matou nem obscureceu, em sua 
poética, os valores simbólicos culturais. 

Por seu turno, o modernismo ortodoxo 
condenava o didático, o lógico, o explicativo, o descritivo. 
Pois João Cabral de Melo Neto nos mostra que tudo isso 
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pode ser utilizado, em outro plano, nesta fase de 
reconstituição de valores. O segredo estará em substituir 
a lógica racional pela lógica poética. O tom explicativo 
dos seus poemas, com parágrafos e até certa mímica 
didática, lhes dá a graça então, de uma aliança entre o 
lírico e o lógico, entre o desumano e o claro, entre a 
persuasão e a metáfora. 

…………………………………………………………………………………… 
Pois João Cabral de Melo Neto é como já 

se disse há pouco, um jovem mestre do verso curto, 
incisivo, insólito, “mineral”, enxuto, escoimado de 
sonoridades supérfluas. O que não o impede de realizar 
grandes poemas, como “O Engenheiro”, “Psicologia da 
composição”, “O Cão sem Plumas”. Nem se diga que o 
espírito de construção e disciplina, que é a sua marca de 
identidade, através dos “Poemas Reunidos”, o torna 
menos humano e lhe seca as fontes de ternura. O 
engenheiro lírico dos primeiros versos está atento aos 
valores da vida, e não raro a sua concisão se torna 
dolorosa, como um soluço seco. O rio que ele descreve (e 
que algum dos adeptos do velho poeta seria capaz de 
canalizar em versos alexandrinos) é um rio de água 
noturna e soturna, uma trágica paisagem humana e 
social.” 2 

 
Dessa comissão julgadora também participaram Manuel Bandeira e 

Olegário Mariano; os seus concorrentes ficaram na penumbra das qualidades 

oferecidas por Cassiano Ricardo à obra de João Cabral: a) A alta qualidade da 

poesia praticada pelo autor; b) Os valores formais e líricos que os “Poemas 

Reunidos” oferecem e lhe dão proeminência em relação aos demais 

concorrentes; c) O fato de ser João Cabral de Melo Neto, dentre os candidatos 

ao prêmio, o que melhor caracteriza a atual fase da poesia brasileira. 3

Esse poeta premiado, que fora denominado por Vinícius de Moraes 

“camarada diamante”, é um pernambucano que passara sua infância no 

engenho da família em São Lourenço da Mata; depois iria se mudar para uma 

casa à beira do Capibaribe no Recife e de lá seguiria ao Rio de Janeiro, onde 

se tornaria funcionário público do Itamaraty, ponto de partida para a 
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diversificada peregrinação diplomática. Essa época da premiação de João 

Cabral pela Academia Brasileira de Letras merece especial atenção. Por 

sugestão de Vinícius de Moraes, Cabral havia inscrito O Rio em concurso que 

lhe valera o prêmio da Comissão do IV Centenário de São Paulo, que o 

publicara em 1954. Nesse mesmo ano, Cabral, atormentado que fora nos anos 

1952 e 1953 por inquérito administrativo e processo como incurso na Lei de 

Segurança Nacional simultâneos à sua colocação em disponibilidade não 

remunerada, é reintegrado à carreira diplomática; também em 1954, por 

iniciativa de Ledo Ivo, são publicados os Poemas Reunidos, premiados pela 

Academia Brasileira de Letras, pela Editora Orfeu. No ano seguinte, por 

sugestão de amigos, a Editora José Olympio fará publicar Duas Águas, obra 

reunida com sua produção a partir de Pedra do Sono (1942); Os três mal-

amados (1943), O Engenheiro (1945), Psicologia da Composição com a fábula 

de Anfion e Antiode (1947), O Cão sem Plumas (1950), O Rio ou Relação da 

Viagem que faz o Capibaribe de sua nascente à cidade do Recife (1954, feito 

em 1953), Paisagens com figuras (1956, feito em 54/55), Morte e Vida Severina 

(1956, feita em 54/55) e Uma faca só Lâmina (1956, feita em 1955). É, 

portanto, de extrema fertilidade criadora esse período que vai marcar a feitura 

de Morte e Vida Severina, pois nele Cabral também escreve os poemas de 

Paisagens com figuras e Uma faca só Lâmina, o que por si já remete à 

necessária articulação desses textos em sua leitura; ainda que pertençam à 

“água” da elevação da cultura, seus elementos estruturais compartilham as 

vivências materiais e psicológicas do poeta nessa fase, daí a conexão 

ideológica, ainda que sob as vestes assépticas da vanguarda; a temática 
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nordestina vai estar presente nesses dois livros, ainda que no primeiro em 

interlocução com o universo espanhol. Também em O Rio (1954) o Nordeste 

está presente, não apenas na descrição geográfica e física, como na 

população que o circunda e atravessa: os retirantes, os plantadores de cana, 

os usineiros, todos entretecidos num discurso narrativo disposto em linhas 

subseqüentes, como a recordar a epígrafe da obra: “Quiero que compongamos 

yo e tu una prosa” – Berceo. 

Partindo dessas conexões observa-se que Morte e Vida Severina surge 

como uma decorrência quase irrenunciável: a dramatização da voz do poeta, 

que fugia da enunciação subjetiva desde Psicologia da Composição e quase se 

tingia de autêntica prosa no pré-falado O Rio. Tratava-se de superar também 

essa caminhada de impessoalidade. Conforme Leodegário de Azevedo Filho, a 

personagem teatral o isentava do perigo de projetar seu próprio “eu” como 

entidade autônoma na organização do texto, ao mesmo tempo em que o 

deixava em liberdade para dar vazão à sentimentalidade lírica, como uma 

camada de fluida e contida emoção que iria envolvendo as personagens e 

situações do poema dramático.4 Leodegário, no tratamento temático de Morte e 

Vida Severina, tem opinião contrária à de Alexandre Pinheiro Torres, que, no 

prefácio à edição portuguesa de Poemas Escolhidos de Cabral (Lisboa, 1963, 

Portugália), vê no autor exclusivamente “o poeta nordestino participante.“5

O camonista e filólogo vê no texto cabralino a enunciação de um largo 

gesto humanitarista, que poderia conduzir a uma plataforma ideológica, o que, 

na sua concepção, não ocorre; contudo, deve-se a Leodegário uma conclusão 

de valor decisivo: a de que Morte e Vida Severina, a despeito de ser um desvio, 



 448

ainda veicula os mesmos problemas centrais da poética de João Cabral, 

embora imersos em outro contexto significativo; de fato, considerando como 

“mensagem” cabralina em Morte e Vida Severina a defesa da vida, ele evoca 

um trecho de O Cão sem Plumas (1950) que diz ser “muito mais espesso / o 

sangue de um homem / do que o sonho de um homem”6 e declara: 

“Vale mais a vida vivida do que a vida 
imaginada; mais a realidade observada do que a 
realidade” deformada em poesia; em suma, mais a vida 
do que as palavras. Daí o poeta colocar-se também, na 
posição do espectador “que esteve de fora assistindo 
tudo”, neutro, imparcial, desejoso apenas de testemunhar 
a vida transbordante (ainda que “severina”).7

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 
1. Entrevista a José Geraldo Couto. Folha de São Paulo.Caderno Mais! SP 22.05.94 
2. Ricardo, Cassiano. Parecer do Relator do Prêmio Olavo Bilac. Revista da Academia Brasileira de letras, maio de 

1955, Janeiro a junho, vol. 89 Ano 57, págs. 187, 188, 189, 192, 193, 194. 
3. Idem, pág. 185 
4. Azevedo Filho, Leodegário Azevedo. In Poetas do Modernismo, 1972, Brasília, INL, pág.56 
5. Idem, págs. 56 e 69 
6. Idem, pág. 56 
7. Idem, pág. 57 
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1. - DA MORTE E SEUS AVISOS 
 
 
 
O título Morte e Vida Severina em um Auto de Natal por certo interpela o leitor, 

mesmo no início, a uma releitura. Por que falar em morte quando o espírito de Natal é o 

nascimento, a chegada à vida de Jesus Cristo, filho de Deus? O que explicaria essa 

postura cabralina? 

A morte pode ser considerada como questão religiosa e, desse ponto de vista, 

significa até mesmo a passagem para outra esfera espiritual, no caso do catolicismo, 

para o céu, o inferno, o purgatório. Outras religiões cogitam da reencarnação: a alma 

do morto passaria a habitar outro corpo logo a seguir nascido. Numa abordagem 

filosófica ou metafísica, a morte é um problema essencial do pensamento humano, 

onde vão surgir questionamentos, inclusive alusivos ao suicídio, chamado morte 

voluntária numa perspectiva orientalista.  Do ponto de vista jurídico, a morte de alguém 

por um seu semelhante constitui uma infração à norma e é punida pelo sistema 

judiciário dos países em sua função institucional de preservar a vida. Pela visão sócio-

política a morte é estudada nas pesquisas sociológicas como dado funda,mental para 

verificação da qualidade de vida de uma determinada população. 

Sobre escrever O Cão sem Plumas, João Cabral fez a seguinte revelação: 

“Este livro nasceu do choque emocional que 
experimentei diante de uma estatística publicada em O 
Observador Econômico e Financeiro. Nela, soube que a 
expectativa de vida no Recife era de 28 anos, enquanto que na 
Índia era de 29. Nunca tinha suposto algo parecido. Quando 
ocorre uma catástrofe na Índia, as senhoras brasileiras fazem 
tricô para socorrê-las, ao passo que a miséria no Recife é maior.”1 

 
A seguir, João Cabral escreveria O Rio (1954), uma prosopopéia onde a voz 

narrativa é do Rio Capibaribe, a confundir-se com a do próprio poeta em um discurso 



 450

que foge ao tom cubista/surrealista do livro anterior, embora a problemática social 

continue a mesma e o percurso geográfico enunciado com precisão de cartógrafo não 

edulcore a paisagem humana ao atravessar vilas e povoados onde essa gente 

inominada, corroída e saqueada assiste a passagem do Rio Capibaribe desde a serra 

do Jacarará até o arquipélago do Recife, em um tom narrativo próximo do Cantar del 

Mio Cid (anônimo medieval castelhano) e, com a mencionada epígrafe de Gonzalo 

Berceo;2 São 960 versos, divididos em 60 grupos de 16, a lembrar o romanceiro 

castelhano e sem fugir da técnica medieval, a evidenciar as condições sócio-

econômicas das terras que o rio atravessa, ou seja, a revelar o drama dos 

pernambucanos, já se manifestando no discurso cabralino a preocupação com a morte: 

“E vi todas as mortes 
em que esta gente vivia: 
vi a morte por crime, 
pingando a hora na vigia; 
a morte por desastre, 
com seus gumes tão precisos, 
como um braço se corta, 
cortar bem rente muita vida; 
vi a morte por febre, 
precedida por seu assovio, 
consumir toda a carne 
com um fogo que por dentro é frio, 
ali não é a morte 
de planta que seca, ou de rio: 
é morte que apodrece, 
ali natural, pelo visto. 
………………………………… 
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 da morte 
que quem é anônima e seguida. 
…………………………………… 
Desta capital podre 
só as estatísticas dão notícia,  
ao medir sua morte 
pois não há o que medir em sua vida.”3 
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Nesses versos estão o desenrolar e o esboço do nome desse auto de natal 

pernambucano que escreveria João Cabral: fala-se na morte de uma gente anônima 

que tem a mesma morte como medida. O poema, dentro da linha de extensão da 

cultura, volta-se à necessidade de comunicar a sua crítica; João Cabral chegou a 

revelar que desejava fosse O Rio um livro que viesse a ser recitado nas feiras do 

Nordeste; revela igualmente haver sido sua primeira incursão “prosaica”, que escrevera 

às pressas para participar do concurso do IV Centenário de São Paulo; além disso, 

declara que o livro está cheio de cacófatos e foi mal escrito de propósito, tratando-se 

também de um novo rumo que tomara, ao descobrir que estava num beco sem saída, 

utilizando os versos de arte mayor espanhola, em hemistíquios onde os versos ímpares 

são fixos e os pares variáveis, terminando em toante; conclui afirmando tratar-se 

mesmo de seu livro predileto.4 Natural que o primeiro contato de Cabral com os 

clássicos na Espanha o impressionasse e, conforme afirmou, lhe ensinasse que “não 

vale escrever para o povo sem usar a forma que ele usa “, sendo por isso que utiliza a 

forma narrativa que facilita o seu objetivo, no caso, de “dar a ver.”5 Em linguagem direta 

e simples, O Rio segue a épica espanhola praticada pelo master de juglaria, segundo 

Félix de Athayde arte rudimentar e popular dos jograis da Idade Média: métrica 

aminossilábica (irregular) e versos duorrímicos assonantados.6 

O núcleo no tríptico do rio evolui, se concentra e se desdobra nas espirais da 

morte. É ela que se contrapõe logo de início à expectativa de louvação da vida que 

envolve a leitura ou a representação de um auto de natal. Com uma precisão 

alucinatória, ela irá surgindo, alegórica, diante do leitor/espectador e do protagonista 

atônito desde a caatinga até o litoral. 
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No auto de natal pernambucano, a morte está presente o tempo todo quase que 

como uma alegoria medieval. Morte fantasmagórica, multiplicada em várias 

representações, atuando mesmo como um ponteio de avisos sobre a sua chegada real 

da qual o protagonista tenta se defender mas pela qual acaba atraído, subjugado por 

aquela que o rodeia enquanto ele migra em busca de sobrevivência e também de um 

pouco de conhecimento do mundo e da vida, entre as visões que o acompanham no 

caminho árido desde a caatinga ao litoral. A morte levará a todos, ninguém poderá 

falsificá-la na tela esmaecida da paisagem nordestina, porque a morte não pode 

perder, ela é o desafio e a realidade definitiva. A busca do conhecimento está presente 

no trajeto do peregrino, as visões representam o truque impossível, onde a fé coincide 

com a magia e a Dança da Morte é substituída, ao final, pala Dança do Pastoril, mas 

até aí as paisagens surgem como iluminuras de livros antigos a misturar o sagrado e o 

profano, a fé e a dúvida de Severino. 

O camponês Severino tem um encontro marcado com a morte e em sua 

trajetória pelo território pernambucano vai recebendo os sinais de advertência sobre 

seu fim. Essa morte no caso é associada à decadência física de um povo sem 

condições de sobrevivência, o que não exclui a preocupação individual do poeta, o 

chamado medo da morte em uns, ou gosto da morte em outros. A verdade é que João 

Cabral, a partir dessa temática, constrói sua obra prima, invertendo o sentido 

sobrenatural da mensagem natalina através dos recursos da paródia, da sátira, da 

ironia. O auto de João Cabral apresenta Severino como personagem coletivo em 

constante transformação, daí poder ser observado como o homem eternamente 

itinerante em luta pela vida. O poeta pernambucano substitui o sentido religioso do auto 

por um sentido social, em que o homem é a medida de todas as coisas. O substantivo 

“severino” dá nome ao que é anônimo e a condição que explicita é a situação humana 
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de carência, daí as denúncias de Morte e Vida Severina abordarem a mortalidade do 

homem nordestino, que tem velhice prematura e a desnutrição das crianças, temática 

que ponteou a obra de outro pernambucano, Josué de Castro. Severino traz à platéia 

de Morte e Vida Severina toda a miséria dos retirantes, em busca de trabalho e terra, 

do trabalho na terra que absorve a energia das classes rurais trabalhadoras — o 

discurso cabralino, pela sua contundência, não permite que o leitor/espectador ignore a 

necessidade de mudar a ordem social nordestina e brasileira. A sociedade é 

questionada sob vários ângulos, inclusive o religioso, ao modo de Gil Vicente. 

Severino vai descer a serra do alto sertão pernambucano em retirada e vai 

confrontar-se com a morte por emboscada em uma caatinga seca e sem água, até 

aproximar-se da casa onde encontra uma alegoria de morte na rezadeira do lugar, 

passando antes em uma casa onde cantam excelências (incelenças) para um morto. 

Depois do agreste, é a zona da mata, onde estão enterrando um trabalhador do eito no 

famoso episódio “funeral do lavrador”. Chegando ao Recife, Severino ouve perplexo o 

diálogo dos coveiros falando da morte no litoral daqueles que vêm do sertão, medita 

sobre o rio Capibaribe e conversa com um morador dos mocambos que existe entre o 

cais e o rio sobre a miséria e sobre o suicídio. É quando uma mulher anuncia o 

nascimento do filho do mocambeiro (José) e tem início aí o verdadeiro auto de natal 

pernambucano sob a forma popular do pastoril, com o louvor das belezas do recém-

nascido, com os presentes humildes que recebe dos moradores do mangue, com as 

profecias (negativas) das ciganas sobre o futuro do menino, na lama do rio ou entre a 

graxa da máquina da fábrica; também os vizinhos louvam sua beleza de gente pobre 

numa perspectiva de enunciação pós-moderna com símiles a deconstruir a perspectiva 

de beleza “dejá-vu” da burguesia. E a fala final do morador da maré afirma a 

importância da vida, ainda que “severina”, tão difícil de ser defendida, nordestina. 
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São, portanto, 18 quadros a narrar a história do retirante sertanejo e doze deles 

conduzem em direção à morte, enquanto seis falam da vida. Sabendo-se da obsessão 

de simetria de João Cabral, observa-se que dois terços do auto de natal atuam como 

via-sacra da paixão do retirante, em contraponto ao menino do mangue, mas sem 

qualquer contexto sobrenatural. À medida que o protagonista sertanejo caminha no 

território pernambucano, — a cada quadro dessa paixão ou oratório parecemos ouvir a 

pergunta do Cristo histórico na cruz: “meu pai, meu pai, por que me abandonaste?” 

Identificado à comunidade a que pertence, ao camponês pobre e oprimido, Severino 

surge com a pureza de um Cândido de Voltaire, suave e perplexo diante de seu 

calvário na aventura de sobrevivência cotidiana em uma terra inóspita, onde sequer em 

conclusão final poderá repetir, a exemplo do protagonista francês: "Tudo isso é muito 

bonito, mas é preciso cultivar a nossa horta".7 Porque hortas não encontrará em sua 

caminhada, mas a seca e a desolação; seu roteiro, diferentemente daquele do Quixote 

de La Mancha, não busca as aventuras lidas nos livros, mas o escapar à morte, à fome 

e à violência da caatinga e por isso se faz retirante, não em luta contra moinhos de 

vento, mas sofrendo as desgraças da miséria e do subdesenvolvimento. 

O que acontece no auto cabralino a chamar imediatamente a atenção é a 

caracterização do tempo. Se a princípio ele parece linear, a sucessão dos quadros 

atuam mais no sentido de visões fragmentadas do que no de enredo articulado. 

Severino passa em revista a história do povo nordestino evocando a visível pelo ângulo 

do fantástico e denunciando as humilhações sofridas em sua viagem iniciática ao 

coração do homem pernambucano; seu perambular não o levará à libertação nem à 

explicação satisfatória sobre o percurso do caminho — até porque a impressão que 

norteia o desenrolar das cenas do auto, até o quadro 12º, é de que há uma inversão do 

percurso: Severino, ao invés de seguir do nascimento para a morte, causa a impressão 
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de caminhar ao contrário, isto é, da morte para o encontro com o pai. E esse é o tema 

medieval, o contemplar a vida passada ou futura por meio da magia: Severino se 

encontra com personagens que são desdobramentos dele mesmo, nas quais ele vê, 

refletida sua própria morte, daí sua viagem, além de física ser, sobretudo, psíquica e 

premonitória, com a morte avisando que vai chegar. 

 

 

 

 

NOTAS:  
1. Secchim, Antonio Carlos. João Cabral, a Poesia do Menos. RJ, 1999, Topbooks Editora, pág.329 
2. Melo Neto, João Cabral. Obras Completas. Pág. 118 
3. Melo Neto, João Cabral. Obras Completas. Págs. 132, 133 e 141 
4. Athayde, Félix. Idéias Fixas de  João Cabral de Melo Neto, págs. 104, 105 e 106 
5. Athayde, Félix. A Viagem ou Itinerário Intelectual que fez João Cabral de Melo Neto do nacionalismo ao materialismo dialético, 

pág. 50 
6. Idem, ibidem 
7. Voltaire, Cândido ou o otimismo. Lisboa, s/d, Livraria Editora Guimarães, pág. 155 
 



2. O ENTERRO NA REDE E A VIOLÊNCIA NA CAATINGA 
 
 
 
Para não ser confundido com santo de romaria (São Severino dos 

Ramos?), apresenta-se ao leitor / espectador Severino da Maria do Finado 

Zacarias, lá da serra da Costela, limites da Paraíba. Apesar de explicar-se tanto, 

ele acha que é pouco ainda: sua identidade está submersa e repetida em uma 

terra de coronéis senhores de sesmarias onde se exaltam heranças de tempos 

coloniais. Esse anonimato da pobreza faz com que fracasse a caracterização de 

sua identidade cultural; daí a opção pela voz plural que o faz transformar-se em 

anti-herói coletivo, a definir sua nordestina condição por uma vida fisicamente 

deformada pela fome e que, ao evocar a repetitividade dos destinos dessa 

comunidade, não pode deixar de repetir também a presença cármica da morte a 

reiterar essa similitude severina do envelhecimento prematuro, da violência no 

campo, da corrosão da fome se estendendo até as manifestações embrionárias 

dessas vidas, a desaparecer antes mesmo de chegar à luz: 

“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 de que se morre 
de velhice antes dos trinta, 
de emboscada antes dos vinte, 
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de fome um pouco por dia 
(de fraqueza e de doença 
é que a morte severina 
ataca em qualquer idade, 
e até gente não nascida).”1 

Define-se ao fim desse quadro inicial como o Severino migra, o retirante de 

que se falou no início, a explicar ao leitor quem é e a que ia: sair do sertão 

nordestino, área considerada de fome, onde vivem populações que exibem de 

modo permanente e cíclico as marcas de fome coletiva, essencialmente os surtos 

agudos que surgem com as secas; na zona do semi-árido, área do polígono das 

secas que arrasam as lavouras e exterminam o gado, conferindo ao sertão 

características de deserto, cujo coração é considerada a caatinga, onde, segundo 

Josué de Castro, estouram as coroas-de-frade e os mandacarus eriçados de 

espinhos.2 Porque no solo do sertão existe ainda o chamado alto sertão, de clima 

mais ameno, vegetação tipo savana contornada pelos carnaubais; além disso, o 

agreste fica na transição entre o semi-árido e a zona da mata dos canaviais. 

João Cabral teve oportunidade de dizer o quanto lhe era cara a expressão 

“dar a ver” de Paul Éluard, que ele considerou a epígrafe e a síntese de sua 

poesia. Lourival Holanda, referindo-se a Euclides da Cunha no episódio de 

Canudos, menciona que ele quer ”dar a ler” o Brasil.3 

No caso do Sertão, é paisagem que se entrega áspera em suas 

palmatórias, facheiros, xique-xiques e mandacarus, essas fontes vegetais 

mananciais do deserto a matar a sede do sertanejo como o antigo Antilope andax 

do Saara argelino, fonte animal de água que se viu extinto pelo furor com que os 

nômades o caçavam para buscar em suas entranhas água para aplacar a sede, 

como recorda Josué de Castro.4 
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Além do andax, a umari, árvore que verte água, árvore fonte, árvore rio, 

raízes do umbuzeiro e com tubérculos desde o tamanho de um punho até ao de 

uma cabeça de criança: “algumas vezes abrimos estes esquisitos reservatórios a 

fim de procurar água para os sedentos animais de carga e por vezes encontramos 

mais de um litro de líquido em uma raiz. A água é às vezes clara, às vezes um 

pouco opalescente, se bem que morna e de gosto resinobalsâmico desagradável, 

algum tanto amarga é, entretanto, potável.” 5 

Destaca Josué de Castro que os frutos dos cactos, dos xique-xiques, quase 

só são aproveitados nas terríveis épocas de seca, quando se come de tudo, tudo 

quanto é alimento brabo, sementes venenosas, cascas de árvores e até solado de 

alpercatas.6 É importante não esquecer que o aproveitamento da terra pelo 

sertanejo se faz de maneira semelhante ao aproveitamento do oásis dos vales e 

das estepes do Atlas e das bordas do Saara, por parte das populações sarracenas 

que aí se estabelecera quando de expansão do império árabe por todo o norte da 

África: Josué explica que nos oásis africanos como nas vazantes nordestinas 

vamos encontrar a mesma técnica de horta e de pomar, o que representa uma 

influência da cultura árabe sobre os costumes dessa região brasileira, influência 

que podemos sentir em muitos outros aspectos de vida econômica e social do 

sertão e que se exerceu através dos peninsulares, dos portugueses formados em 

contato com a cultura maometana.7 

A própria alimentação do sertão nordestino, em que pesa ter como base o 

milho, em suas variadas formas, como angu, canjica, também serve o Kous-kous, 

o nosso cuscuz, prato típico da cozinha sertaneja cuja técnica de preparo é uma 

variante dos processos árabes de fabricação: estes usam trigo e no nordeste usa-

 458



se o milho pilado, tanto na Arábia como no Nordeste, em um pilão especial, pois o 

sertanejo historicamente sempre prefere o preparo caseiro do grão.8 

No sertão, o método mais usual de conservação de carne consiste no 

preparo da carne-de-sol ou seca como charque, processo importado do reino e 

também aprendido dos habitantes do deserto; por conta das secas periódicas, o 

sertanejo não é acostumado a frutas, uma ressalva para a tamareira, planta do 

oásis africano, que, para prosperar, exige ficar com os pés dentro da água e a 

cabeça ao sol ardente; Josué de Castro descreve o sertanejo, a partir de sua 

alimentação hipocalórica, como “um tipo magro e anguloso, de carnes enxutas, 

sem arredondamentos de tecidos adiposos e sem nenhuma predisposição ao 

artritismo, à obesidade e ao diabete; salienta que este tipo constitucional do 

sertanejo é característico  da maioria dos povos pastores, todos de vida frugal e 

de grande atividade física; ele transcreve a descrição feita por Francisco Bulnes 

do tipo do pastor árabe: “é rude como areia, ensimesmado com o deserto, seco e 

esbelto como a palmeira, amargo e nobre como seu café, e quase desprovido de 

gordura por viver submetido a dois fogos: o do sol e o do solo.9 

Acossados pela seca, os retirantes desesperados de fome comem às vezes 

plantas tóxicas, como a mucunã, que já ensejou uma monografia de Rodolfo 

Teófilo (1888) e outras plantas com conseqüências más para a saúde, 

ocasionalmente até mesmo cegueira; Afrânio Peixoto, já em 1938 descrevia a 

arrancada dos retirantes: 

“Queimam-se os espinhos e dá-se ao gado, 
cujos beiços enrijecem com as cicatrizes que os acúleos lhes 
deixaram, sangrentos, doloridos, depois calejados…Vai-se 
buscar água aos poços, em cacimbas a quatro léguas de 
distância, em lombo de burro, nos jegues incansáveis. Mas o 
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cacimbão vai mostrando o fundo… Se o gado morre à 
mingua, não há mais a esperar, a retirada…”10 

 
Figuras esqueléticas, magras, corroídas pela fome: o Severino de João 

Cabral e os retirantes de Graciliano Ramos e Cândido Portinari. Arte de denúncia 

à situação infrahumana do nordestino; lembrando A Bagaceira, transcreve Josué 

de Castro: 

“Mais mortos do que vivos. Vivos, vivíssimos 
só no olhar. Pupilas do sol das secas. Uns olhos 
espasmódicos de pânico como se estivessem assombrados 
de si próprios.” 11 

 
A fome absoluta, ou mesmo algumas carências, provocam graves 

perturbações nervosas, pois há fatores nutritivos que influem no equilíbrio 

emocional; o estado mental, lembra Josué, pode-se perturbar até os limites da 

insanidade, e em certas síndromes neurastênicas com crise de depressão nervosa 

acentuada e de extrema irritabilidade o fator avitaminose constitui, às vezes, 

causa única.12 

Ele cita a etiologia de uma das formas mais espetaculares de neurastenia 

aguda, comum nas terras tropicais do oriente, essa loucura violenta, 

acompanhada de terrível instinto assassino — o amok — onde deve entrar 

certamente o fator carencial, porque a doença é comum nas zonas de alimentação 

mais precária e observa que basta atentar na descrição do mal que arrasta 

indivíduos dos estados de depressão melancólica em que estas populações 

subnutridas vegetam para os estados de vegetação extrema, estados de 

verdadeira “hidrofobia de fome”; Josué de Castro, ao referir-se ao amok conta em 

seu quadro descritivo componentes do quadro psíquico da fome extrema: a 

degradação mental, a perda dos escrúpulos morais, a monomania aguda, a 
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excitação desmedida e a sinistra explosão de raiva; ele cita a descrição do amok 

de Stefan Molig: 

 “Sabeis o que é o amok?… É mais do que 
embriaguez, é loucura. É uma espécie de raiva humana, 
literalmente falando… Uma crise de monomania assassina e 
insensata, à qual nenhuma excitação alcoólica se pode 
comparar… Um nativo do tipo tranqüilo está tomando 
calmamente uma bebida com ar apático e indiferente e, 
bruscamente salta, agarra o punhal e precipita-se para a 
rua… Corre sempre em linha reta, sem saber para onde… As 
pessoas da aldeia sabem que nenhuma força humana pode 
conter aquele que está possuído desta crise de loucura 
sangüinária e quando o vêem gritam de longe o sinistro 
aviso: amok!! amok!… E todos fogem… mas ele, sem nada 
ouvir, prossegue na sua louca carreira; corre sem nada ver e 
continua a matar tudo o que encontra, até que seja abatido 
como um cão raivoso, ou que caia aniquilado e escumando 
de fúria…”13 

 
O momento principal reside no comentário de Josué de Castro sobre a 

relação do ímpeto sangüinário de amok com certas atividades dos cangaceiros do 

sertão nordestino. Ele explica que a fome periódica age desorganizando a 

economia da região e criando um meio social extremamente receptivo às 

atividades do cangaceirismo e beatismo, além, é claro, de agir diretamente sobre 

a personalidade do sertanejo, desorientando-o e desajustando-o,14 porque esse 

mundo social é formado de massas humanas predispostas a aceitar e a adorar os 

tipos similares que simbolizam a sua aspiração de fuga à miséria, pela força do 

fuzil (cangaceiros) ou pela força da magia ou misticismo: 

“A verdade é que, para o sertanejo, o 
cangaceiro raramente é um criminoso, um celerado, sendo 
cantado e louvado como um homem valente que joga 
cavalheirescamente a sua vida para defender os oprimidos e 
alimentar os famintos, roubando dos ricos para distribuir com 
os pobres.”15
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Josué lembra Pedra Bonita, (1939), de José Lins do Rego, onde a 

personagem Jesuíno Brilhante era um cangaceiro que apareceu na seca de 1887 

atravessando o sertão com suas façanhas heróicas: 

“Fazendo o diabo com os grandes. Dando 
ordens. Matando ladrão. Salvando o povo.” 16

 
Igualmente Antonio Silvino é lembrado, por sua posição de protetor dos 

pobres, atacando os grandes comerciantes para distribuir os viveres com os 

famintos nas épocas de penúria; um livro indispensável a esse respeito é 

Guerreiros do Sol, de Frederico Pernambucano de Mello, que analisa as origens 

do banditismo no Nordeste do Brasil e que tem como epígrafe um fragmento de A 

pedra do Reino, de Ariano Suassuna: 

“Vida era aquela, a vida dos Cangaceiros 
medievais como Roberto do Diabo, ou dos guerreiros 
sertanejos como Jesuíno Brilhante, homens vestidos de 
armaduras de couro, armados de espadas compradas em 
Damasco ou no Pajeú, bebendo vinho de Jurema e Manacá, 
vencendo mil batalhas e sempre aptos a possuir mil 
mulheres.” 17 

 
Ao analisar o banditismo, Frederico Pernambucano de Mello cita Gustavo 

Barroso que, em seu livro Heróis e Bandidos, destaca a pobreza das regiões 

assoladas pelo fenômeno, como a Calábria, a Córsega, a Serra Morena, os 

desertos da Síria e da Mauritânia.18

O cangaço é um tipo de banditismo rural nordestino, e Frederico 

Pernambucano de Mello observa estar ele quase sempre ligado ao fenômeno da 

seca e às agitações políticas: 

“A correlação com a primeira pode ser 
explicada pelo profundo abalo social que os longos períodos 
de estiagem produziram na sociedade sertaneja, golpeando 
a sua incipiente estrutura e reduzindo à mais completa 
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miséria famílias que, meses antes, gozavam da verde 
prosperidade dos tempos chuvosos. Na aridez da paisagem 
sertaneja a chuva é o fiel da balança da sorte. Presente, tem-
se a fartura; quando escasseia por um ano ou mais, o quadro 
trágico das lavouras perdidas, do gado morrendo à míngua, 
das procissões profanas dos retirantes desesperados, dos 
barreiros esturricados, do salve-se quem puder.” 19

 
Frederico Pernambucano ressalta figurar a ribeira pernambucana do Pajeú, 

em copiosos registros históricos referentes a bom pedaço do século XVIII, todo 

século XIX e parte significativa do atual, como verdadeira universidade da 

violência e do cangaço, não sendo por acaso que todos os cangaceiros de 

primeira linha da história regional, à exceção única de Jesuíno Brilhante, tenham 

provindo dessa ribeira, como Lampião, Antonio Silvino, Simão Pereira, Luís Padre, 

Cindário, Né Dadu, Antonio Quelé, Simplício Pereira, Zé da Umburana, Cirilo do 

Lagamar.20 Observa que em 1878, no auge da grande seca, Rodolfo Teófilo narra 

que os jornais reclamavam enérgicas providências contra salteadores que 

continuavam a infestar o interior, formando-se todos os dias novos grupos, sendo 

dessa fase os Mateus, os Simplícios, os Meireles, os Barbosas da Zona do Pajeú 

de Flores; o estudioso pernambucano, primo de João Cabral de Melo Neto, 

adianta que a correlação entre a seca ou as agitações políticas e a rapinagem 

cangaceira, tendo atingido o seu auge durante e após a seca de 1877/79, conhece 

memória mais antiga, pois, cem anos antes, a seca de 1777/78 acarretou 

prejuízos à lavoura e ao comércio e Pereira da Costa dá notícias de bandos de 

malfeitores que infestaram a Capitania, levando o crime e o terror a toda parte.21 

Pernambucano lembra que já Gustavo Barroso mencionava ser a crueldade 

policial no Nordeste velhíssima; as perseguições, a subordinação viciosa ao poder 

dos “coronéis”, a corrupção, o facciosismo e as brutalidades desnecessárias 
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concorreram para formar imagens negativas do soldado aos olhos do sertanejo; é 

que naqueles ermos se tornava dificílimo manter-se a disciplina das tropas 

volantes, resvalando o soldado num tipo de conduta que em nada diferia da 

adotada dos que eram protagonistas do cangaço – meio de vida: 

“O quepe cedia ante a sedução do chapéu 
de couro e os desertores iam integrar as hostes celeradas. 
Não esquecer que o cangaceiro Jararaca foi soldado antes 
de formar seu grupo e que o corneteiro do bando de Lampião 
era um desertor que havia abandonado a tropa com corneta 
e tudo. …Os cangaceiros Laurindo Batista Gaia, o Açucena, 
António Batista Sobrinho, Inácio Nóbrega de Medeiros, o 
Jurema, e os irmãos Manuel, Francisco e José Barbosa, à 
feição do que dissemos de Jararaca, foram todos cristãos-
novos no bando de Lampião, onde chegaram após terem 
abjurado da farda.” 22

 
Pernambucano observa que com a seca de 1919 o cangaceirismo 

profissional entra em fase de expansão, e a agitação causada pela presença da 

coluna Prestes nos Sertões do Nordeste, logo no início de 1926, veio trazer novo 

alento aos bandidos: Lampião teve seu início de atuação coincidindo com a 

primeira etapa desta fase, ao tempo em que, ainda como cabra, fazia seu 

aprendizado nas hostes dos Pequenos e dos Porcinos; a seguir, realizaria ataques 

a Serra Talhada, Barbalha, Juazeiro, Algodões, Triunfo, Floresta, Cabrobó; 

Pernambucano fez um levantamento de outros cangaceiros encontrando quarenta 

e quatro deles. Contudo, formou-se uma mística em torno de Lampião, suas 

proezas eram assunto preferencial, boatos existiam sobre sua suposta morte e 

posterior reaparecimento; destaca também Pernambucano, citando as memórias 

de Optato Gueiros, que Virgulino conquistara quase todos os habitantes das 

caatingas, tratando-os com extrema bondade e esbanjando prodigamente o 

dinheiro de que se apossara, numa verdadeira “ação diplomática”, que lhe valeu a 
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simpatia dos sertanejos baianos e sergipanos, a adesão de novos cangaceiros e a 

organização de eficiente rede de coiteiros.23 Essa vida dos cangaceiros estará 

exposta ao desgaste de uma alimentação irregular, do sono escasso e 

entrecortado de sonhos intranqüilos, como se vê na descrição de Lampião feita 

pelo escoteiro venezuelano Andrés Zambrano: 

“Tem um sono levíssimo, acordando ao 
menor barulho que se faça ao seu lado. Deita-se 
completamente vestido e armado, com fuzil na mão, 
desconfia dos próprios companheiros. Tanto assim, que não 
dorme na rede. Arma a rede, deita-se nela e depois pega 
uma lona e vai dormir no chão, num lugar mais escuro. Se 
alguém se mexe no grupo e se aproxima dele, pergunta logo 
quem é e o que quer. A gente tem a impressão que ele nem 
dorme.” 24 

 
No que concerne ao Auto Morte e Vida Severina, o cenário do sertão vai 

apresentar a primeira morte física relatada pelo protagonista, que dialoga com dois 

homens que vão carregando um morto numa rede. É o 2º quadro do auto e trata 

do enterro de Severino Lavrador da Caatinga, “terra que não dá nem planta 

brava”, o qual teve “morte matada numa emboscada”, por uma bala perdida 

“voando desocupada”, trabalhador cujo delito era “ter uns hectares de terra, de 

pedra e areia lavada que cultivava”, só de dez quadras, que foi morto porque 

“queria mais espalhar-se” e agora vai ser enterrado em Toritama. Aí se observará 

a ironia cabralina ao apregoar as vantagens do morto, que já não precisará fazer a 

caminhada de volta. 

Assim, vê-se que o Auto se inicia com a denúncia da violência no sertão por 

causa das questões de terra: houve uma emboscada e Severino morreu a tiros de 

espingarda; esse trecho é inspirado no folclore catalão, é uma adaptação da 

balada do conde Arnau; contudo, Cabral usa o teatro como instrumento para 
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denunciar, logo no início, a mortalidade nordestina pela violência oriunda das 

questões ligadas à terra. Dessa maneira, o seu texto é, como se observa, um 

teatro político, que busca reencontrar sua função de centro cultural, do ponto de 

cristalização social, de elemento vivo de uma comunidade humana digna deste 

nome, para usar expressões de Erwin Piscator. 25 

Trata-se de um teatro que não busca, portanto, divertir, mas educar o povo 

no plano ideológico, e, através da revisão da chamada estética burguesa, conduzir 

à edificação de uma nova idéia de arte. O texto funciona como representação 

estética e didática de problemas sociais onde o elemento poético reside também 

na função social da personagem, que surge igualmente dentro dos problemas 

sociais como um ser político. O teatro aí é considerado como um espelho de seu 

tempo e sua missão consiste em tomar a realidade como um ponto de partida, 

intensificando o contraste social para fazer dele um elemento de acusação, 

preparando assim uma nova ordem, de revitalização. 

Portanto, a denúncia da violência que impera no sertão nordestino em 

Morte e Vida Severina se cruza, no quadro Enterro na Rede, com a tela do mesmo 

nome de Cândido Portinari (1944); pois, em uma análise intersemiótica entre a 

imagem da tela e a imagem do texto, o tecido da rede a envolver o morto recorda 

algo do passamento humano de Cristo, levado à sepultura pelos apóstolos, Cristo 

anônimo e debilitado como o homem do sertão nordestino, que em Morte e Vida 

Severina João Cabral faz ser conduzido pelos “irmãos das almas”, e não dos 

corpos, corroídos não só pela miséria como nesse momento pela própria ausência 

de vida literalmente entendida nessa condição. 
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Vê-se aí que a caracterização das terras sertanejas em João Cabral 

ultrapassa o registro do espaço geográfico e atinge o cerne da injustiça de que é 

vítima o elemento humano da região, acossado pela miséria e pela fome, pela 

violência de uma vida conquistada a retalhos sob a sombra implacável do 

latifúndio, a constituir-se numa das questões mais preocupantes daqueles que 

lutam em favor dos Direitos Humanos. 

Em Irmão Juazeiro (1961) o escritor e deputado Francisco Julião descreve, 

em uma passagem, um enterro na rede no Nordeste (Anexo nº ......) em que são 

transcritas “incelenças” que Cabral fará constar no quadro seguinte do tema 

morte, após o monólogo de Severino desorientado porque o rio “cortou” com o 

verão, já não podendo servir de guia. A descrição feita por Francisco Julião mostra 

o cotidiano e as canções das rezadeiras, as velas acesas, os pingos de cera 

cruzando o morto três vezes, enquanto os homens aprontam a rede amarrando 

um pau nos punhos, ao comprido, levando o morto dentro, pondo-a aos ombros e 

iniciando a caminhada num cortejo só de homens, enquanto a rede balança ao 

compasso dos carregadores. 

“Partamos enquanto é noite, 
irmão das almas,  
que é o melhor lençol dos mortos 
noite fechada.” 26
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11. Idem, pág. 267 
12. Idem, pág. 264 
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18. Idem, pág. 221 
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26. Melo Neto, João Cabral. Morte e Vida Severina e outros poemas em voz alta, ob. cit., pág. 33 Enterro na rede e a 
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3 . CABRAL, ARIANO E HERMILO: POR UM TEATRO DO POVO 
 
 
 
Morte e Vida Severina é uma reportagem em versos sobre o sofrimento do 

homem nordestino, nessa verdadeira aula em que o palco, à maneira de Piscator e 

Brecht, serve como instrumento para mobilizar o povo a refletir sobre a sociedade em 

que vive. Esse teatro didático surge na linha que considera a missão do escritor 

fundamentalmente pedagógica, às vezes tomando ares de fábula ou parábola, em um 

liame mais sólido com a vida real, concitando o público a extrair do texto a aula, a lição 

que se faz necessária para a leitura politicamente correta da sociedade e da história. 

Comunicando não apenas entusiasmo, mas consciência, ao espectador, nesse teatro 

didático é fácil perceber a influência dos autos sacramentais calderonianos e da 

dramaturgia barroca em geral, inclusive nas passagens feitas de perguntas e 

respostas, além do gosto pelo interrogatório no modelo parodístico, onde o jogo da 

polêmica irônica dá lugar à exemplaridade da parábola. Já Federico Garcia Lorca dizia 

ser o teatro uma tribuna livre onde os homens podem pôr em evidência morais velhas e 

enganadoras e explicar, com exemplos vivos, normas eternas do coração e do 

sentimento do homem.1

Maximiano Campos, no prefácio ao estudo de Luiz Maurício Britto Carvalheira 

sobre teatro pernambucano, menciona Hermilo Borba Filho e Ariano Suassuna, ao 

migrarem do drama para a ficção, lembrando que o teatro, o romance e o conto são 

irmãos; ele cita Tolstoi, Tchekóv, Górki, Machado de Assis, e ressalta: 

“O mesmo diga-se da poesia e do drama, sendo 
algumas vezes, esses gêneros, irmãos gêmeos ou mesmo 
siameses. Veja-se o caso de um Lorca, de um Maiakóvski, das 
próprias peças em verso, de diversos autores em todos os 
tempos, inclusive Morte e Vida Severina, do nosso conterrâneo, o 
grande poeta João Cabral de Melo Neto.”2
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A citação torna-se oportuna no contexto de uma obra que analisa o Gráfico 

Amador, o Teatro do Estudante de Pernambuco e o Teatro Popular do Nordeste. O 

Teatro do Estudante de Pernambuco foi o início de um programa de renovação do 

teatro no Nordeste, compreendido entre os anos de 1946 e 1953; o ponto de partida 

desse programa era sua ligação primeira com o Romanceiro popular nordestino, sem 

que isso significasse realizar necessariamente um teatro regionalista: esses autores, 

fiéis a um espírito popular e a um modo de ser nordestino, apresentavam os “assuntos 

do povo”, mas com um tratamento universal. Na década seguinte, o Teatro Popular do 

Nordeste (TPN) assumiria a tentativa de profissionalizar esse direcionamento, com a 

peça de estréia A Pena e a Lei, de Ariano Suassuna; seus espetáculos eram no Teatro 

do Parque, no Arena do Recife e em locais improvisados como grupos escolares e 

centros operários; o TPN representou no Teatro de Arena do Recife (1960) a Farsa da 

Boa Preguiça de Suassuna (1960) e A Bomba de Paz (1963), de Hermilo Borba Filho. 

No Recife, ao tempo de João Goulart e de Miguel Arraes, foi fundado o 

Movimento de Cultura Popular (MCP) e o Teatro de Cultura Popular, que era mantido 

pelo Governo de Pernambuco, bem como pela prefeitura do Recife; Carvalheira 

recorda, entre os seus fundadores, Germano Coelho, Ariano Suassuna, Hermilo Borba 

Filho, Abelardo da Hora, Paulo Freire, Francisco Brennand, porém a seguir Hermilo e 

Ariano rompem por divergências, segundo a atriz Leda Alves, também com Germano 

Coelho. O Movimento de Cultura Popular tinha como objetivo alfabetizar crianças e 

adultos e ampliar a politização das massas, despertando-as para a luta social, além de 

desenvolver o campo de arte popular.3

Conforme Mauro Mota, o introdutor do teatro em Pernambuco foi Jorge de 

Albuquerque Coelho, que fez representar, em Olinda, O rico avarento e o lázaro pobre, 

em 1575; a primeira peça escrita por brasileiro e representada em teatro público (1780) 
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foi Amor mal correspondido, do recifense Luiz Álvares Pinto (1719-1789); destaca o 

poeta de Nazaré da Mata ter Pernambuco, portanto, quatro séculos de teatro, com 

alguns acontecimentos marcantes, como a Casa da Ópera, construída em 1772 na 

então Rua da Cadeia Nova (hoje Imperador Pedro II), a inauguração do Teatro Apolo 

em 1842 e a inauguração do Santa Isabel em 1850. 4

Alguns cinemas no Recife funcionavam como teatros: o Parque, Moderno; além 

das Casas, também grupos de espetáculos se destacaram na cena pernambucana, a 

partir das lideranças de um Valdemar de Oliveira, com o Teatro de Amadores (Diná de 

Oliveira, Geninha da Rosa Borges, Reinaldo de Oliveira) e Hermilo Borba Filho, criador 

do Teatro dos Estudantes, Teatro do Nordeste e Teatro de Arena, a partir de um elenco 

com realce para a atriz Leda Alves.  

Em 1940, os acadêmicos da Faculdade de Direito montaram a peça 1830, de 

Paulo Gonçalves, no Teatro Santa Isabel, sob orientação de Valdemar de Oliveira e 

direção de Raul Priston, considerando-se a montagem dessa peça, conforme Luiz 

Maurício Carvalheira, a primeira fase do Teatro do Estudante de Pernambuco.5A 

segunda fase começou em 1943, com a “Campanha do Ginasiano Pobre”, em que 

alunos de Faculdades e Colégios, com o intuito de arrecadar fundos, passam a 

apresentar peças nos Centros Educativos Operários que pertenciam ao Serviço Social 

contra o Mocambo, criado pelo interventor Agamenon Magalhães, na época do Estado 

Novo. A Campanha do Ginasiano Pobre foi fundada a 29 de julho de 1943 pelo 

alagoano Felipe Tiago Gomes que morava na Casa do Estudante do Recife e, 

influenciado pela experiência do líder peruano Haya de La Torre com escolas de 

alfabetização para índios, cujos professores eram estudantes, lança as bases do 

movimento que, em 1945, passa a chamar-se “Campanha para Ginásios Populares” e 

em seguida “Campanha Nacional de Educandários Gratuitos”. Depois passou a ter 
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sede em Brasília e até 1980 possuía mais de 300 mil alunos.6 A Campanha promovia 

encontros com a intelectualidade do Nordeste, como a Semana de Cultura Nacional 

(bienal 1944) e a ΙΙ Semana de Cultura Nacional, no Gabinete Português de Leitura 

(setembro de 1945), para a qual foram convidados inclusive Gilberto Freyre e Hermilo 

Borba Filho; segundo Joel Pontes, a de Hermilo seria menos concorrida, o que veio 

propiciar o início de uma nova fase do Teatro do Estudante: 

“O grande Salão do Gabinete Português de 
Leitura ficou abandonado e, na perplexidade que se criou, os 
estudantes pediram para ouvir o trabalho escrito em torno de uma 
simples mesa e, que cabiam todos. Ao término desta leitura 
(28.09.45) Hermilo Borba Filho tinha encontrado os seus atores e 
estes e seu diretor.” 7

 
Desgostoso por o Teatro do Estudante não trabalhar mais para a sua 

Campanha, Felipe Gomes fundou o Teatro Universitário de Pernambuco, atrelado à 

Reitoria da Universidade Federal de Pernambuco, na época chamada Universidade do 

Recife; por outro lado, Hermilo Borba Filho freqüentava o Teatro de Amadores de 

Pernambuco, fundado em 1941, e tanto Hermilo como Joel Pontes queriam ênfase 

maior na produção literária pernambucana, além de uma orientação mais no sentido 

popular da arte, numa atmosfera mesmo lorqueana.  

Em 1946 começaram a estudar, na Faculdade de Direito, Hermilo Borba Filho, 

Aloísio Magalhães, José Laurênio de Melo e Ariano Suassuna: na mesma Faculdade, 

portanto, onde foram estudantes Castro Alves e Augusto dos Anjos.7.Esses anos de 

1945/1946 representam a redemocratização do país, com a politização das massas e 

do proletariado; a 3 de março de 1945, no momento em que Gilberto Freyre discursava 

na sacada do Diário de Pernambuco, foi abatido a tiros no Recife o estudante de Direito 

Demócrito de Sousa Filho, ao tempo em que Etelvino Lima era interventor do Estado 

de Pernambuco; a 20 de outubro de 45, mês em que é deposto Getúlio Vargas, 

Hermilo Borba Filho publica matéria intitulada “Teatro de graça para o Povo”, onde 
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anseia nova fase do Teatro de Estudantes de Pernambuco, a qual enquanto idéia, 

segundo L. M. Carvalheira, tinha uma vinculação com o Teatro do Estudante do Brasil, 

criado em 1938 por Paschoal Carlos Magno, que estivera em Pernambuco em janeiro 

de 1945.9  A estréia dessa nova fase ocorre na Biblioteca da Faculdade de Direito do 

Recife com as peças O Segredo, de Ramón J. Sender e O Urso, de Anton Tchecov; a 

direção foi de Hermilo Borba Filho, à época no primeiro ano de Direito e o pintor Lula 

Cardoso Ayres colaborou no cenário: as peças foram representadas nas enormes 

mesas da Biblioteca, que foram unidas e amarradas, e os atores postos em cima.10 

Observe-se que essa perspectiva do Teatro de Estudante de Pernambuco 

assumia uma visão do nacional a partir do popular, ao modo gramsciano, mas com 

alguns desvios específicos; ele queria aproximar os habitantes dos subúrbios, a 

população que não pode pagar entrada em casas de espetáculos: propunha-se levar o 

teatro ao povo em vez de trazer o povo ao teatro e nisso ele se relaciona à proposta 

inicial do Teatro de Arena de São Paulo, cuja estréia se dará a 11 de abril de 1953; L. 

M. Carvalheira destaca que Hermilo Borba Filho teve a argúcia de não propor um tipo 

de teatro que fosse popular, mas entendendo o teatro como sendo, ou devendo ser, 

por definição, popular; ele corrigiria distorções para arte do povo, pois o teatro como 

arte popular e o teatro arte do povo, conforme Joel Pontes, não são exatamente a 

mesma coisa. — arte do povo por ser coletiva e democrática; popular não no sentido, 

por exemplo, de uma cerâmica, mas por seu nascimento (festas pagãs dionisíacas) e 

pela sua finalidade, daí ser, na visão de Garcia Lorca um instrumento expressivo para a 

edificação de um país.11 

Em Teatro: Arte do Povo surge a proposta de um teatro genuinamente brasileiro, 

escritores que escrevem peças com assuntos nacionais, dando-lhes porém tratamento 

universal, partindo do particular – brasileiro para atingir o universal – humano: 
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“Garcia Lorca escreveu Bodas de Sangue, poema 
dramático especificamente espanhol e fez obra universal. E a 
linha dramática de Bodas de Sangue não tem a potencialidade da 
história de Maria Bonita, degolada às margens do São Francisco, 
dando a sua vida pelo amor de uma das figuras mais curiosas do 
Nordeste. Os Antonios Conselheiros até hoje esperam pelo seu 
dramaturgo, que faria obra de grande alcance, não somente 
artístico, mas social também. Todo o Nordeste é um drama de 
primeira grandeza, com a tragédia das secas, a escravidão do 
açúcar e o cangaceirismo. É o povo sofrendo, é o povo sendo 
explorado, é o povo lutando. São dramas do povo, que a ele 
interessam, que ele compreende. É poesia viva, é poesia 
explodindo pela boca dos cantadores de ABC das figuras heróicas 
do sertão, das figuras lendárias de Manuel Isidoro, do Zumbi dos 
Palmares, de Lampião.” 12 

 
Hermilo Borba Filho também destaca o cancioneiro e o romanceiro populares (a 

literatura de cordel) como fonte de onde se extrairiam muitos dos assuntos do povo 

nordestino, como cangaceirismo, tragédia das secas, misticismo apocalíptico, 

escravidão do açúcar: 

“Nós, os que nascemos no interior, nos 
acostumamos a ver nas feiras de domingos, os cegos cantando 
os feitos lendários, desses homens que lutam, que amam, que 
sofrem, que morrem tragicamente, que constróem poemas com o 
sangue e com a vida e vemos como o povo rodeia esses cegos — 
cantadores, vemos o interesse despertado por esses feitos, 
vemos como o auditório chora, vibra e decora os versos ricos da 
humanidade, para repeti-los aos filhos que ainda vão nascer, às 
mulheres que ficaram em casa. Eram homens como eles os que 
viviam dentro desses versos, as aspirações e os problemas eram 
os mesmos, a luta era a mesma.”13

 
Foi Hermilo quem referiu precisar o teatro brasileiro ter o seu João Martins de 

Ataíde, considerado por Mário de Andrade o maior poeta popular do Brasil; ele insistia 

em realizar espetáculos ao ar livre, no campo, nas praças, nos pátios das feiras e das 

fábricas, à porta das igrejas: 

“O Teatro do Estudante terá uma função 
revolucionária, lutando contra a mercantilização e o 
aburguesamento da arte, fazendo com que o povo assista às 
representações sem a impressão de que está diante de uma 
cópia de uma caricatura da vida…”14 
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Essa redemocratização do teatro como arte do povo é bem avaliada por Roger 

Bastide, que em um artigo de 12 de outubro de 1947 defende o aproveitamento da 

cultura popular na formação do teatro brasileiro; ele pede respeito inclusive para o 

espetáculo do circo e considera que o método fundado por Jacques Copeau na França 

equivale ao que é proposto por Hermilo em Teatro Arte do Povo, e que será confirmado 

por este muitos anos depois.15 

As peças de Sender e Tchecov foram também encenadas no palco do cine 

Eldorado, no Largo da Paz, em Afogados, além de num sábado à tarde, ao ar livre, 

para os doentes do Sanatório do Sancho (Jornal Pequeno, 29 de novembro de 1946): 

nesse dia, Ariano Suassuna sobe ao palco em substituição ao ator Oscar Cunha 

Barreto no papel do 2C agente de O Segredo.16  Em 1947 encenam A Sapateira 

Prodigiosa de Garcia Lorca e o espetáculo foi oferecido inclusive aos detentos da 

Penitenciária Agrícola de Itamaracá, a 15 de abril desse ano; instituiu-se, então, 

Concurso de Peças e a 14 de janeiro de 1948 dá-se a conhecer o nome do vitorioso: 

Ariano Vilar Suassuna, poeta e estudante de Direito, com Uma mulher vestida de sol; a 

comissão era formada por Gilberto Freyre, Hermilo Borba Filho, Álvaro Lins, Luís 

Delgado e Valdemar de Oliveira; o premiado assim manifestou-se, à Folha da Manhã, a 

21 de janeiro, em entrevista – depoimento sob a rubrica Identidade entre os temas 

Bíblicos e as Histórias do Cancioneiro Popular Nordestino sobre Uma mulher vestida 

de sol: 

“…O que fiz foi tomar um romance popular do 
sertão e tratá-lo dramaticamente, sob termos da minha poesia — 
ela também filha do romanceiro nordestino e neta do ibérico.”17

 
A seguir foi encenado Cantem as harpas de Sião, também de Ariano Suassuna, 

tendo no elenco Edson Nery da Fonseca e José Guimarães Sobrinho, entre outros; os 

estudantes colocam a Barraca no 13 de maio: ela era feita de ferro, madeira e lona 
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(1948); em 1949 é encenado Édipo Rei no Teatro Santa Isabel, e no mesmo ano 

encenam Quando despertarmos dentre os mortos, tendo no elenco Maria Tereza Leal; 

em 1950 o Crime na Catedral, de T.S.Eliot, e Os Homens de barro, de Ariano 

Suassuna. Nesse ano saem as edições TEP, que no plano inicial publicariam Uma 

mulher vestida de sol, Cantam as Harpas de Sião e Os Homens de barro, as peças de 

Suassuna escritas até aquele momento; com a peça Auto de João da Cruz, Suassuna 

ganha o 1º lugar no Concurso da Semana de Educação e Cultura; ele já se 

impressionava com a relação entre os temas bíblicos e as histórias dos cancioneiros do 

Nordeste: 

“…A identidade dos temas bíblicos com os 
nordestinos sempre me preocupou aliás. A bela história de Ruth e 
do patriarca sucedeu nos campos de Moab, como poderia estar 
sucedendo agora no Nordeste: ”E sucedeu que nos dias em que 
os juizes julgavam, houvesse fome na terra: pelo que um homem 
de Bethlehem de Judah saiu a peregrinar nos campos de Moab, 
ele e sua mulher e seus dois filhos.” É o início do livro de Ruth, no 
Velho Testamento e é também o tema de “Vidas Secas a obra-
prima de Graciliano Ramos.”18

 
Em 1951, o grupo montou Otelo, de Shakespeare, com Tereza Leal como 

Desdêmona: foi a última direção de Hermilo para o TEP, em 1952 foi o ano derradeiro 

com a encenação, a 18 de setembro, de Três Cavalheiros e Amigos, de Hermilo Borba 

Filho, com direção de Colombino Enrique Buenaventura e cenários e figurinos de 

Francisco Brennand; L.M. Carvalheira ressalta que em certa medida, e, no que diz 

respeito ao teatro, não se pode separar Hermilo Borba Filho de Ariano Suassuna. Este 

escreveu, em 1951, o entremez Torturas de um Coronel, que seria encenado pelo 

próprio Ariano com mamulengos e em 1957 escreve Arco dentado, peça baseada na 

nossa lenda que inspirou o espanhol Calderón de la Barca em A vida é sonho; em 

1952, ele recria sob a forma de entremez. A partir de um conto anônimo, de tradução 

popular, O castigo da soberba, utilizado na composição do terceiro  ato do Auto da 
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Compadecida; em 1954, O Arco dentado recebe menção honrosa no Concurso do IV 

Centenário da Cidade de São Paulo e, baseando-se numa peça popular de 

mamulengo, escreve outro entremez — O rico avarento. Em 1955, Ariano escreve o 

Auto da Compadecida, baseado em três narrativas do Romanceiro Nordestino: O 

castigo da Soberba, texto anônimo da tradição popular, O enterro do cachorro, 

fragmento de O dinheiro, de Leandro Gomes de Barros e na História do cavalo que 

defecava dinheiro, obra anônima registrada por Leonardo Mota. Em 1956, a 11 de 

setembro, o Teatro Adolescente do Recife realiza, no Teatro Santa Isabel, a primeira 

montagem do Auto da Compadecida, que no ano seguinte é encenado no Rio de 

Janeiro pelo mesmo grupo durante o Ι Festival de Amadores Nacionais, premiado com 

a medalha de ouro da Associação Brasileira de Críticos de Teatro; também encenada a 

11 de março em São Paulo, sob a direção de Hermilo Borba Filho, é publicada pela 

Livraria Agir do Rio de Janeiro. No prefácio, dizia Henrique Oscar: 

“Suassuna diz que sua obra se baseia nos 
romances e histórias populares do Nordeste, as quais, devemos 
confessar, desconhecemos totalmente. Por nosso lado 
encontramos em A compadecida um parentesco com gêneros 
mais antigos, de outras épocas e regiões que, todavia, devem ter 
sido de algum modo a origem remota daqueles que a inspiraram. 
Enquadramo-la, inicialmente, na tradição das peças de Alta Idade 
Média, geralmente designadas como Os milagres de Nossa 
Senhora (do séc. XIV) em que, uma história mais ou menos — e 
às vezes muito — profana, o herói em dificuldades, apela para 
Nossa Senhora, que compadece e o salva, tanto no plano 
espiritual como temporal. Quanto à forma e ao tratamento, nossa 
tendência é para aproximar a obra dos autos de Gil Vicente e do 
teatro espanhol do século XVII. … È esse, justamente, o grande 
mérito do autor e a evidência de qualidade de sua obra: ter 
conseguido a partir de uma situação local, regional, típica mesmo, 
compor um quadro de significação universalmente válida.”19

, 
No que concerne a João Cabral de Melo Neto, na análise de Morte e Vida 

Severina, essa contextualização se torna necessária, mostrar o que era a atividade 

teatral em Pernambuco, sua evolução de 1943 a 1956, quando publica O Auto de Natal 
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Pernambucano, no volume Duas Águas. Como já foi observado, em 1952, acusado de 

comunismo, João Cabral tem que deixar seu posto no Consulado de Londres para 

responder, no Brasil, à acusação de subversão; ele é posto em disponibilidade em ato 

assinado por Getúlio Vargas, baseado em parecer do Secretário-Geral do Conselho de 

Segurança Nacional, General Caiado de Castro.20  Contudo, Morte e Vida Severina, na 

obra completa cabralina editada pela Nova Aguilar em 1994, tem sua composição 

fixada nos anos de 1954 e 1955, à pág. 169, o que é repetido por Félix de Atayde, em 

suas Idéias Fixas de João Cabral de Melo Neto, às fs. 106, indicação que naturalmente 

provém do próprio autor. Ocorre que, na cronologia da obra completa, o ano de 1953 é 

dado como aquele em que escreve O Rio e é colocado em disponibilidade não 

remunerada pelo Itamaraty enquanto responde ao inquérito. Cabral trabalha nesse 

período como secretário de redação do Jornal A Vanguarda, dirigido por Joel Silveira. 

E, a seguir, eis que está registrado: 

“1953: Arquivado o inquérito policial, a pedido do 
promotor público, vai para Pernambuco com a família. Recebido 
em Sessão Solene pela Câmara Municipal do Recife.” vai para 
Pernambuco.”21

 
O número dos Cadernos de Literatura Brasileira, dedicado a Cabral do Instituto 

Moreira Sales (nº 1, março de 1996), registra o mesmo teor: 

“1953: Colocado em regime de disponibilidade 
pelo Itamaraty, trabalha como secretário de redação do Jornal A 
Vanguarda, dirigido por Joel Silveira. Escreve o poema “O Rio”. 
Arquivado o inquérito, vai para Pernambuco com a família.” 22

 
Em 1954, Cabral é reintegrado à carreira diplomática pelo Supremo Tribunal 

Federal e vai trabalhar no Departamento Cultural do Itamaraty, no Rio de Janeiro, onde 

permanece até 1956, quando é novamente removido para Barcelona, como Cônsul 

adjunto, mas com a missão de fazer pesquisas históricas no Arquivo das Índias de 

Sevilha, onde vai residir. Quando, em 1958, já se encontra removido para o Consulado 
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Geral de Marselha, recebe o prêmio do melhor autor no Festival de Teatro do 

Estudante, realizado no Recife.23

Nesse mesmo período, o grande incentivador do Centro em Pernambuco do 

início dos anos cinqüenta, Hermilo Borba Filho se transferiu para São Paulo, onde 

participou da diretoria da atual Associação Paulista de Críticos de Arte; de 1954 a 1957 

ele seria secretário geral da revista paulista Visão; em 1952 recebe o prêmio de 

"Revelação de Diretor" da Associação Paulista de Críticos Teatrais e Prêmio de melhor 

diretor Nacional de Comédia da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde publicará, no 

mesmo ano, pela Editora José Olympio, o seu primeiro romance: Os Caminhos da 

Solidão. Na década de 60 ele irá tomar parte do Movimento de Cultura Popular (MCP), 

em 1961 (Recife); em 1967, torna-se membro da Associação Brasileira de Folclore - 

Museu de Artes e Temas Populares e em 1968 coordena a pesquisa sobre Música 

Popular Brasileira Religiosa do Nordeste, patrocinada pelo Departamento de Extensão 

Cultural da Universidade Federal de Pernambuco, órgão que ele dirigia na ocasião; em 

1973 passa a ensinar História da Cultura Brasileira no curso de Mestrado do 

Departamento de História da mesma Universidade. Hermilo foi, na verdade o precursor 

do aproveitamento da cultura popular no teatro brasileiro e verdadeiro animador cultural 

à frente dos estudantes pernambucanos, acompanhando várias gerações de 

nordestinos, seu papel foi enunciado claramente por Ariano Suassuna, à época 

estudante de Direito: 

"Além da arte de representar, propriamente, ele 
desempenha uma função de escola, em torno principalmente das 
populares de arte … Hermilo Borba Filho é o grande animador de 
tudo."24

 
O manifesto do Teatro Popular do Nordeste redigido por Ariano Suassuna em 

outubro de 1961 destaca de modo claro: 
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"Se o grupo é novo como realidade balizada e 
explícita, seu espírito e o grupo que o comanda surgiram na 
estréia do Teatro do Estudante de Pernambuco, a 13 de abril de 
1946."25

 
"O TPN representa aquele mesmo espírito de 

1946, de reação contra um teatro acadêmico, esclerosado, frívolo 
e sem ligação com a nossa realidade."26

 
Tratava-se de uma visão que se comprometia com o político, mas recusava o 

demagógico e não perdia de vista a idéia de totalidade do real. Na fase (segunda) de 

1965, ele passa a funcionar, o TPN, em um sobrado antigo da Avenida Conde da Boa 

Vista, onde se reuniam intelectuais, artistas, estudantes e público em geral; havia 

galeria de artesanato, livraria e restaurante - bar com comidas e bebidas típicas do 

Nordeste, inclusive um galpão, nos fundos do teatro, onde se apresentavam artistas da 

região. Em Por uma história de Teatro Popular do Nordeste, Benjamim Santos comenta 

o pensamento do TPN: 

"…fascinado pelos folguedos populares 
nordestinos, Hermilo encontrou presentes no verso bumba-meu-boi 
uma série de pontos relacionados com a teoria do "teatro épico" de 
Bertold Brecht. Era uma prática de espetáculo nordestino de um 
certo modo fundamentada por uma nova teoria alemã de teatro, ou 
ainda, toda uma estética universal e atual do teatro encontrada na 
prática do nosso drama popular. Brecht explicando por teoria o que 
os Mateus e Bastiées exibem na Mustardinha, em Afogados, no 
Piauí, no Maranhão … A fusão do popular (prática) e o erudito 
(teoria do teatro épico) seriam o roteiro a ser percorrido em direção a 
um espetáculo nordestino. 

Em resumo seria um teatro com o canto, a dança, 
a máscara, o boneco, o bicho… a recriação do espírito popular 
nordestino pelo costume, pelo hábito, pela cultura; a religiosidade, o 
homem brasileiro posto no palco com a sua luta, o sofrimento, a 
derrota, a inconsistência, a vitória; um teatro de intensidade 
emocional e crítica, um teatro vivo, aberto, ou a ilusão da quarta 
parede, permitindo e possibilitando ao público a compreensão maior 
de sua própria história. O teatro como um ato político e religioso a 
um só tempo. "27 

 
O TPN, conforme recorda Carvalheira, permaneceu atuante até o final de 1970. 

Para Hermilo Borba Filho, mais do que folguedo, o pastoril, o bumba-meu-boi, o 

mamulengo e o fandango são espetáculos dramáticos populares; ele define o bumba-
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meu-boi como Auto ou drama pastoril ligado à forma de teatro hierático das festas de 

Natal e Reis": 

"Tradicionalmente representado durante o ciclo de 
Natal, hoje em dia só se exibe até pelo carnaval, o Bumba-meu-
boi associa-se às representações por ocasião da festa da Igreja… 
Noutro sentido, o religioso, o espetáculo liga-se ao culto do boi, 
que vem desde o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
juntando-se ao pastoril, na zona como a do Nordeste …"28

 
Em Ideologia dos Poetas Populares do Nordeste, Renato Carneiro Campos 

destaca haver Ariano Suassuna transportado para o Auto da Compadecida o João 

Grilo do folheto popular de João Ferreira Lima: As aventuras de João Grilo, que foi 

recriado pelo autor: 

"Além do João Grilo, Ariano Suassuna aproveitou 
outros temas da literatura de cordel; o batizado do cachorro e a 
estória do gato, por exemplo, que por sua vez já devem ter 
surgido de fontes anônimas da literatura européia de época 
não muito remota." 

 
Além do folheto popular, ele, João Ferreira Lima, também integraram o painel do 

Auto da Compadecida: Leandro Gomes de Barros, (O enterro do Cachorro, fragmento 

de O dinheiro), o anônimo O castigo da Soberba e o outro anônimo História do Cavalo 

que defecava dinheiro, registrada por Leonardo Mota. 

Ao final da primeira edição, pode-se ver a localidade e data colocada pelo autor: 

Recife, 24 de setembro de 1955. Então, é importante observar, na história da literatura 

da época, que esse ano marca a criação de dois importantes autos nordestinos: o de 

Ariano, Auto da Compadecida e o de Cabral, Auto de Natal Pernambucano, o de 

Cabral, inclusive premiado pelo Festival do Teatro do Estudante, realizado no Recife 

em 1958, na categoria de melhor autor. E foi o Teatro Adolescente do Recife, em 1956, 

que encenou no Teatro Santa Isabel a primeira montagem do Auto da Compadecida, 

obtendo com a Medalha de Ouro da Associação Brasileira de Críticos Teatrais em 

1957, ano em que seria publicado. 
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Assim, os autos de Cabral e Suassuna, escritos provavelmente no mesmo ano 

de 1955, seguem seus destinos de consagração pública por caminhos próprios, mas 

ambos levando consigo a ideologia de um teatro do povo, no sentido em que falava 

Hermilo Borba Filho. É importante que se registre que, apesar de Suassuna e Cabral 

haverem tomado caminhos diferenciados, inclusive no que concerne à ideologia 

estética, naquele momento histórico houve uma similitude de propostas e uma 

aproximação evidente na dramaturgia de ambos, até a personagem é referida pelo 

mesmo nome: o Severino ingênuo retirante de Morte e Vida Severina e o Severino de 

Aracaju do Auto da Compadecida, um cangaceiro matador, que mata para roubar e 

garantir seu sustento. 

E então torna-se inviável compreender Morte e Vida Severina — assim como O 

Rio — sem levar-se em conta que foram escritos durante ou imediatamente após a 

temporada forçada de Cabral em Pernambuco,  pelas questões político – diplomáticas 

após longos anos no Rio de Janeiro, Barcelona e Londres. E a retomada de contato 

com sua terra natal, ainda que em circunstâncias dramáticas — foi sustentado, com a 

família, pelo pai enquanto não era reintegrado ao Itamaraty — sem dúvida acentuou o 

insight que já vinha se acentuando desde O Cão sem Plumas (1950) no que concerne 

à denúncia da miséria da região nordestina. Essa utopia que tomava conta de tantos 

intelectuais em várias partes do mundo surgiria teatralizada na rejeição de uma 

realidade indigna da condição humana em sua via-crucis natalina. 
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4.-. A PARÓDIA DAS EXCELÊNCIAS E AS REZADEIRAS DO 
NORDESTE 
 
 
 

Na consideração analítica de Morte e Vida Severina, observe-se que a 

pertinência do biombo anterior sobre o teatro popular no Recife se afirma nitidamente 

no 3º quadro, no monólogo do retirante Severino, ao mencionar a ladainha das vilas em 

que vai passar e, finalmente, a cantoria ao longe, que não sabe se é festa ou mês-de-

maria. Na verdade, o 4º quadro mostra uma casa onde se cantam incelencias 

(excelências) para um morto e, do lado de fora, um homem sai parodiando a fala dos 

cantadores. Esta é a segunda morte a que alude Cabral em sua narrativa nordestina, 

onde um Severino desorientado, em busca de confirmação da vida, encontra sempre 

diante de si a presença inequívoca da morte, ao longo do rosário que vai rezando em 

seus múltiplos mistérios, até o nascimento do menino inocente em pastoril 

pernambucano nos mangues do Recife. Mas, sem saber o que são as excelências 

(incelências), torna-se difícil compreender a função ideológica desse 4º quadro. 

Luís da Câmara Cascudo explica serem as excelências um canto entoado à 

cabeça dos moribundos ou dos mortos, cerimonial do velório ainda existente na 

Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco.1 As pessoas cantam sem 

acompanhamento instrumental, em uníssono, em série de doze versos, ritualmente; 

Gonçalves Fernandes, em seu Folclore Mágico do Nordeste, destaca que as 

excelências são cantadas ao pé do morto, enquanto os benditos são cantados à sua 

cabeça; torna-se interessante a declaração de Aluisio Alves: 

“Acreditava-se que a incelência tinha o poder de 
despertar no moribundo o horror ao pecado, incitando-o ao 
arrependimento. Ainda em 1937 vi ser chamada de Angicos para 
um sítio distante uma dessas velhas cantoras de incelências… 
das pessoas que cercam o doente, deitado numa rede, e 
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raramente, em cama, umas se destacam para receber à porta o 
sacerdote, sempre cantando e as outras permanecem no mesmo 
lugar.” 2 

 
Aluisio Alves ainda informa que não são unicamente cantadas aos doentes e aos 

defuntos, mas pertencem às rogativas contra o perigo da peste e tempestade; Getúlio 

César escreve que a excelença facilita a entrada no céu, e são frases rimadas, indo 

sempre do número um até doze: “Uma excelença que Nossa Senhora deu a Nosso 

Senhor / esta excelença é de grande valor / Duas excelenças que Nossa Senhora deu 

a Nosso Senhor, etc.” Existe também a excelência das horas: “Já é uma hora que os 

anjos vieram te ver / E ele vai, e ele vai, e ele vai também com você / Já são duas 

horas que os anjos, etc. / Já são três horas que os anjos, etc.” Getúlio César também 

lembra que, retirando-se o cadáver para o enterro, no momento em que estão cantando 

uma excelença, as cantadeiras acompanham o cortejo até terminá-la, porque, dizem, 

quando se principia a cantar uma excelença, Nossa Senhora se ajoelha para só se 

levantar quando se termina e, não sendo terminada, ela ficará de joelhos e, o espírito, 

devido a esse desrespeito, não ganhará a salvação. 

As excelências são igualmente cantadas em Portugal e também na região do 

Douro e Minho; Ramón Menéndez Pidal destaca que certos romances de origem 

bíblica, contados no Marrocos, não podem ser interrompidos, quando se principia a 

cantar é obrigatório terminá-los; também nesse sentido, Augusto César Pires de Lima 

registra “Doze excelências que deu o Senhor à Senhora da Graça” e anota: “cantam-

nas as romeiras, primeiro uma vez; a seguir começam: duas excelências, etc., e 

cantam-na duas vezes; depois três excelências, etc., três vezes, e assim por diante, até 

doze. — é pecado começar a oração sem acaba-la. 

Sobre as “incelências” (excelências) escreveu José Nascimento de Almeida 

Prado “Trabalhos fúnebres na roça” com documentário musical e registro de cerimonial; 
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também Luís Marinho, A Incelença, com quinze textos musicais.3 Sob a rubrica de reza 

de defunto Luís da Câmara Cascudo registra o conjunto de orações rezadas em voz 

alta ou cantadas diante do morto no Nordeste: além das Salve-rainhas e terços, 

compreende os benditos e as excelências, com denominações especiais: 

I. Excelência para ajudar o moribundo a morrer; 
II. Excelência da hora, citando-se a hora da morte. 
III. O “sol incrisou”, eclipsou-se, excelência cantada, se a morte se verificar 

durante a tarde e entoada quando do crepúsculo. 
IV. Excelência para ele ou dele, oferecida ao defunto. 
V. Terço rezado pelos assistentes e “tirado” em voz alta. 
VI. Ofício de Nossa Senhora ou dos defuntos ou ainda fiéis defuntos. 
VII. Excelência da hora, quando o galo canta pela primeira vez. 
VIII. Excelência da barra do dia, quando o dia vem clareando. 
IX. Excelência Mariá, em que se cantam as partes do corpo do morto e as 

partes de sua roupa. 
X. Excelência da roupa ou da mortalha, quando vestem o defunto. 
XI. Excelência do cordão (de mortalha). 
XII. Excelência da despedida. 
XIII. Reza da saída (do caixão) — canta-se até desaparecer o cortejo fúnebre. 
XIV. Ladainha de todos os santos. 4 
 
As “incelenças” preparam o morto em seu ritual de passagem. O rio Jordão é o 

limite oriental da Palestina, antigo país de Canaã, e seu curso se estende em torno de 

360 quilômetros; ele desce à depressão mais profunda que existe na superfície da 

terra, entra no lago Tiberíades (mar de Quinéret), lago de Genesareo (mar da Galiléia) 

e vai perder-se no Mar Morto (mar do sal), a 392 metros por baixo do nível 

convencional dos mares. Nos tempos bíblicos, não havia nenhuma ponte no rio Jordão, 

nem tampouco se fala em embarcação cruzando suas águas. Limite da Terra Santa, a 

Terra Prometida ultrapassava o Jordão ao oriente; símbolo da entrada no Reino de 

Deus, a travessia do Jordão é a liturgia da entrada na Terra Prometida; é nele que as 

pessoas vinham receber de João o batismo purificador da vida, ao mesmo tempo 

símbolo de fronteira e para onde segue Jesus Cristo. Foi às margens do Rio Jordão 

que São João Batista realizou suas pregações após um período de penitência no 
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deserto; João Batista foi aquele que deu o Batismo a Cristo, que é símbolo de morte 

para o pecado e renascimento para a graça. 

Observe-se a excelência no texto cabralino:  

“ — Finado Severino, 
quando passares em Jordão 
e os demônios te atalharem 
perguntando o que é que levas,,, 

—Dize que é cera, 
capuz e cordão 
mais a Virgem da Conceição.” 

 
A voz parodística a seguir deconstrói o significado religioso: 
 

—Dize que levas somente 
coisas de não: 
fome, sede, privação. 
…………………… 

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

Luiz Costa Lima faz um comentário breve e esclarecedor sobre esse momento 

em Morte e Vida Severina:

“A paródia dos homens às rezadeiras é paródia às 
palavras que fundem esperança com o esquecimento. A 
excelência ensina ao defunto o truque de como enganar os 
demônios. Mas por tal ensino as rezadeiras enganem o morto e 
a si mesmas, pois “esquecem” que o morto não tem mesmo por 
que enganar a quem seja. Pois não é cordão, cera e vela o que 
ele leva, pois leva apenas uma soma de não. A paródia dos 
homens exerce-se portanto em dois níveis: é uma paródia à 
reza, dentro da história, é uma paródia à lírica, dentro da 
linguagem. A paródia estabelece uma dissonância, quer dentro 
da história, na profanação à bela fórmula das cantadeiras, quer 
dentro da encenação, pela possibilidade oferecida ao público 
de não se empolgar com os belos versos da reza.”5 

 
A paródia inconformista manda desconfiar da fé ingênua e resignada, não 

permitir ser objeto de manipulação do embuste, essa a voz exterior a mencionar 

inclusive “o caixão que ainda deves”: a imprensa pernambucana, há cerca de seis 

anos, noticiou amplamente o caso de uma senhora humilde que guardava o seu caixão 



 488

na sala de jantar: tinha muito medo de morrer e a pobreza não lhe permitir enterrar-se 

condignamente, demonstrando logo aí a marca do capitalismo mesmo no instante de 

deixar a terra e subir ao propalado reino dos céus. O corpo como semente, a mão que 

semeava sendo colhida pela terra, Severino vê ridicularizada a oração das rezadeiras e 

compreende que não precisa exorcizar o demônio, pois seu passaporte é a sua vida 

que foi toda de privação. 

“ —Uma excelência 
dizendo que a hora é hora. 

—Ajunta os carregadores 
que o corpo quer ir embora. 
………………………… 

— Duas excelências 
entrou no paraíso 

—Adeus, irmão 
até o dia do juízo.” 

 
No 5º quadro encontra-se o 3º monólogo de Severino, que está cansado da 

viagem e imagina interrompê-la, procurando trabalho ali onde se encontra. Ele comenta 

só haver encontrado morte em seu caminho e se interroga sobre o destino: 

“—Desde que estou retirando 
só a morte vejo ativa, 
só a morte deparei 
e às vezes até festiva; 
só morte tem encontrado 
quem pensava encontrar vida, 
e o pouco que não foi morte 
foi de vida severina 
(aquela vida que é menos 
vivida que defendida, 
e é ainda mais severina 
para o homem que retira).  
Penso agora: mas porque  
parar aqui eu não podia  
e como o Capibaribe 
interromper minha linha?” 
 

Vontade de desistir, de parar de caminhar. De encontrar trabalho, de construir o 

seu lar. É no 6º quadro, mulher na janela, que João Cabral fará uma denúncia corrosiva 

contra o desemprego no Nordeste, a fome, conseqüências de um sistema econômico, 
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o capitalismo, onde o que importa é ter lucro, ainda que se explore e se sacrifique toda 

uma população. Esse diálogo é um dos núcleos ideológicos do auto e de uma certa 

forma atua como desdobramento do Quadro das Excelências (4º), agora visto pelo 

ângulo da profissional que as recita e que vai dando a Severino informações sobre a 

pobreza do lugar onde está e trata de abrir os olhos do retirante no sentido de que a 

Morte é a personagem principal e em torno dela é que funciona o mercado de trabalho, 

um momento de ironia cáustica de João Cabral contra as seqüelas rurais do 

capitalismo selvagem que desfigura as relações humanas do trabalho sobre a terra.  

Severino, ao buscar um meio de vida para vencer a morte, encontra alguém que 

tem exatamente a morte como meio de vida. O seu discurso negativo desencanta 

qualquer expectativa idealista de Severino: ela é a ajudante da morte, é sua alegoria, e 

o diálogo que mantém com Severino é um dos momentos instigantes do auto, uma vez 

que a ingenuidade do lavrador é posta em confronto com um pragmatismo materialista 

da rezadora titular da região, que se beneficia economicamente da morte e seus 

roçados (enterros), que constituem o único mercado de trabalho nas redondezas. 

Enfrentar os ritos da morte: o corpo, o caixão, o velório, o enterro, a missa. Um 

ritual específico, com pagamento imediato e explícito: 

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

 
O que Cabral denuncia a esta altura pela sua gravidade merece ser aclarado: a 

inutilidade do conhecimento de arar e plantar a terra, de tratar do gado pastoreando 

entre urtigas brabas, de cuidar da moenda e da casa de purgar dos engenhos em 
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decadência com o advento das usinas. A questão dolorosa incide na resposta de 

Severino: 

“Deseja mesmo saber 
o que eu fazia por lá? 
Comer quando havia o quê 
E, havendo ou não, trabalhar.” 
 

Rezar o morto surge como uma profissão rentável e, por extensão, Cabral está 

se referindo a todos os que exercitam esse mister, de um modo acentuadamente 

irônico, abrangendo gente de profissão similar, como farmacêuticos / coveiros / doutor 

de anel no anular — compreende-se aí o nivelamento enunciado pelo poeta entre os 

médicos, os farmacêuticos e os coveiros, todos reunidos pela morte em sua ronda e 

sua consecução. O vínculo do trato da morte com o pagamento pelo serviço é, de tão 

cru e nítido, a fala final do diálogo em faturar economicamente suas orações de auxílio 

ao morto: 

“Só os roçados da morte 
compensam aqui cultivar, 
e cultivá-los é fácil: 
simples questão de plantar; 
não se precisa de limpa, 
de adubar nem de regar; 
as estiagens e as pragas 
fazem-nos mais prosperar; 
e dão lucro imediato; 
nem é preciso esperar 
pela colheita: recebe-se 
na hora mesma de semear.” 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS:  
1. Cascudo, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. Belo Horizonte, 1984, vol. I, ed. Itatiaia, pág. 315 
2. Idem, pág. 315 
3. Idem, pág. 315 
4. Idem, págs. 671 e 672, vol. II 
5. Costa Lima, Luiz. Lira & Antilira, ob. Cit., pág. 269. 
 



 491

5 - FUNERAL DO LAVRADOR - A LUTA PELA REFORMA AGRÁRIA 
 
 
 
Após a contundência do que lhe é revelado pela rezadeira do lugar, 

Severino/Retirante, pensa novamente em interromper a viagem, ao chegar à Zona da 

Mata. Elogia a terra macia, os rios, as cacimbas, no 4º monólogo, que corresponde no 

auto ao 7º quadro. Procura pelas pessoas do lugar, entre os bangüês em ruína, entre 

as folhas de cana fina: 

“Por onde andará a gente 
que tantas canas cultiva? 
Feriando: que nesta terra 
tão fácil, tão doce e rica, 
não é preciso trabalhar 
todas as horas do dia, 
os dias todos do mês, 
os meses todos da vida. 
Decerto a gente daqui 
jamais envelhece aos trinta 
nem sabe da morte em vida, 
vida em morte, severina…” 
 

O 8º quadro é como se fosse um clímax dos anteriores: Severino assiste ao 

enterro de um trabalhador do eito e ouve o que dizem do morto os amigos que o 

levaram ao cemitério. O Funeral do Lavrador é um verdadeiro manifesto em favor da 

reforma agrária, em uma época em que o assunto era, mais que polêmico, proibitivo, a 

ponto de fazer perseguir e cassar, posteriormente, o líder das Ligas Camponesas, 

deputado Francisco Julião, ao tempo dos acontecimentos militares de 1964; João 

Cabral mostra-se perfeitamente sintonizado em termos ideológicos com a evolução do 

trabalho reivindicado à posse da terra em Pernambuco: em maio de 1954 havia sido 

fundada no Engenho Galiléia, município de Vitória de Santo Antão, a 60 Kms do Recife, 

a primeira Liga Camponesa, cujo advogado era o próprio Julião. Eram os “galileus” do 
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Nordeste os percursores do MST, que entendiam ser a privação da terra o fundamento 

de desigualdade entre pobres e ricos, entre o camponês e o dono do latifúndio. 

Essa interlocução surge de modo tão natural quanto a de outro galileu que 

também defendeu os pobres, o Jesus Nazareno; no ano da publicação de Morte e Vida 

Severina (1956) Julião é preso pela segunda vez (a primeira fora em 1939, no Estado 

Novo): ele defendia uma reforma radical no sistema de propriedade da terra e de 

produção agrícola do Nordeste. Julião tinha uma visão marxista que não excluía Cristo, 

uma vez que outros pregaram melhor situação para o ser humano. E João Cabral 

demonstra, nessa altura do Auto de Natal Pernambucano, o seu espírito contestador e 

revolucionário, pois era imenso o número de prisões políticas em Pernambuco no 

período de 1955 a 1958, sabendo-se que escreveu Morte e Vida Severina em 1955 e, 

afinal, não havendo dúvida de que, mesmo reintegrado ao Itamaraty, o seu perfil de 

“funcionário” ficou marcado pelas dificuldades de 1952. A adesão de João Cabral à 

reforma agrária surge com a violência da revolta e da indignação dos companheiros do 

morto que levam a enterrar, contagiando o leitor/espectador e induzindo à revolta 

contra a situação tão aviltante do camponês: 

“—Essa cova em que estás, 
com palmos medida, 
é a conta menor 
que tiraste em vida. 

—É de bom tamanho, 
nem largo nem fundo, 
é a parte que te cabe 
deste latifúndio. 

—Não é cova grande, 
é cova medida, 
é a terra que querias  
ver dividida.  
 

Dificilmente a ironia cabralina atingiu momentos como esse, em que declara ser 

possível a reforma agrária apenas para os mortos e que só mortos os nordestinos / 
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pernambucanos poderão ter direito a um pedaço de terra suficiente para cobrir seu 

corpo imóvel. A ironia de Cabral é tamanha, que chega a dizer três vezes ser a cova 

grande para o morto, como se fosse uma extraordinária condescendência esse 

tamanho maior do que a medida franzina do trabalhador, como se fosse possível 

qualquer reclamação do que vai ser enterrado pelo fato de estar ocupando espaço 

demais. Essa mesma ironia não se interrompe, antes extrema-se em sarcasmo, 

quando o amigo diz ao morto que ele terá, enfim, sua roça e “ali ficará para sempre, / 

livre do sol e da chuva, / criando suas saúvas”: 

“—Agora trabalharás 
só para ti, não a meias, 
como antes em terra alheia. 

—Trabalharás uma terra 
da qual, além de senhor, 
serás homem de eito e trator. 
 

Sarcasmo com timbre de revolta amarga, essa que leva Cabral a dizer que o 

morto terá agora sua roupa de terra e, “pela primeira vez, sapato”: 

“—Esse chão te é bem conhecido 
(bebeu teu suor vendido). 
……………………………… 

—Esse chão te é bem conhecido 
(bebeu tua força de marido).” 

 
Essa enunciação paralelística conjuga um dualismo contrapontístico, em que os 

parênteses surgem a marcar os complementos do mesmo verso reiterado: “esse chão 

te é bem conhecido”; a seguir, na próxima estrofe, somem os parênteses e a voz torna-

se de timbre sem interrupção confidencial ou sussurro com medo, um diapasão solto 

pela Zona da Mata, onde se enterra o camponês. 

O contraponto oferecido pelo discurso cabralino no Funeral do Lavrador é um 

verdadeiro coral recitado pelos amigos do camponês morto que trabalhava na terra 

desejando vê-la dividida, tão pobre e na miséria, sem roupa e sem sapato, a fome do 

chão nordestino absorvendo o suor e a força, desde os tempos de menino, sem 
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descansar nem nos domingos. Semeadura que se inverte, agora quem semeava é que 

de grão nem serve. Severino camponês da zona da mata será semente, adubo e 

colheita, a terra será sua roupa: "Como és homem, será chapéu; fosses noiva, seria 

véu"; uma roupa que não se rasga, nem se remenda, assim bem ajustado o traje 

encomendado. 

Essa comparação da terra às vestes que o camponês, não tinha antes de morrer 

toca na questão dos chamados descamisados, da pobreza dos que trabalham de torso 

nu sob o sol dia-após-dia, mal vestidos com farrapos e molambos calçando apenas 

velhas sandálias sob pés feridos nos intervalos do canavial, esse mar verde que se 

derrama diante dos olhos  dos que seguem no asfalto à margem das plantações. 

Manuel Correia de Andrade destaca as diferenças entre a vida no campo e a 

vida urbana; ele mostra que as relações de trabalho mudam de uma área para outra 

mas em todas elas existem os proprietários de terra que contrastam e os grupos bem 

maiores dos trabalhadores sem-terra ou dos que, possuindo pequenas áreas, 

complementam seus salários trabalhando para esses proprietários, donde se conclui 

que a sua principal fonte de subsistência é a venda de força de trabalho.1  O estudioso 

pernambucano salienta o uso mais freqüente na Europa e no Oriente da palavra 

camponês, para designar o trabalhador rural, o habitante do campo que se dedica à 

exploração agrícola e lembra que esse termo só passou a ser utilizado nesse sentido 

no Brasil em meados do século XX, quando estes se organizaram em associações e 

passaram a reivindicar os seus direitos aos médios e grandes proprietários; então, os 

movimentos políticos chamados de “esquerda” passaram a chamar os trabalhadores 

rurais de camponeses, inclusive daí o nome das conhecidas Ligas Camponesas; os 

grupos de “direita” preferiram designá-los por rurícolas, termo que não obteve maior 

aceitação. 2
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Na verdade, a conquista da terra no Brasil, com o processo de colonização na 

quarta década do século XVI, veio marcada pela violência; a formação das grandes 

sesmarias e a ocupação do litoral e do vale do São Francisco foram feitas à base de 

guerras sangrentas, brancos, índios e negros em confronto, destacando-se a guerra 

dos Bárbaros e o Quilombo dos Palmares; no período regencial (1831/1849) aconteceu 

no Nordeste a Guerra dos Cabanos; a seguir, a Balaiada, no Maranhão e no Piauí e a 

Revolução Praieira em 1848/9, bem como as rebeliões do Ronco da Abelha e do 

Quebra Quilos — Manuel Correia menciona essas lutas, mas refere igualmente os 

movimentos ligados ao messianismo e ao banditismo; nos primeiros, os movimentos de 

Antonio Conselheiro, como arraial de Canudos mais o do beato José Lourenço, com a 

fazenda Caldeirão e entre os segundos, os conhecidos Antonio Silvino, além do 

chamado Rei do Cangaço Lampião. 3 

Formou-se o campesinato, não no sentido feudal europeu, mas como grupos de 

pessoas pobres que se fixavam em terras para plantar culturas de alimento; desde o 

século XVI os colonos montavam seus engenhos ou plantavam cana para moer nos 

engenhos, os mais pobres plantavam mantimentos e criavam animais; entre esses 

colonos, alguns se tornavam fazendeiros e outros apenas sitiantes, donos de 

explorações familiares pequenas, estas últimas dando origem aos camponeses 

nordestinos, cujo número foi aumentando, bem como a leva de expropriados pelos 

grandes senhores, até que, no inicio do século XIX, passaram a constituir uma 

população bastante numerosa, a viver nas terras marginais dos engenhos e fazendas, 

a cultivar alimentos e pagando ao proprietário um foro em serviços ou produtos: os 

cronistas Tollenare e Koster relatam a hostilidade que havia entre estes trabalhadores 

e os proprietários, mesmo sendo no meio dos primeiros que estes recrutavam seus 

capangas e empregados. 4
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Observe-se que a abolição da escravatura teve um efeito complicador sobre os 

ex-escravos que, por não terem para onde ir, tornaram-se moradores de engenhos e 

fazendas, e nas regiões da pecuária passariam a formar, com os brancos pobres livres, 

a grande massa dos agricultores que recebiam um sítio onde iam cultivar algodão, 

milho, feijão, fava, mandioca; observa Manuel Correia que no período seco, após a 

colheita, entregavam as terras cultivadas ao proprietário, a fim de que o gado usasse o 

restolho das plantações como alimento; foram-se formando os parceiros e pequenos 

arrendatários que pagavam a renda da terra com uma contribuição fixada 

anteriormente, a respeitar ordens dos proprietários, os quais formavam sua milícias 

privadas; na segunda metade do século XIX, conforme Manuel Correia, nas áreas do 

domínio da  cana de açúcar já se usava o “trabalho livre” e havia os lavradores de terra, 

que, com a família, cultivavam pequenas porções de terra e na época da moagem 

forneciam dois terços da produção ao proprietário do engenho como pagamento; 

existiam ao lado destes os foreiros, que recebiam um pedaço de terra para cultivar e 

comercializar produtos alimentares pagando a renda da terra em dinheiro ou em 

serviços — a esta última obrigação é que se chamou “cambão”, nome bem divulgado 

após 1950, quando as ligas camponesas o transformaram em símbolo da injusta 

dominação. 5 

Observa M. Correia que, quando surgiram as usinas, depois de 1880, os 

proprietários estenderam seus canaviais pelos antigos sítios de moradores e exigiram 

destes trabalho diário, e aí se iniciou a expansão do trabalho assalariado, descrito por 

José Lins do Rego no romance Usina; de modo que, antes do estabelecimento do 

salário mínimo rural (1963) já existiam assalariados agrícolas no campo, que 

dispunham para viver só da sua força de trabalho, daí a conclusão de M. Correia: 
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“Uma sociedade rural em que um pequeno grupo 
detinha o controle da terra e explorava a grande maioria da 
população, exercendo sobre a mesma um forte controle, não 
poderia ser uma sociedade calma, pacífica e tranqüila. O 
proprietário, para garantir o seu poder, controlava os cargos 
públicos locais e mantinha estreitas relações com as autoridades 
a nível de província, e posteriormente de Estado, a fim de utilizar 
o poder público contra os seus dominados. A religião católica era 
ainda utilizada como veículo de intimidação da população pobre, 
lembrando que as diferenças sociais eram resultado da vontade 
de Deus, e que na outra vida seriam recompensados os humildes 
e obedientes, diga-se os submissos. Os que se rebelavam contra 
os seus senhores, por maiores que fossem as injustiças, 
desrespeitavam os desígnios de Deus e, após a morte, seriam 
punidos com o fogo do inferno.” 6

 
Lembra M. Correia que a expansão capitalista após a Segunda Guerra Mundial 

provocou uma política de espoliação das massas trabalhadoras e a conseqüente 

reação destas, que se organizaram em ligas camponesas e em sindicatos rurais que 

foram tolerados pelo governo durante o tempo em que os populistas controlaram o 

poder (1950 a 1964); com os acontecimentos militares de 1954, o crescimento 

capitalista implicou uma forte repressão contra a organização das classes 

trabalhadoras, que só foi atenuada a partir de 1979, quinze anos depois, quando o 

movimento dos trabalhadores rurais se reorganiza e passa a reivindicar a reforma 

agrária radical.7 Os partidos políticos, controlados pelas classes dominantes, estavam 

muito ligados ao latifúndio: conforme M. Correia, o primeiro a levantar o problema 

camponês foi o Partido Comunista do Brasil, que desejou organizar um movimento 

operário camponês para tomar o poder: admitindo que cabia ao operariado o comando 

da revolução comunista, ficava o camponês colocado num segundo plano; o primeiro 

sindicato de trabalhadores rurais foi em Campos, Rio de Janeiro, em 1933; em 1955 

havia apenas cinco sindicatos rurais no país, dois em São Paulo, um no Rio, um na 

Bahia, e um em Pernambuco, o de Barreiros, reconhecido em 1954.8 Os sindicalistas 

rurais e o Partido Comunista, em sua fase de legalidade, organizaram associações, 
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registradas em cartório, de acordo com o Código Civil, a que denominavam ligas 

camponesas; em 1945 várias foram organizadas nas áreas periféricas do Recife e em 

alguns municípios do interior, entre elas se destacando a de Iputinga, fundada por 

militantes como José dos Prazeres, a qual resistiria à cassação do PBC; esse líder 

seria posteriormente conhecido por participar da organização da liga da Galiléia, a mais 

famosa das ligas camponesas, fundada com o nome de Sociedade Agrícola de 

Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco, já devidamente  estudada por Aspásia 

Camargo (1973), Fernando Azevedo (1982) e Elide Rugai Bastos (1984); iniciando-se 

como sociedade beneficente com fins assistencialistas, a repressão fez com que fosse 

se radicalizando, até a contratação do advogado Francisco Julião (Partido Socialista 

Brasileiro) para defesa dos direitos dos agricultores, o qual terminou por dar-lhe 

dimensão estadual, organizou ainda ligas irmãs em outras regiões onde havia tensão 

social, promovendo congressos como o de Trabalhadores Rurais de Limoeiro (1954) e 

o dos Camponeses de Pernambuco (1955), este último sob a presidência do geógrafo 

e deputado Josué de Castro, e encerrado com uma passeata de camponeses, fato 

ressaltado por M. Correia como inédito no Recife.9 Recorda igualmente M. Correia que 

a expansão das ligas gerou divergências e muitos trabalhadores militantes de 

movimento camponês assassinados por seus patrões ou por prepostos, entre estes o 

lugar-tenente de Julião, João Pedro Teixeira, em Sapé.10

Como se observa, o auge desses acontecimentos, 1955, coincide com o ano em 

que João Cabral escreveu Morte e Vida Severina e o poeta havia passado uma 

temporada em Pernambuco até ser reenquadrado, em 1954, no Itamaraty (1953); como 

pessoa envolvida com questões sociais, já havendo publicado o Cão sem Plumas 

(1950) onde existia ênfase na denúncia da miséria nordestina, é notório que João 
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Cabral estivesse atento aos acontecimentos que envolviam a luta dos camponeses na 

Zona da Mata, onde passou sua infância pernambucana. 

Na verdade, o PCB, o partido de Graciliano Ramos e Portinari, havia gerido a 

escolha de Julião para a presidência das Ligas, mas entrou em discordância porque 

Julião, influenciado pelo movimento de Fidel de Castro em Cuba, em 1958, e da 

revolução chinesa liderada por Mao Tse-Tung, defendia que o campesinato era uma 

classe com grande força revolucionária e que poderia dirigir o movimento socialista do 

Brasil: destaca M. Correia que o PCB, bastante autoritário e muito ligado aos 

postulados do marxismo-leninismo, não podia aceitar essa tese, alegando que a classe 

revolucionária por excelência destinada a conduzir a revolução socialista era o 

operariado urbano; então, iniciaram-se as lutas entre os sindicatos organizados pelo 

PCB e as ligas camponesas; os governos nordestinos passam a reprimir, em nome da 

lei e da ordem, as organizações camponesas; o PCB, contudo, procurava não entrar 

em choque com o governo federal, de linha populista, e organizou sindicatos de grande 

aceitação, como o de Palmares, (Pernambuco), conduzido pelo líder Gregório Bezerra, 

o qual, em suas memórias, (1979) declara, segundo M. Correia, não haver resistido 

com seus liderados aos acontecimentos militares de 64 por não dispor de 

armamentos.11 A Igreja Católica, preocupada com as ligas camponesas, e também com 

os comunistas em atuação no campo passou a se interessar pela questão agrária e 

organizou sindicatos cristãos a partir da atuação do bispo D. Eugênio Sales (Natal), o 

padre de Jaboatão Paulo Crespo e o de Quipapá, Edgar Carício de Gouveia 

(Pernambuco). 

O movimento sindical, mesmo com a campanha contrária que lhe moviam e o 

anonimato de seus dirigentes, teve um crescimento no período de governo de João 

Goulart; as ligas, apesar da vitória da desapropriação do Engenho Galiléia, contaram 
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com dificuldades internas: a reivindicação da revolução a curto prazo e da “reforma 

agrária na lei ou na marra” originaram divergências, como o rompimento de Clodomir 

Morais com Julião; o movimento das lutas camponesas seria desarticulado em 1964 

para só retornar quinze anos depois, em 1979. Nesse ano, recomeçou a organização 

da luta pela terra, agora no Rio Grande do Sul, especificamente, nas terras de Ronda 

Alta e Sarandi, pertencentes ao Estado, porque em 1962 Leonel Brizola prometera 

fazer assentamentos nelas; anteriormente, existira no Rio Grande do Sul, em 1958, o 

Movimento dos Agricultores Sem Terra (Master), que funcionou até 1964, quando foi 

posto na ilegalidade e perseguido: era vinculado ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) 

e entrou em decadência quando este saiu do governo, em janeiro de 1963 — o PTB 

tinha doutrina nacionalista e tradição populista e foi extinto pelos acontecimentos 

militares de 1964; Leonel Brizola, ao voltar do exílio em 1979, reorganizou seu partido 

com a sigla Partido Democrático Trabalhista (PDT). Essa retomada da luta pela terra 

de uma certa forma teve auxílio da Comissão Pastoral da Terra, surgida em 1975 em 

Goiânia e que reuniu os bispos da região amazônica, que observavam a violência 

cometida contra os posseiros dali; também a corrente pastoral da Igreja, incorporando 

métodos de análise da realidade desenvolvidas pelo marxismo, com expressão, 

inclusive na Teologia da Libertação; com pensadores importantes como Leonardo Boff. 

Conforme João Pedro Stedile, aconteceu que: 

“Os padres, agentes pastorais, religiosos e 
pastores discutiam com os camponeses a necessidade de eles se 
organizarem. A Igreja parou de fazer um trabalho messiânico e de 
dizer para o camponês: “Espera que tu terás terra no céu”. Pelo 
contrário, passou a dizer: “Tu precisas te organizar para lutar e 
resolver os teus problemas aqui na terra.” 12

 
Com a luta pela democratização da sociedade, a luta pela reforma agrária no 

ressurgimento das greves operárias, em 1978 e 1979. A Romaria da Terra, atividade 



 501

organizada pela Comissão Pastoral da Terra, teve início a fevereiro de 1979 em São 

Gabriel, continuando em outros locais do Rio Grande do Sul, realizando-se hoje em 

todos os Estados do Brasil. Em 25 de julho de 1981 houve uma concentração de trinta 

mil pessoas na Encruzilhada Natalino, em Ronda Alta (RGS); era Dia do Trabalhador 

Rural e a intenção era manifestar solidariedade à luta pela reforma agrária; de modo 

que o MST teria surgido não apenas da vontade dos camponeses, mas em conexão 

com os reclamos da sociedade como um todo. Contudo, declara João Pedro Stedile: 

“O MST nasceu no Sul em função de um conjunto 
de fatores, que tem raízes nas condições objetivas do desenvolvimento 
da agricultura. Mesmo assim nós do MST nos consideramos herdeiros 
e seguidores das Ligas Camponesas, porque aprendemos com sua 
experiência histórica e ressurgimos com outras formas.” 13

 
De modo que o trabalho de Francisco Julião na Zona da Mata pernambucana 

deixou raízes. João Cabral escreveu Morte e Vida Severina nesses tempos de conflitos 

entre latifundiários e trabalhadores do campo, com elevada taxa de mortalidade infantil, 

endemias rurais, seca no sertão, poluição dos rios, cheias na capital; como lembra 

Paulo Cavalcanti, urgia fazer do homem brasileiro o centro de todas as preocupações, 

ajudá-lo a sobreviver, esse homem que “morre de fome nas secas do Nordeste e que 

vive subnutrido e doente nas grandes concentrações urbanas, o que é vítima das 

endemias que matam lentamente e o que se desespera por não poder dar aos filhos 

água e pão”; Cavalcanti menciona o trabalho do deputado socialista Francisco Julião, 

organizando as ligas entre os arrendatários e pequenos proprietários agrícolas, 

incluindo o rendeiro, o foreiro, o parceiro, o meeiro, enquanto os comunistas tratavam 

de reunir os assalariados em sindicatos na zona da mata, onde a luta social assumia 

graves aspectos de contestação, até que um dia, em junho de 1963, entra em vigor no 

país o Estatuto do Trabalhador Rural, aumentando a resistência dos proprietários de 
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terra em cumpri-lo, aumentando também a intensidade da luta.14 Interessante a 

descrição da zona canavieira pernambucana feita por Paulo Cavalcanti: 

“As cidades da área canavieira em Pernambuco 
vivem das flutuações dos negócios do açúcar. Tudo — comércio, 
feira livre, atividades sociais, diversões públicas —  tudo se 
condiciona aos sobe-e-desces do preço do produto. Tendo como 
centro a terra, meio fundamental de produção do trabalho, as 
relações econômicas geram nas cidades do açúcar uma vida 
social marcada por sujeição às vezes desumanas: nos engenhos, 
as formas pré-capitalistas da “terça”, da “meia”, do “cambão”, da 
“condição” ou o regime de retenção de salários por supostas 
dívidas contraídas nos “barracões” ou a pretexto de "crise 
econômica", além do despejo forçado do "morador", o voto de 
"cabresto", os "currais eleitorais", as sevícias, o cárcere privado, 
as perseguições, o trabalho de sol a sol, no ciclo dos canaviais, a 
ausência de escolas e hospitais, o "rezador" ou "benzedeiro" 
fazendo o papel de médico; nas usinas, a falta absoluta de vida 
sindical, a burla às leis do trabalho e da previdência, a dispensa 
sem indenização, a capangagem amedrontando o operário e, por 
cima de tudo, o paternalismo do usineiro ou "coronel" coroando 
uma sociedade que os séculos já sepultaram nas regiões mais 
desenvolvidas do mundo. O monopólio da terra cria um poder 
extra-econômico que impregna de deformações todo um 
relacionamento social. O título de usineiro no Nordeste dá status 
de nobreza, conferindo poderes excepcionais aos latifundiários, 
que casam e batizam em seus feudos, fazendo as vezes de juiz 
de direito, de promotor, de delegado, de polícia e até de 
sacerdote, nos conselhos e ajustes em desavenças conjugais. 

Os sindicatos e as Ligas Camponesas, frutos de 
incipiente processo de conscientização, despertaram no campo 
uma postura digna, como jamais houvera."15

 
Paulo Cavalcanti discorre ainda sobre a questão do aparato bélico que os 

senhores de engenho e usinas de açúcar tinham em casa, para garantir a propriedade 

privada, como fuzis, revólveres e até metralhadoras, e descreve minuciosamente a 

problemática do "barracão" e o expediente do "vale" como forma de remuneração 

salarial: 

“O problema do “barracão” vinha de séculos. Dele 
se abastecia o trabalhador rural, pagando suas despesas com os 
“vales” recebidos em cada fim-de-semana, numa conta-de-chegar 
que não terminava nunca — entre o gasto com a manutenção ou 
subsistência diária e o produto do seu ganho. As folhas de 
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pagamento eram, de ordinário, remetidas para o “barracão” e aí 
serviam à verificação do “deve” e ”haver” do trabalhador rural, 
nunca havendo saldo positivo a seu favor. Desse jogo, 
beneficiava-se o usineiro ou plantador de cana, como forma de 
prender o trabalhador à propriedade, impedindo-o de procurar 
melhores compensações pecuniárias. Enquanto devedor do 
“barracão”, ficava ele a depender do empresário — até o fim da 
vida.”16

 
Cavalcanti comenta haver inclusive possuído moedas de cobre cunhadas em 

certas usinas de Pernambuco, substituindo o dinheiro corrente no pagamento de 

salários, uma prova inequívoca de resquício do feudalismo; ele denuncia igualmente 

que usineiros mais astutos processavam o pagamento semanal aos trabalhadores 

através dos “vales” de papel de seda, em época de inverno, para fazer desaparecer o 

frágil testemunho da remuneração. Entretanto, Cavalcanti ressalta que o que 

incomodava mesmo o trabalhador rural, diminuindo-lhe o salário real, era o “barracão” 

vendendo, “sua carne deteriorada, seu feijão podre, sua farinha mofada, a preços 

muitas vezes superiores aos da cidade.”17

Apesar de comentar a aceitação da luta armada por parte das Ligas 

Camponesas para a conquista das reformas sociais (“reforma agrária na lei ou na 

marra”), influenciadas que estavam pelo modelo de Fidel de Castro em Cuba, Paulo 

Cavalcanti declara não haver qualquer participação nem do Partido Comunista nem 

das Ligas Camponesas no episódio da posse de Nicanor Leite no IAPI (Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos Industriários), quando camponeses armados de foice, 

trazidos em caminhões do interior, amanheceram no edifício do Instituto, na Avenida 

Dantas Barreto, com intenção de impedir a entrada no prédio de qualquer pessoa: a 

Sudene funcionava no mesmo edifício e os ministros e governadores deveriam se 

reunir nessa data; o fato foi dado como sinal de anarquia reinante em Pernambuco.18
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No entanto, chocou, sim, a população, a chacina na Usina Estreliana, em 

Ribeirão, a 7 de janeiro de 1963, mortos por capangas camponeses atingidos pelas 

costas e que portavam como “armas” as peixeiras que são instrumentos de trabalho na 

vida rural; Cavalcanti ainda menciona o assassinato do líder camponês conhecido por 

Jeremias, em agosto de 1963, em També, no Engenho Oriente, do distrito de Ferreiras: 

ele se chamava Paulo Roberto Pinto, e fora pedir o 13º salário, que estava atrasado, 

avisaram-lhe que se fosse ao engenho numa certa data, o pagamento seria realizado, 

mas o que o esperava, conforme Cavalcanti, foi uma emboscada dos “cabras” dos 

proprietários e do tiroteio saíram feridos quinze lavradores: Jeremias foi morto com um 

tiro no coração e seu crânio foi, depois, esmigalhado a coronhada de rifle.19 Cavalcanti 

cita um poema de cordel sobre o fato, embora a autoria reste difusa em observação no 

final da introdução ao seu livro de memórias: 

“Morre um e surgem muitos 
para a mesma liderança 
quem mata perde a virtude 
quem morre no pó descansa 
Jeremias, inesquecível 
teu nome pede vingança.” 20

 
O Auto de Natal Pernambucano de João Cabral de Melo Neto representa um 

verdadeiro documento da violência contra o camponês, física, econômica e política. E é 

no 8º quadro, o Funeral do Lavrador, 4ª morte em cena, que a indignação dos 

camponeses se faz sentir em um coro que nos reporta às tragédias gregas, onde sua 

função era exatamente apresentar a consciência do público espectador. É como se 

toda a platéia recitasse com os companheiros do camponês sem vida que Cabral não 

deixa explícito se foi morte por assassinato (morte “matada“) ou natural (morte 

“morrida“), mas fica claro, pela indignação dos companheiros, que a violência esteve 

presente, inclusive é enunciada qual era a ideologia do morto: “era a terra que querias / 
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ver dividida.” Agora tragado pela terra, o lavrador mistura-se conceitualmente à 

semente, de cujo plantio ele cuidava quando vivo; vai ser ele mesmo semeado, ao 

comprido, como mandioca ou maniva, como rebolo de cana, na coveta onde se põe a 

semente: “não levas semente na mão: és agora o próprio grão.” E desce ao leirão, 

mergulha no massapê longilíneo e alto, rente ao sulco que o vai receber. 

A morte nesse episódio é uma síntese da violência de que eram vítimas os 

camponeses ao tempo em que Cabral escreveu o Auto. Completamente necessário 

tomar conhecimento dos fatos sociais relatados para que se possa ter uma dimensão 

aproximada da contundência do verso cabralino; o que se atinge, assim, é o nexo entre 

a sociedade e o auto versificado, e então chega-se ao modelo estético através do qual 

as estruturas sociais entraram no texto, inclusive trazendo dentro de si os conflitos. A 

devolução ao auto do seu conteúdo social, contudo, é importante para a análise em 

uma perspectiva sociocrítica, apesar ela que não esgotar estruturalmente o drama 

cabralino, aqui estudado em uma abordagem a integrar diversas e complementares 

perspectivas.  

Na verdade, tanto a obra se impõe por si mesma que teve extraordinária 

recepção em Nancy e no Porto; nesta última cidade, apesar da identidade lingüística, 

as pessoas não compreendiam os termos regionais, o que provocou oncômodo em 

Cabral. Sem dúvida, no entanto, o conhecimento dos fatos e da tensão existente em 

Pernambuco à época da criação de Morte e Vida Severina é um elemento vital à sua 

compreensão ideológica, ainda que o auto rompa os limites do regional e projete o 

protagonista como imagem alegórica do sofrimento, da miséria, do desamparo diante 

dos sistemas de governo onde a justiça fecha seus olhos em ausência fria de mármore 

e o bem-estar é sempre apenas privilégio de alguns. A representação do conflito em 

nível lingüístico é realizada por Cabral no plano explícito do verso tradicional e na 
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deconstrução parodística que faz atuar ao longo do texto, como quando compara, 

ainda no mesmo episódio, o morto a uma espiga de milho debulhada, sabugo 

saqueado, maçaroca devastada, vida que deu sem troca, sem outra chance depois de 

cortada. 

A cáustica crítica cabralina vai ainda ser mais ríspida diante do rosário 

apresentado pelo morto na mão direita: milho negro ressecado, semente seca, de 

cinza, semente maninha, estéril, inerte e sem salto. É corrosivo o discurso cabralino e 

esta fala é uma complementação intensificadora da voz em segundo plano no 4º 

quadro, onde um homem sai parodiando as excelências cantadas pelas rezadeiras ao 

segundo morto do auto. Esse homem, que neste episódio fala sozinho (“dize que levas 

somente / coisas de mão: / fome/ sede / privação”; ocas, leves / como o caixão, que 

ainda deves”), multiplica-se no funeral seguinte  e sua fala atua também como 

contraponto aos versos iniciais, mas só que estes já não têm a utopia religiosa das 

excelências e, de modo amargamente realista, diz-se ao morto o conceito material de 

sua própria cova, que o fará sentir-se mais largo do que no mundo, que não lhe fora 

obviamente benéfico. Essa voz émultiplicada sempre com raiva, revolta, indignação, 

daí ser este Funeral do Lavrador (8º quadro) um dos principais modos de concentração 

ideológica e estilística do Auto. Ao mesmo tempo, a faculdade visual do poeta 

pernambucano mostra-se a rigor, uma vez que a imagem do rosário é deconstruída 

conceitualmente, para significar algo que de nada serve, que não se aproveita para o 

cultivo. Ideologicamente surge o cruzamento intersemiótico com uma canção da 

música popular brasileira, do autor baiano Gilberto Gil, que fala de outro costume de 

devoção religiosa tão presente no Nordeste como o do rosário: 

“Olha, lá vai passando a procissão 
se arrastando que nem cobra pelo chão 
as pessoas que nela vão passando 
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acreditam nas coisas lá do céu 
as mulheres cantando tiram véu 
e os homens cantando tiram chapéu 
eles vivem penando aqui na terra 
esperando o que Jesus prometeu 
 
E Jesus prometeu vida melhor 
para quem vive nesse mundo sem amor 
só depois de pregado o corpo ao chão 
só depois de morrer neste sertão 
eu também sou do lado de Jesus 
só que eu acho que ele se esqueceu 
de dizer que na terra a gente tem 
que arranjar um jeitinho p´ra viver.” 

 
Observem-se aí os dois signos religiosos: o enunciado por Cabral (rosário) e o 

cantado por Gil (procissão). O poeta pernambucano reitera sucessivas vezes a 

inutilidade da semente/rosário de modo inequívoco; o compositor baiano, a princípio, 

descreve a cobra / procissão com distanciamento, só que os três últimos versos 

criticam o discurso religioso de Jesus, que, segundo ele, esqueceu de dizer que é 

impossível conseguir viver, também, na terra, além de sonhar com as coisas do céu 

que ele prometeu. 

Criticar signos religiosos não seria exatamente estar ausente de Deus ou 

desacreditá-lo. Como alguém que deixasse de se confessar na Igreja por perder a 

confiança em um pároco específico, ou na utilidade, para a sua fé, do exercício desse 

sacramento. Na verdade, Cabral declara a ausência de função, nesta vida, do rosário 

levado pelo morto na mão direita, enquanto Gilberto Gil também mostra a ausência de 

função, nesta vida, da procissão dos que se preocupam com as coisas pregadas a 

acontecer no céu e esquecem de cuidar das que ocorrem nesta terra. Não se trata 

esses discursos de libelos contra a divindade, mas récitas a favor de um humanismo 

que se coaduna com o espírito do cristianismo primitivo. Entretanto, não se poderá, por 
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outro lado, excluir, no texto cabralino, todo e qualquer sinal agnóstico, a partir de seus 

próprios dizeres, em 1990: 

“Esta palavra (agnóstico) tem tanto sentido… Eu 
sou um sujeito indiferente, eu não sou um materialista polêmico 
nem anticatólico. Tem gente que vive se torturando, se Deus 
existe, se não existe. Para mim é simplesmente um assunto que 
não se coloca.” 21

 
Ou ainda, de modo mais enfático, quatro anos antes (1986): 

“Eu não li as declarações do Drummond (de que 
não acreditava em Deus) mas as subscrevo, mesmo sem ter lido.” 

22

 
A última estrofe do quadro fala de nudez. Do homem despido como se semeia o 

grão. De tão nu, já não respira e o chão é o lençol que não teve em vida, é a cama e é 

a própria mulher com quem dorme. A intensificação estilística é um processo que vai 

reiterar também a perspectiva ideológica de denunciar a pobreza do camponês, que só 

na morte tem acesso a um minúsculo pedaço de terra. Denúncia forte, a de Cabral, 

sobretudo levando-se em conta os acontecimentos sociais e pessoais da época, 

período de extrema tensão. Os descamisados, os descalços, a utopia de uma vida 

mais digna, a terra se transformando em uma causa, a reforma agrária surgindo como 

bálsamo nas feridas da violência e miséria cotidiana. 

Já quase cinqüenta anos vai completar a criação de Morte e Vida Severina 

(1956). O governo brasileiro hoje dispõe de um Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

onde é discutida uma política de assentamentos: 82.000 famílias foram assentadas 

entre 1985 e 1989; o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso previu o 

assentamento de 280.000 famílias e chegou a decretar a desapropriação de 148 

imóveis rurais. Em julho de 1995, o III Congresso dos Sem-Terra decidiu intensificar as 

invasões e apurações de grandes propriedades improdutivas para pressionar o 

governo a implantar novos assentamentos. São milhões de famílias aguardando o 
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acesso à terra, na grande imprensa, os assentamentos já figuraram como “favelas 

rurais”, daí alguns defenderam a sua articulação com a modernização tecnológica, a 

fim de que seja beneficiada não apenas a população sem-terra, mas grande parte da 

sociedade brasileira; Bargamasco & Morder lembram que, a partir dos anos 80, os 

assentados e acampados surgem como uma nova categoria social no meio rural 

brasileiro: 

“O processo de modernização agrícola iniciado na 
década de 60 trouxe não apenas avanços tecnológicos e 
comerciais, mas a destruição das tradicionais relações que a 
população mal mantinha com o latifúndio: relação de dependência 
política e econômica, onde a concentração da propriedade da 
terra permitia a exploração dos camponeses através do “foro” da 
parceria, da meação, do arrendamento, do colonato, do 
assentamento. Por outro lado, tal processo expulsou os 
trabalhadores rurais para as cidades e os transformou em bóis-
frias, favelados, indigentes, operários sem maior qualificação 
profissional. 

Se em 1960 a população rural representava 
53,7% do total, em 1991 este número caiu para 24% dos 145 
milhões de brasileiros, um êxodo rural sem precedentes na 
história do país. Neste período, a fome, a miséria e a exclusão 
social cresceram assustadoramente, enquanto aumentavam as 
concentrações de terra e renda. Hoje, metade da população rural 
brasileira passa fome. Por outro lado, uma parcela destes 
“excluídos” recomeça a luta pela terra, mesmo após uma 
experiência urbana, e uma parte deles (re) conquista o acesso à 
terra e alguns direitos básicos de cidadania. Outra parte mantém-
se nos acampamentos, nas ocupações de áreas ociosas, na 
organização do movimento de luta pela terra… com a conquista 
dos assentamentos, esta população começa a procurar solução 
para novos problemas e desafios: o difícil acesso aos 
instrumentos de política agrícola, a baixa fertilidade em boa parte 
destas áreas, a falta de assistência técnica, o descaso estatal 
para com o sistema de saúde, transporte, eletrificação rural e 
condução. Criados para atenuar os conflitos sociais no campo, os 
assentamentos não são inseridos em programa estratégico de 
desenvolvimento sócio econômico… 

O número de famílias assentadas é ainda 
bastante reduzido. São 350 mil famílias, mais de 1,5 milhões de 
brasileiros vivendo nos assentamentos até 1995. Restam ainda 5 
milhões de famílias que, permanecendo o ritmo atual, terão de 
esperar mais de 250 anos para começar a construir uma nova 
vida, uma nova sociedade. A reforma agrária ainda está por ser 
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feita. Os assentamentos já instalados representam apenas uma 
conquista parcial, a formação de algumas ilhas entre enormes 
latifúndios. 23“ 

 
João Pedro Stedile também diferencia a reforma agrária da política de 

assentamentos: para ele, fazer assentamentos de famílias sem-terra não significa 

necessariamente fazer reforma agrária, porque a essência desta é a distribuição da 

propriedade da terra, sua desconcentração e democratização da estrutura fundiária; 

Stedile considera que o que existe no Brasil é uma política de assistência social, para 

evitar que os conflitos de terra se transformem em conflitos políticos entre as famílias 

sem-terra que são, segundo ele, 4,5 milhões em todo o país.24

Em 1986, mais de duas mil famílias ocuparam a Fazenda Arnoni, de 9.000 

hectares, em Sarandi, no Rio Grande do Sul; o assentamento veio a ocorrer em 1992: 

o filme recentemente exibido O Sonho de Rose mostra a luta inicial dessas famílias e a 

concretude do resultado obtido emocionou o público de todo o país. Pessoas simples 

vivendo em suas casas, com alimento e educação, vida sem luxo mas sem miséria, na 

total dignidade a que aspira a condição humana. Em 1988, foi assassinado no Acre o 

líder Chico Mendes, mas a luta continuou para o MST; João Pedro Stedile menciona 

vários intelectuais em sua formação ideológica: Lenin, Marx, Engels, Mao Tse-Tung e 

brasileiros como Josué de Castro, Celso Furtado, Florestan Fernandes, Paulo Freire, 

Darci Ribeiro, Manuel Correia; ainda, Guevara, Fidel Castro, José Marti, Emiliano 

Zapata (que realizou a primeira reforma agrária latino-americana), Agostinho Neto, 

Patrice Lumumba, Nelson Mandela e Gandhi. Ainda no Brasil o líder Zumbi e o 

historiador Caio Prado Jr.25 O movimento tem sua data de fundação em janeiro de 

1984, quando foi realizado o I Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais sem terra, expressão que já era usada na Constituinte de 1946, quando se 

realizaram os primeiros debates sobre a necessidade de uma lei de reforma agrária. O 
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MST, na pena de João Pedro Stedile, não esquece a importância para o movimento 

das Ligas Camponesas, valorizando o diálogo havido com Francisco Julião, no México 

em 1976/1978, com o advogado baiano Clodomir Santos de Moraes, Elizabeth 

Teixeira, viúva do líder João Pedro Teixeira das Ligas Camponesas da Paraíba, 

assassinado em 1962 e Manuel da Conceição, líder do movimento camponês 

maranhense. 

Se João Cabral de Melo Neto, ao que consta por informação de amigos, 

decepcionou-se com a queda do Muro de Berlim, por certo teve tempo suficiente, até 

sua morte em outubro de 1999, de observar com menos ceticismo os passos da 

caminhada coletiva da luta pela terra, os Severinos, na luta pela reforma agrária no 

Brasil. 
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6- PREGÃO TURÍSTICO DO RECIFE 
 
 
 
Após ouvir o coro dos companheiros do camponês que lutava pela reforma 

agrária, todos reunidos dividindo sons e sílabas, indignados com a morte do amigo, 

Severino retirante resolve apressar os passos para chegar ao Recife. Decepcionado 

com o que vem encontrando, novamente monologa e explica que não saiu de sua terra 

por cobiça, mas para defender a vida da velhice antes dos trinta: ele tem vinte anos, 

mas já observa que a vida severina “arde sempre com a mesma chama mortiça”: 

“Mas não senti diferença 
entre o Agreste e a Caatinga,  
e entre a Caatinga e aqui a Mata 
a diferença é a mais mínima.” 

 
Anseia Severino por chegar à capital pernambucana, cidade de pontes e rios, 

lugar por onde migra grande leva de retirantes nordestinos. Vai em sua caminhada 

solitária, ninguém o segue nem acompanha. A noção de tempo cabralina é especial 

nessa viagem de peregrinação em busca de vida melhor em terra mais favorecida, 

migração de fuga de dificuldades de sobrevivência. É uma marcha solitária, a de 

Severino, porque a resistência também é uma espécie de caminhada, Severino se 

aproxima do Recife, e isso implica uma mais nítida caracterização. 

Recife capital de Pernambuco, não exclui a observação, paranã-puka, 

nomenclatura caeté para a abertura feita pelas águas nos arrecifes do porto 

natural. Pernambuco dos primeiros engenhos: Salvador e N. S. da Ajuda e os demais, 

na Várzea do Capibaribe, Madalena, Torre, Casa Forte, Monteiro, Dois Irmãos, 

Apipucos, Cordeiro, Do Meio, Ibura, Jiquiá — como recorda Mauro Mota, os mesmos 

nomes dos atuais arrabaldes do Recife, que os substituíram. Para compreender o que 

é Pernambuco, valem as palavras de Mauro Mota: 
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“Pernambuco é o ciclo literário do século XVI 
decorrido através dos cursos superiores nos conventos de Olinda. 
É o começo da literatura brasileira com a publicação de A 
Prosopopéia em 1601.2  É o Seminário Colonial, onde o Padre 
António Vieira deu aulas de retórica e interpretação dos clássicos 
onde se formaram pelo menos oitenta padres rebeldes, 
participantes dos nossos movimentos literários. Pernambuco tem 
pioneirismos em relação ao Brasil: a primeira igreja., a de São 
Cosme e Damião em Igarassu; o primeiro estudo científico de 
história natural de uma região; o primeiro observatório 
astronômico; o primeiro zoobotânico; o primeiro drama 
representado em teatro público; e, em relação à América, a 
primeira cidade do continente a ter um plano de urbanização, o 
Recife… 

Pernambuco é o Recife. O que é o Recife com os 
seus bairros talássico-fluviais? Metrópole regional e econômica 
pela importância do centro urbano e dos nossos polos industriais 
da periferia; moradia da história; casa matriz da cultura… é a arte 
colonial das igrejas: a de São Pedro dos Clérigos, a Conceição 
dos Militares, a Capela Dourada, a Basílica do Carmo… O Recife 
é o Cais do Apolo, o Campo das Princesas, a Praça do Chora 
Menino. É esta luz do meio dia que não se repete em nenhum 
outro lugar.3

 
Os rios principais de Pernambuco são o Capibaribe, o Ipojuca e o Una, que 

descem da encosta da Borborema e vão desaguar no Atlântico, o que os torna longos e 

mistos: temporários no Agreste e perenes a seguir; o Capibaribe seria misto nas 

variantes de seu comportamento, da placidez habitual à fúria das enchentes ele 

associa-se à paisagem, talvez mesmo como seu artífice: 

“Molha as sombras das ingazeiras e gameleiras, 
enrosca-se nos subúrbios recifenses, lambe os cais do Apolo, de 
Santa Rita, do Abacaxi. No trecho mais urbano, navegam 
baronesas, canoas e as ioles das regatas domingueiras. 

O Capibaribe compõe o Recife, o Recife compõe 
o Capibaribe com os edifícios marginais e os casarios semi-
aquáticos. Levante-se a estatística: nenhum rio  mais cantante e 
cantado. De Gonçalves Dias a Manuel bandeira, de Joaquim 
Cardozo a João Cabral, que lhe dedicou dos livros. (O Rio e O 
Cão sem Plumas), dezenas de poetas nativos ou adventícios 
miraram-se no Capibaribe.” 5
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Lembra José Césio Regueira Costa que o ancoradoro do Recife, recebendo as 

águas de dois rios, cortando as terras, formando ilhas e canais, era, na verdade, uma 

sedução para o português, exposto diante do mar aberto, embora sobre as colinas de 

Olinda; o ancoradouro de Olinda não oferecia repouso necessário às naus e caravelas, 

era desassossegado; em frente à extremidade do istmo os recifes se erguiam acima do 

nível da preamar; esse recife era tudo que se poderia chamar de porto: era o Recife 

que fazia o ancoradouro, como ainda hoje é o que faz o Porto; chamavam-no cronistas 

e viajantes “dilatada corda de serraria”, “Recife de la mar”, “Reciffa Lapidae” (Barleus), 

“Tabaiacus” (ameríndios), “Pedra da Tartaruga”, “Pedra Seca”, “Barrela”, “Barra 

Grande”, “Barrela das jangadas”; Charles Darwin dedicou-lhe um capítulo, sob o título 

“Recife de Pernambuco”, na obra Recife de Coral, ele que vira os atóis do Pacífico e 

outras formações geológicas curiosas; o recife de Pernambuco, chamado Recife de 

Pedra, em oposição ao Recife de Areia, o istmo foi, em seu início, um recife de areia; 

os holandeses presentes no século XVII estudaram mais detidamente o porto que 

trouxe uma denominação (Tabaiacus) significando serpente do mar e que se 

acrescentou à toponímia portuguesa (Lamarão, Laminhas, Poção, Coroa dos 

Passarinhos, Barra Grande, Barreta das Jangadas, Cabeça de Coco, Breguedé), 

nomenclatura que não é registrada nas cartas holandesas; na Códice dos Roteiros da 

Biblioteca da Ajuda, em Lisboa, encontra-se uma denominação abandonada: os baixios 

do galeão; o Poço é a denominação constante de vários documentos de origem 

holandesa e era nele que fundeavam as embarcações, esperando maré para entrar no 

porto; esta entrada no porto era a passagem do Poço para o Mosteiro — a parte 

situada entre os arrecifes e os atuais armazéns das Rocas — vencido o banco 

Breguedé e a sua barra; lembrando que o Poço é o lugar onde os navios, vindo largo, 
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ancoram primeiro com o seu carregamento completo, destaca José Césio Regueira 

Costa: 

“Um interessante plano do porto de Pernambuco, 
de origem francesa, existente no Instituto Arqueológico Histórico e 
Geográfico de Pernambuco explica, com mais detalhes, a espécie 
de importância hierárquica dos diversos ancoradouros: O poço 
era a “moullage où les vaisseaux se mettent pour charger et 
décharger”; a barra que atravessava o banco Breguedé, “les 
vaisseaux ne péu vent passer qu’aprés être dé chergés”; e o 
Mosteiro, “port pour les vaisseaux lors qu’ils sont déchargés”. Há, 
ainda, dentro do rio, um “port pour de petits batiments”. Só os 
navios pequenos fundeavam difinitivamente na parte sul do porto, 
entre o recife e a praia. …Do estaleiro do arsenal da Marinha 
saíram brigues, brigues-barcas, cutters, iates, patachas, 
escaleres, todos de boa madeira pernambucana; nomes. 
Igualmente bem pernambucanos; Guararapes, Itamaracá, Rio 
Formoso, Esperança do Beberibe. Este último lançado em 1837, 
navio de longo curso, que veio a servir sob o comando do futuro 
Tamandaré contra os balaios, nomes ainda mais ligados ao porto 
como Capibaribe e, mesmo, um brigue de instrução, o Recife, que 
começou a flutuar nas águas do Porto em 1888. …O Porto do 
Recife não é, apenas, o conjunto mecânico e imponente de 
guindastes, rebocadores ofegantes, cábreas, lanchas a gasolina, 
estivadores e navios. O porto é a paisagem e é o homem,” 6

 
Daí talvez a síntese poética que tenha inspirado na atualidade as pessoas irem 

até o porto contemplar o movimento de cordas nos rebocadores: 

“Oh velho ancoradouro, verdes mágoas 
sonhos de sete mares pedem lar 
Santelmo atravessado entre dois rios  
estátua identidade nos corais 
 
Oh velho ancoradouro, barra grande  
coroa de passarinhos, breguedé  
pedra da tartaruga, Tabaiacus 
corda de serraria rente ao mar 
 
“Porta de nossa casa”, meu Recife 
oh serpente da água da aventura 
não partirei, chorando e com saudade  
da terra onde ancorou minha loucura.” 7
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Porto de Santelmo, onde está o Arrecife dos Navios: a muralha de pedra deu o 

nome tanto à cidade como ao seu bairro portuário, grande Recife a que Bento Teixeira 

se referiu na sua Prosopopéia como “uma cinta de pedra, inculta e viva”; ocorre que há 

também, como lembra John Hawkshaw, um recife interior, que é visível junto ao Forte 

do Brum, em parte ficando o resto oculto pelo aterro que serviu para a construção do 

cais do Arsenal da Marinha; esse recife independente do porto tem a designação muito 

antiga de Banco de Breguedé e Pereira da Costa informa que existiu outra linha de 

recifes muitos metros abaixo do pólo, hoje submersa. Vanildo Bezerra Cavalcanti, em 

seu livro Recife de Corpo Santo, menciona Gabriel Vaz de Souza, em seu Tratado 

Descritivo do Brasil (1587): 

“Se entra pela boca de um arrecife de pedra ao 
Sudoeste e depois norte-sul e, entrando para dentro ao longo do 
arrecife, fica o Rio Morto pelo qual entram até acima navios de 
cem tonéis até duzentos, tomam meia larga em cima e acabam de 
carregar onde chamam de Poço de frente da boca do arrecife 
onde convém que os navios estejam bem amarrados porque 
trabalham aqui muito por andar neste porto sempre o mar lavadio 
por esta boca entra o alagado pela terra a dentro uma légua, ao 
pé da vila; e defronte do surgidouro dos navios faz este rio outra 
volta deixando no meio uma ponta de areia onde está uma ermida 
do Corpo Santo.” 8 

 
Vanildo Cavalcanti destaca que tanto o bairro do Recife como a cidade foram 

surgindo aos poucos em função do ancoradouro conhecido como "Porto dos Navios" 

daquele "rio morto" de Gabriel Soares de Sousa, da "laguna" formada pela confluência 

dos rios Beberibe e Capibaribe, este último no Foral duartino, "Rio dos Cedros". 

Conclui o autor: 

"Recife é assim um presente das águas. Uma 
Yemanjá modelada no barro dos aterros e na lama dos mangues. 
Uma vitória-régia nascida nos alagados que carinhosamente lhes 
deram o nome."9

 
Também destaca, ainda, sobre o Recife: 
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"O bairro vive e sempre viveu sob o padroado de 
Santelmo, Corpo Santo ou São Frei Pedro Gonçalves. É pena que 
a denominação "Santelmo" — para nós um dos mais poéticos no 
mês do vocabulário católico — não se tenha vulgarizado. A lenda 
desta devoção é de um belo fantástico, emocionante. Dizem os 
mareantes que, nas noites de tempestade, quando um barco está 
em perigo, e o santo é invocado, aparece, sobre os mastros, um 
fogo azul, como um facho etéreo que se torna um manto protetor 
acalmando a procela, trazendo aos embarcados paz e segurança. 
É "Elena". É o Corpo Santo velando e cuidando da Salvação da 
marinhagem. Por essa razão as argonautas do século XVI, que 
vinham para os "Arrecifes dos Navios", ou nele tinham base, 
ergueram, na ponta sudeste da península uma capelinha ou 
ermida, sob a invocação de Santelmo, que depois cresceu e virou 
matriz…"11 

 
O estudioso pernambucano critica a posterior demolição da Igreja do Corpo 

Santo, em detrimento da poética devoção do Santo Fogo Azul dos Marinheiros e 

também dos Arcos tal o do Bom Jesus, mencionado por Koster como “caminho 

abobadado de pedra que conduz a Olinda”; comenta que os recifenses ganharam o 

norte e alargaram o istmo, os velhos ermos de “Fora de Porta”, aterraram os lados do 

mar e do rio, alterando a antiga paisagem da cidade; também fala da “Cruz do Patrão”, 

ponto de balizamento para entrada do porto e local preferido pelos escravos para suas 

reuniões religiosas, local de execução por fuzilamento, de tal modo que Franklin Távora 

escreveu uma crônica sobre o ocorrido a 4 de maio de 1850: 

“Por muito tempo foi crença que todo aquele que 
passasse de noite por perto dela, ouviria gemidos angustiosos, 
várias almas penadas, ou seria perseguido de infames espíritos. 
Circunstâncias davam autoridade a estas crenças de remotas 
eras. Mais de um viandante, passando por ali, em horas mortas, 
encontrará o termo de seus dias. O sítio é do seu natural, deserto 
e como próprio para se cometerem violências e atrocidades. De 
um lado corre o rio, profundo nas marés vivas; de outro raiva 
bramindo e espadanando, o oceano, túmulo insondável e 
medonho; o istmo é estreito, longo e ermo. Fácil sepultura pode 
abrir na areia frouxa, nas águas mansas do Beberibe ou nas 
ondas cruzadas do Atlântico… A Cruz do Patrão foi, até certo 
tempo, uma fonte de superstições populares. Antes de se haver 
feito a nova estrada que por Santo Amaro põe o Recife em 
comunicação com Olinda, ninguém se animava a passar 
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desacompanhado, de noite, pelo istmo. Os matutos que tinham de 
vir desta, ou voltar daquela cidade, aguardavam para fazer a 
maré-seca, que lhes permitia beirar o rio, em certos pontos por 
entre mangues, deixando a alguns passos a cruz fatídica. Os 
canoeiros tinham o cuidado de navegar por dentro a fim de 
escusar a sua vista. Mas o que mais particularizou sempre a 
Cruz-do-Patrão foram tradições de espíritos infernais, bruxarias e 
outras quejandas. Dizia-se que os feiticeiros iam celebrar aí seus 
sortilégios em noites de São João, que eles escolhiam para iniciar 
nos asquerosos mistérios os neófitos. Aparecia o diabo…”12 

 

Recife da “primeira ponte do Brasil”, “Ponte da Balsa”, porque ficava próxima ao 

porto de partida de serviço de transpor fluvial entre o Recife (ou o “Povo”) e a Ilha de 

Antonio Vaz (hoje Santo Antonio), feito por botes e uma balsa. A ponte da Boa Vista, a 

ponte Duarte Coelho, ponte Velha, ponte Princesa Isabel, ponte Buarque de Macedo, 

referida por Augusto dos Anjos: 

“Recife. Ponte Buarque de Macedo. 
Eu, indo em direção à Casa do Agra,  
Assombrado com a minha sombra magra, 
Pensava no destino, e tinha medo! 
………………………………………… 
Lembro-me bem. A ponte era comprida, 
E a minha sombra enorme enchia a ponte, 
Como uma rinoceronte 
Estendida por toda a minha vida!” 13 

 
Vanildo Cavalcanti entremeia o seu estudo sobre a capital pernambucana com 

fragmentos do seu poema Noturno Turístico do Recife, Um fragmento pinta o encontro 

do rio com o homem e a ponte: 

“Passearemos como cães vadios 
ou, talvez mansamente como os rios, 
que lambem os pés da ponte como cães.”14 

 
Vanildo cita João Cabral de Melo Neto a propósito do abastecimento d’água da 

cidade, difícil para quem é “um presente das águas”: 

“Aqui estão dois rios que se irmanam para um 
suicídio marítimo, mas antes beijam os pés das pontes e rastejam 
pelos alagados ou peregrinam pelos mangues, como se fizessem 
uma penitência humilde e antecipada pelo ato tresloucado que 
vão praticar e assim formam aquela bela paisagem que 



 519

entusiasma a todos. O belo “Cão sem Plumas” de João Cabral de 
Melo Neto, vai sorrateiramente mergulhar no grande oceano, e o 
“mar tenebroso”, que o recebe nas entranhas com espasmos 
sensuais, ensalobra sua água doce, danificando-a para o 
consumo.” 15

 
Gaspar Barlaeus foi poeta e teólogo e esteve no Recife ao tempo de Maurício de 

Nassau, quando a cidade era chamada Maurícia; ele escreveu a História dos feitos 

praticados durante oito anos no Brasil, editada em Amsterdam em 1647, onde descreve 

Pernambuco, Olinda, a ilha de António Vaz e o Recife: 

“De Olinda estende-se para o sul, entre o rio 
Beberibe e o Oceano, um istmo, de cerca de uma légua, assaz 
estreito e arenoso, semelhante a uma costela ou linguazinha.  
Com outros lugares, colocou-o a Providência Divina fronteiro a 
esta costa contra os assaltos do mar, na sua extremidade existiu 
uma povoação chamada “Recife” ou “Abrigo”, talvez porque 
dentro deste e de uma outra língua de terra a ele semelhante, 
chamado Recife de Pedra, podem e costumam as naus abrigar-se 
para receberem e despejarem os carregamentos.”16

 
Johan Mieuhof era um alemão que chegou ao Recife em 1640, permanecendo 

por nove anos a serviço da Companhia das Índias Ocidentais. Sobre o Recife Escreveu 

algumas anotações sobre o Recife, e seus rios: 

“O rio Capibaribe deriva seu nome de uma 
espécie de porco do mar ou do rio que ali se encontra e que os 
brasileiros denominavam Capibaribe. Esse rio nasce algumas 
léguas do poente, atravessa a mata, ou Floresta do Brasil, 
masiapi, São Lourenço e Real, onde se junta ao rio Afogados, 
próximo a outro de mesmo nome, e, finalmente, vai desembocar 
no mar, junto ao Recife.” 17

 
O francês, de Nantes, Louis-François Tollenare viveu no Recife de 1816 a 1817 

e escreveu sobre a cidade: 

“O recife de pedra ou molhe natural não se presta 
a passeios; é anfractuoso e freqüentemente alagado palas ondas 
mais fortes. É notável por ser a pedra que o compõe um grés 
muito duro no qual se acham embutidas numerosas conchas 
perfeitamente conservadas; não vi senão bivalves e não posso 
qualificá-las de fósseis; nas cavidades do molhe se encontram 
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muitos ouriços armados de espinhos móveis; são de cor preta, 
assaz bons para comer, mas não os vi no mercado da cidade. 

Só se pode sair da ilha de Santo Antonio pelo 
aterro do Sul chamado dos Afogados, o qual conduz a uma bonita 
povoação, situada a uma légua da cidade, atravessando uma 
planície arenosa e pantanosa coberta de mangues, que servem 
de refúgio a miríades de caranguejos. 

À primeira vista o mangue não tem um aspecto 
estranho para o europeu, forma imensos bosques de verdura, e 
aparece com os arbustos que guarnecem as nossas sebes; mas, 
ao aproximar-se destas massas de verdura vê-se que os ramos, 
depois de se terem erguido, recurvam-se para a terra, se 
implantam nela, criam raízes e formam abóbadas baixas, sob as 
quais a passagem é tanto mais difícil quanto o vegetal só viceja 
na lama. Produz uma flor bem bonita, de quatro pétalas, e um 
fruto comestível; mas acre e pouco agradável. Há sobre o aterro 
algumas cabanas feitas de folhagem, nas quais habitam mulatos 
e negros livres. 

Não conhecendo os costumes do país, supus 
fossem senhoras da cidade que tivessem vindo se recrear sob 
estas habitações temporárias, as mulheres vestidas de finas 
musselinas bordadas que encontrei deitadas sobre esteiras á 
porta das cabanas. Fui tentado a lhes tirar o chapéu. Não 
passavam de gente miserável de quem a elegante camisa de 
musselina forma todo enxoval. O marido vai apanhar alguns 
caranguejos nos mangues, compra um punhado de farinha de 
mandioca, por 3 ou 4 soldos; e com isto sustenta toda a sua 
família, que pode, por meio de uma existência tão frugal, se 
entregar à ociosidade descuidada que constitui toda sua 
felicidade.” 18

 
Essa pobreza do Recife nem sempre será cantada na sua literatura. Dois 

séculos antes, o poeta satírico baiano Gregório de Matos (1635-1696), que passaria 

em Pernambuco os seus últimos dias, fizera um retrato crítico da cidade: 

“Por entre o Beberibe e o Oceano 
em uma areia sáfia e alagadiça, 
Jaz o Recife, povoação mestiça 
Que o belga edificou, ímpiotirano. 
 
O povo é pouco, e muito pouco urbano, 
Que vive de uma pura erva lingüiça, 
Unha de velha insípida e enfermiça, 
E camarões de charco em todo o ano.19

 
João Cabral de Melo Neto herda a visão social do Recife, sem o carbono dos 

registros ufanistas históricos, dos quais já se desvencilhara Manuel Bandeira no seu 
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poema “Evocação do Recife”, voltado para a vida simples de um cotidiano de menino 

em casa de seu avô: 

“Recife 
não a Veneza americana 
não a Mauritsstad dos armadores das Índias Ocidentais. 
não o Recife dos Mascates 
nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois 

—Recife das revoluções libertárias 
mas Recife sem história nem literatura 
Recife sem mais nada 
Recife da minha infância.” 20

 
Apesar de manter uma viva relação de permanente respeito a Joaquim Cardozo, 

João Cabral também não se deixou envolver pela atmosfera melancólica de província 

presente nas referências que aquele poeta fez ao Recife: 

“Recife. pontes e canais. 
Alvarengas, açúcar, água mole, água negra. 
Torres de Tradição, desvairadas, aflitas, 
Apontavam para o abismo negro-azul das estrelas. 
Pátio do Paraíso. Praça de São Pedro. 
Lajes carcomidas, decrépitas calçadas. 
Falam baixo na pedra as vozes da alma antiga.” 21

 
O discurso cabralino vai envolver um retirante de olhar crítico e atento a uma 

tradição, que ultrapassa a lamentação íntima, como nos versos de Carlos Moreira: 

“A tradição da cidade 
que é a mesma de hoje em dia: 
de amor à liberdade 
de horror à tirania.” 22 

 
João Cabral vai compactuar em parte com a visão cristalina do poeta das cores 

Carlos Pena Filho, ao descrever a cidade em seu Guia Prático da Cidade do Recife: 

“No ponto onde o mar se extingue 
e as areias se levantam 
cavaram seus alicerces 
na surda sombra da terra 
e levantaram seus rumos 
do frio pomo das pedras. 
………………………………… 
Hoje, serena, flutua 
metade roubada ao mar, 
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metade à imaginação, 
pois é do sonho dos homens 
que uma cidade se inventa.” 23

 
Ao mesmo tempo em que escrevia Morte e Vida Severina, Cabral realizou 

Paisagens com Figuras, onde na linha de “elevação” de cultura realiza a outra face da 

ideologia expressa no auto de “extensão” da cultura; é nesse livro que se encontra o 

Pregão Turístico do Recife: 

“Aqui o mar é uma montanha 
regular redonda e azul, 
mais alta que os arrecifes 
e os mangues rasos ao sul. 
 
Do mar podeis extrair,  
do mar deste litoral,  
um fio de luz precisa,  
matemática ou metal. 
 
Na cidade propriamente 
velhos sobrados esguios 
apertam ombros calcários 
de cada lado de um rio. 
 
Com os sobrados podeis  
aprender lição madura:  
um certo equilíbrio leve,  
na escrita, da arquitetura. 
 
E neste rio indigente,  
sangue-lama que circula  
entre cimento e esclerose  
com sua marcha quase nula. 
 
E na gente que se estagna  
nas mucosas deste rio,  
morrendo de apodrecer 
vidas inteiras a fio, 
 
podeis aprender que o homem 
é sempre a melhor medida. 
Mais: que a medida do homem 
não é a morte mas a vida.”24 
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Ainda que seguindo em uma linha geométrica a identificar a curvatura da montanha com a 

circunferência do mar, redondos e azuis, numa regularidade cuja imponência contrasta com a 

linearidade dos arrecifes e a rasa plataforma dos mangues, João Cabral evoca com singularidade o 

recorte paisagístico da cidade do Recife. Observa-se a utilização de uma linguagem sincopada e 

transversa com sinestesia entre o mar e a claridade nordestina, cujo fio é composto de uma luz 

precisa, matemática ou metal, atributos que também pertencem ao oceano litorâneo. Então, o 

“turismo” a que se propõe anunciar o poeta pernambucano volta-se para o rosto de uma cidade em 

busca de seus traços naturais: nenhuma afetação e nenhum dado superficial vão integrar o poema 

cabralino.  

Impressiona a descrição dos sobrados recifenses, esguios e, como pessoas, apertando 

seus ombros, adjetivados por calcáreos em ambas as margens do rio Capibaribe. 

Nesse momento, o brilho do “camarada diamante” assume o auge da lucidez ao demonstrar 

a didática que esses edifícios pernambucanos oferecem no que concerne a uma arquitetura 

conjugada com a escrita – uma aula de contenção e, ao mesmo tempo, uma irmandade estrutural 

das casas a apontar para uma solidariedade de existência diante das águas do Capibaribe: rio 

indigente,/... com sua marcha quase nua, como a de Severino como a da gente recifense, 

estagnada,  morrendo de apodrecer/vidas inteiras a fio. 

João Cabral, em seu humanismo clarividente, destaca o homem como a medida de todas as 

coisas e, fiel à nomenclatura do alto pernambucano destaca medir-se este homem não pelas 
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características angustiadas da morte, mas pelos elementos triunfantes da vida, mesma proposta 

que haveremos de encontrar em Morte e Vida Severina. 
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7 - INTERTEXTO DO SUICÍDIO 
 
 
 
Ao chegar ao Recife, Severino escuta a conversa de dois coveiros, que se 

constitui, no auto, na 5ª Alegoria da Morte, o 5º aviso. Eles discutem sobre a 

importância do dinheiro nos enterros. Aliás, nesta passagem, a morte surge de um 

modo mais óbvio ainda como um negócio, destituída do sentido religioso que 

apresentava no enterro na rede (1ª) e canto das excelências (2ª), evoluindo desde a 

didática crua da mulher na janela (3ª) à indignação do Funeral do Lavrador (4ª). O que 

os coveiros da capital pernambucana oferecem a Severino é a de construção quase 

cínica do seu sonho de viver melhor no Recife. Discutem o “movimento” dos enterros, e 

a morte é vista em sua plena mediocridade burocrática a partir de um espírito 

tipicamente provinciano, onde contam tanto o dourado das letras do morto na lousa, 

(inexistente), como as gorjetas que só são dadas pelas pessoas ricas, em cujo 

cemitério se exige que os coveiros trabalhem de quepe e farda engomada e limpa.  

Um desses trabalhadores pode ir para o cemitério de Santo Amaro, conhecido 

pela maciez cor de vinho dos jambos caídos na calçada, deixando o de Casa Amarela, 

de pessoas mais humildes, “onde não pára o vaivém”, “com filas de mais de cem”. Seu 

pedido é atendido apenas em parte; ele muda de arrabalde: sai do subúrbio dos 

indigentes e passa para o dos industriários, comerciários, ferroviários e operários, 

menos pobres que os “defuntos ininterruptos” e a “gente dos enterros gratuitos”: 

“—É a gente retirante 
que vem do sertão de longe. 

—Desenrolam todo o barbante 
E chegam aqui na jante. 

—E que então, ao chegar, 
não tem mais o que esperar. 

—Não podem continuar 
pois tem pela frente o mar. 

—Não tem onde trabalhar 
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e muito menos morar. 
—E da maneira em que está 

não vão ter onde se enterrar. 
 

O colega do coveiro agraciado pela Administração com o cemitério do outro 

arrabalde manifesta verbalmente sua experiência profissional sobre os retirantes do 

sertão, a que já havia aludido, de modo agora mais incisivo e sem dúvida chocante 

para os ouvidos de Severino, com seus vinte anos de idade recém-chegado ao Recife: 

“—Eu também, antigamente, 
fui do subúrbio dos indigentes, 
e uma coisa notei 
que jamais entenderei: 
essa gente do Sertão 
que desce para o litoral sem razão, 
fica vivendo no meio da lama, 
comendo os siris que apanha; 
pois bem: quando sua morte chega, 
temos de enterrá-los em terra seca.” 
 

Cabral reitera, no Diálogo dos Coveiros, a situação já bem clara no Funeral do 

Lavrador, dessa morte multiplicada que não há chão que dê conta e nem dinheiro para 

pagar os rituais: 

“—Na verdade, seria mais rápido 
e também muito mais barato 
que os sacudissem que qualquer ponte 
dentro do rio e da morte: 

—O rio, daria macio caixão de água; 
e também o acompanhamento 
que levaria com passo lento 
o defunto ao enterro final 
a ser feito no mar de sal. 

—E não precisava dinheiro, 
e não precisava coveiro, 
e não precisava oração 
e não precisava inscrição.” 
 

Os próprios coveiros declaram ser preferível sacudir os mortos de qualquer 

ponte, pois o próprio rio daria a mortalha e mesmo um caixão macio de água: sem 

maiores despesas, sem dar trabalho a ele, coveiro, sem precisar de oração ou rezas 

nem letras na lousa indicando os nomes. Há aí um aspecto bastante delicado, pois o 
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próprio profissional dos enterros os está declarando inúteis, ele questiona o lugar do 

seu ofício na estrutura social. 

Contudo, a homenagem que Cabral presta a todas as literaturas ibéricas com 

Morte e Vida Severina não vai excluir o viés do roteiro anglo-francês presente no 

conjunto de obras do poeta pernambucano. Nanci Maria Mendes, em Ironia, Sátira, 

Paródia e Humor na Poesia de João Cabral de Melo Neto (dissertação apresentada à 

Pós-graduação em Letras da UFMG), apresenta Morte e Vida Severina como um texto 

parodístico, lembrando que “por trás do diálogo dos coveiros ouvida por Severino, 

talvez se possa acrescentar um, pertencente a outra literatura: o diálogo ouvido pelo 

príncipe da Dinamarca no cemitério” referindo-se a Hamlet, do dramaturgo inglês 

William Shakespeare. 1

Observando detidamente o texto, verifica-se que o V Ato, na cena I, trata 

realmente de dois coveiros que entram no cenário de um cemitério para preparar a 

cova de Ofélia, cuja morte por afogamento é descrita no ato anterior: 

“À beira de um regato ergue-se um salgueiro, que 
reflete as suas folhas prateadas nas ondas transparentes. Para ali 
se dirigiu, enfeitada em caprichosas grinaldas de ranúnculos, 
urtigas, malmequeres e essas flores vermelhas a que nossos 
pastores dão um nome grosseiro, mas que as nossas castas 
donzelas chamam dedos-de-defunto. Trepou aos ramos 
pendentes para ali deixar sua grinalda de flores silvestres, quando 
um pérfido ramo se partiu, e então, juntamente com os seus 
troféus de verdura, ela caiu no regato murmurante. Os seus 
vestidos espalharam-se à volta do corpo e, como se fosse uma 
ninfa mantiveram-na à superfície por momentos, enquanto ia 
cantando versos de antigas baladas, como inconsciente da 
própria desgraça, ou como um ser dotado pela natureza para 
viver naquele elemento, mas isso não durou muito tempo e os 
vestidos, carregados com o peso da água, arrastaram depressa a 
infeliz para o leito do rio, embalada pelos seus doces lamentos.” 2 

 
Trata-se, assim, a cena I de Hamlet, de uma intertextualidade que Nanci Maria 

Mendes admite ter sido inconsciente, por parte de Cabral e a qual não se interessa em 

analisar. Contudo, se as demais intertextualidades presentes foram deliberadas, por 
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que não considerar também esta como voluntária? No drama inglês o diálogo dos dois 

coveiros surge após o suicídio de Ofélia, questionando se mereceria “sepultar-se em 

território sagrado aquela que não quis esperar pela sua própria hora”, ou seja, aquela 

que escolheu a morte voluntária por afogamento. Eles discutem, portanto, se Ofélia, 

mereceria sepultura cristã e concluem que se ela não fosse uma donzela “da alta”, não 

lhe dariam sepultura cristã: 

“Segundo coveiro: Queres que te diga a verdade? Se a morta não fosse uma 
donzela da alta, não lhe davam sepultura cristã. 

 
 Primeiro coveiro: Naturalmente! É como dizes! E o mais grave da questão é 

que os poderosos tenham neste mundo mais facilidade para 
se afogarem e enforcarem à sua vontade do que os outros 
cristãos. Dá-me daí a pá. O certo é que não há fidalgos mais 
antigos do que os jardineiros, os cavadores e os coveiros, 
porque seguem o ofício de Adão.”3

 
A seguir, observa-se no texto shakespeareano o esclarecimento de que, 

conforme as sagradas Escrituras Cristãs, “Adão cavava”, daí ter sido o primeiro homem 

que usou armas, pois “só poderia cavar se tivesse o braço armado de ferramenta.” 

Além disso, trava-se entre os coveiros uma discussão, ao modo de adivinha, sobre qual 

o profissional que possa construir melhor do que o pedreiro, o calafate ou o carpinteiro. 

À primeira resposta a favor do que faz as forcas, porque essa construção sobrevive a 

mil inquilinos, o primeiro coveiro, que fizera a adivinha (Quem é que constrói melhor do 

que o pedreiro, o calafate ou o carpinteiro?) conclui ser o coveiro, porque as casas que 

ele constrói duram até o dia do juízo…”4 Enquanto cava, com enxada e picareta, o 

coveiro canta, para surpresa de Hamlet (“Esse homem não terá consciência do que 

está a fazer, para cantar enquanto abre uma cova?”), ao que Horácio responde haver 

ele se habituado à sua profissão; de fato, após a saída de cena do segundo coveiro, 

ouve-se, enquanto trabalha, a cantiga do primeiro: 

“Quando era novo e amava, e amava, 
Tudo me parecia bom, parecia, 
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Para matar o tempo, oh, o tempo que passava, 
Mas o tempo, oh, o tempo nada me trazia. 
 
Mas a idade, com pézinhos de lã. 
Na rede me apanhou, 
E meteu-me na terra, 
Terra que me gerou. 

(tira uma caveira) 
…………………………… 
Uma enxada e uma pá, 
Uma pá e um lençol; 
E quatro palmos de terra, 
Está o freguês aviado. 

(tira outra caveira)” 5

 
O que sucede a seguir é o diálogo deHamlet com Horácio sobre a possibilidade 

de as caveiras haverem pertencido a um político, um cortesão, um advogado, ou um 

grande proprietário: 

“Hamlet: Este fulano talvez tenha sido, noutros tempos, um grande comprador 
de terrenos, com hipotecas, reconhecimentos, transferências, duplos 
fiadores, cobranças. E agora o reconhecimento dos reconhecimentos e 
a cobrança das cobranças é encherem-lhe a carcaça de lama da 
melhor? Porventura todas as suas fianças, mesmo duplas, lhe 
garantem das compras que fez mais do que o comprimento e a largura 
de um par de processos? Só os títulos de propriedade dos seus 
terrenos mal caberiam neste caixote; e o próprio herdeiro não deve 
possuir mais do que isso, hã? 

 
Horácio: Nem uma polegada a mais, senhor. 
 
Hamlet: O pergaminho não é feito de pele de carneiro? 
 
Horácio: É, meu senhor; e também de pele de bezerro. 
 
Hamlet: Pois não passam de carneiros e bezerros os que se julgam seguros com 

tais pergaminhos.” 6

 
Do ponto de vista ideológico, encontra-se aí uma crítica contundente à 

propriedade privada dos que enriquecem através da conquista material de patrimônio. 

De fato, resulta estranha essa corrida humana à aquisição de bens e compras de terra, 

quando a casa garantida e duradoira está ali e tem “o comprimento e a largura de um 

par de processos” que reunisse as fianças das compras que teria realizado. Assim, há 

uma crítica à propriedade e, também, ao dinheiro, ao capital; o dramaturgo inglês 
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equipara a carneiros e bezerros os homens que acreditam no valor dos títulos de 

propriedade inscritos à época nos pergaminhos feitos com pele de carneiro e de 

bezerro. Como se não bastasse, para mostrar a total desimportância dos que 

acumulam bens e honrarias, à época nobiliárquica, faz ascender à noção corriqueira do 

ser humano a condição habitualmente esquecida de próximo cadáver, diante da qual 

deveriam ser menos vaidosos os homens: 

“Hamlet: Quanto tempo leva um homem a apodrecer, depois de enterrado? 
 
Primeiro coveiro: Por minha fé, se não estiver já podre antes de morrer — 

porque hoje em dia chegam aqui muitos cadáveres cheios de 
pústulas, que mal se lhes pode pegar para os meter na cova — 
leva oito ou nove anos a apodrecer…”7

 
Essa idéia da inutilidade da olimpíada humana em busca de bens materiais, 

tendo em vista a decomposição final dos seres, ela envolve a questão filosófica e 

metafísica presente nas grandes obras e em todo o percurso shakespeareano. João 

Cabral de Melo Neto adaptou, sem dúvida, à linguagem e ao contexto nordestino, a 

denúncia clássica universalmente relida no texto escrito em 1601 pelo artista de 

Stratford-on-Avon cuja obra como um todo é um libelo contra jogo do poder e a 

ambição dos homens. Hamlet é considerada a primeira das quatro grandes tragédias 

do dramaturgo, e concentra de modo exemplar o humanismo renascentista da tragédia 

elisabetana, o apogeu da carreira shakespeareana; as demais seriam Otelo, Rei Lear e 

Macbeth. Observe-se que o diálogo dos coveiros surge, aí, em um contexto suicida, 

subseqüente à morte voluntária por afogamento de Ofélia. Contudo, há um outro 

momento do drama, o famoso monólogo de Hamlet, que trata, no III ato, do mesmo 

assunto: 

"Ser ou não ser, eis a questão! O que será mais 
nobre para o espírito humano: sofrer os ataques e as frechadas 
da fortuna adversa, ou pegar em armas contra um mar de dores 
e, enfrentando-as, por-lhes termo? Morrer… dormir, mais nada! E 
dizer que se acaba com as penas do coração e os mil choques de 
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que é herdeira a carne! Eis um fim a desejar ardentemente. 
Morrer… dormir! Dormir… sonhar talvez. Aí é que está o 
problema! Porque há que pensar nos sonhos que virão nesse 
sonho eterno, quando nos libertarmos desta mortal crisálida! É 
este raciocínio que nos leva à desgraça de uma vida tão longa! 
Pois quem suportaria as chicotadas e o desprezo do mundo, a 
injúria do agressor, a afronta do soberbo, as ferroadas da justiça, 
a insolência dos funcionários e o coice que o mérito paciente 
recebe dos indignos, quando se podia buscar repouso com a 
ponta de um punhal? Quem agüentaria tão dura carga, gemendo 
e suando, sob o peso de uma vida tão trabalhosa, se não fosse o 
pavor do que existe para lá da morte — essa região desconhecida 
cujas fronteiras nenhum viajante volta a atravessar — temor que 
embaraça a vontade e nos obriga a suportar os males que 
conhecemos, em vez de correr para outros de que não sabemos 
nada?"8

 
Barbara Heliodora, em seu ensaio Falando de Shakespeare, ao comentar o 

talento do dramaturgo para criar uma cena de tendência cômica já tão perto da 

catástrofe final, sugere uma reflexão sobre as intenções do autor: 

"Eles lembram (os coveiros) na verdade, figuras 
como o Juiz da Beira de Gil Vicente ou o Azdak bêbado agindo 
como juiz no Círculo de Giz Caucasiano de Brecht: vivendo longe 
dos parâmetros da classe dominante, emocionalmente 
desengajados, os dois coveiros vêem os acontecimentos com 
crueza e objetividade penetrantes. Essa mesma e meridiana 
objetividade se manifesta no diálogo que Hamlet sustenta com os 
dois e Horácio, em sua primeira cena após a volta." 9

 
A mesma autora, comentando o IV ato de outra peça de Shakespeare, O 

Mercador de Veneza, em que ocorre um julgamento, recorda a proximidade do texto 

elisabetano com o Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, inspirado que foi nos 

autos medievais, destacando que na peça brasileira o tom é mais leve e brincalhão, 

porque Suassuna optou pela ingenuidade do teatro circense. 10

Essas correlações são pertinentes, sobretudo ao se levar em conta a 

observação da própria Bárbara Heliodora de que Shakespeare foi um autor popular, 

que escrevia para o seu palco e para o seu público, que era eclético e abrangia todo o 

aspecto do mundo elisabetano; fazia uma dramaturgia consciente da presença da 
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platéia, e com freqüência se dirigia a ela: Ben Jonhson considerava-o mesmo um autor 

de concessões. 11

É possível que esse mosaico de referências que constitui Morte e Vida Severina 

tenha levado o seu autor a considerá-la, também, concessiva. A cena do Diálogo dos 

Coveiros seria retomada, após o poeta inglês, por Isidore Ducasse, Conde de 

Lautréamont, em seus Cantos de Maldoror, publicados em 1869. Esse seu pseudônimo 

era uma corruptela da personagem de Eugéne Sue, autor de Os Mistérios de Paris. 

Isidore, nascido em Montevidéu em 1846, começou a estudar na França aos 13 anos, 

lá ficando até os 19; depois de um desaparecimento de 3 anos, ressurge com o livro 

que o tornou conhecido; veio a morrer em 1870, com 24 anos. Literariamente se 

vincula a uma linha relacionada a Baudelaire, Poe, Nerval, Rimbaud; os poetas 

malditos do século XIX o tem como seu expoente máximo e o grupo surrealista do 

século XX o reconheceu como seu mais importante precursor.  

A cena da Conversa de Maldoror com o Coveiro se inicia com este dizendo a 

Maldoror que deve terminar a cova com a sua pá incansável, a fim de que ela esteja 

pronta no dia seguinte. O protagonista se surpreende com que o coveiro leve a sério o 

fato de cavar um túmulo. Após algumas referências a situações absurdas que são 

compreendidas pelas pessoas, declara o coveiro: 

Coveiro — "Cavar uma cova muitas vezes ultrapassa as forças da natureza. 
Como queres, estrangeiro, que o enxadão remexa essa terra, que 
primeiro nos alimenta e depois nos dá um cômodo leito, ao abrigo do 
vento do inverno que sopra furioso nestas regiões frias, quando esse 
que segura o enxadão com suas trêmulas mãos, depois de ter, durante 
o dia todo, apalpado convulsivamente as faces dos antigamente vivos 
que ingressam em seu reino, vê à sua frente, gravado em letras de 
fogo em cada cruz de madeira, o enunciado do problema assustador 
que a humanidade ainda não resolveu: a mortalidade ou imortalidade 
da alma?" 12 
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Maldoror pede, então, ao coveiro, para interromper o trabalho, que ele deseja 

tomar o seu lugar, desejando receber sugestões a fim de que o serviço saia bem feito e 

acrescenta: 

Maldoror — "Que uma dúvida inútil não atormente teu pensamento: todos esses 
túmulos espalhados pelo cemitério como flores na campina, 
comparação falha em veracidade, são dignos de serem medidos com o 
compasso sereno do filósofo." 13

 

No decorrer da conversação, o coveiro ouve Maldoror e passa a se impressionar 

com a sua linguagem; pede para tocá-lo, ele que jamais pega nos vivos e indaga sua 

identidade, considerando-o habitante de um país longínquo; Maldoror pede-lhe que o 

dispa para metê-lo na cova; o coveiro observa tratar-se ele de alguém com grandes 

sofrimentos e lhe oferece hospitalidade: 

Coveiro: "Meu palácio, verdadeiramente grandioso, é digno de receber-te. Não 
foi construído com diamantes e pedras preciosas, pois é apenas uma 
pobre choupana, mas é uma choupana célebre, que tem um passado 
histórico que sem cessar se renova. Se ele falasse, espantar-te-ia, 
mesmo a ti que não pareces te impressionar com coisa nenhuma. 
Quantas vezes, junto com ela, vi desfilarem à minha frente os caixões 
funerários contendo ossos mais apodrecidos que o lado de dentro da 
minha porta, ao qual eu me apoiava! Meus inumeráveis clientes 
aumentam a cada dia. Não é preciso que eu faça recenseamentos, em 
intervalos fixos, para recebê-lo. Aqui, é como entre os vivos, cada qual 
paga um imposto proporcional à mansão que escolheu, e se algum 
avarento se recusa a pagar sua quota, tenho ordem, dirigindo-me à sua 
pessoa, de fazer o que fazem os porteiros: não faltam chacais e 
abutres que gostariam de uma boa refeição. Já vi, enfileirados sob o 
pendão da morte, aquele que foi belo; aquele que não enfeiou durante 
sua vida; o homem, a mulher, o mendigo, os filhos dos reis; as ilusões 
da juventude; os esqueletos dos velhos; o gênio, a loucura; a preguiça 
e seu contrário; aquele que foi falso, aquele que foi honesto; a máscara 
do orgulhoso, a modéstia do humilde; o vício coroado de flores, a 
inocência traída. 

 
Maldoror — "Não, não recuso teu leito, que é digno de mim até que venha a 

aurora, o que não demorará a acontecer. Agradeço tua hospitalidade 
Coveiro, é agradável contemplar as ruínas da cidade, mas contemplar 
as ruínas dos seres humanos é mais agradável ainda." 14
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O cruzamento do discurso shakespeariano em Hamlet com o de Lautréamont 

em Cantos de Maldoror leva a uma meditação crua sobre a condição humana. E a 

Conversa dos Coveiros de João Cabral de Melo Neto está dentro desse espírito de 

observação e crítica das ruínas e da visão objetiva do humano destino mortuário. No 

caso específico de Severino retirante, ouvir o que eles falam causa-lhe um choque e 

faz ascender o tom dramático do Auto: 

"—E esse povo lá de riba 
de Pernambuco, da Paraíba, 
que vem buscar no Recife 
poder morrer de velhice, 
encontra só, aqui chegando 
cemitérios esperando. 

—Não é viagem o que fazem 
vindo por essas caatingas, vargens; 
aí está o seu erro: 
Vêm é seguindo seu próprio enterro." 

 
Climax do poema dramático cabralino, essa revelação fica ecoando de modo 

estranho e prolongado diante do leitor/espectador, que passa a rever mentalmente os 

quadros apresentados nas cenas em aparece um morto: o enterro na rede (1º), o canto 

das excelências (2º), a mulher na janela - alegoria da morte (3º), o funeral do lavrador 

(4º) e, finalmente, o diálogo dos coveiros (5º), com esses versos finais que atuam 

quase como uma revelação. 

O contexto shakespeariano é suicida, pois nele os coveiros preparam a morada 

última de Ofélia; em Lautréamont também, desde o instante em que pede ao coveiro 

para enfiá-lo na cova, no capítulo seguinte em que Dazet, diz ser ele “triste como o 

universo, belo como o suicídio.”15

Não é diferente a atmosfera cabralina, quando o retirante Severino se aproxima 

de um dos cais do Capibaribe e ergue sua fala de comovente intensidade lírica: 

“Nunca esperei muita coisa,  
é preciso que eu repita.  
…………………………… 
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esperei, devo dizer,  
que ao menos aumentaria  
na quartinha, a água pouca,  
dentro da cuia, a farinha,  
o algodãozinho da camisa,  
ou meu aluguel com a vida.  
E chegando, aprendo que,  
nessa viagem que eu fazia,  
sem saber desde o Sertão,  
meu próprio enterro eu seguia.  
Só que devo ter chegado  
adiantado de uns dias;  
o enterro espera na porta:  
o morto ainda está com vida. 
A solução é apressar 
a morte a que se decida 
e pedir a este rio, 
que vem também lá de cima, 
que me faça aquele enterro 
que o coveiro descrevia: 
caixão macio de lama, 
mortalha macia e líquida, 
coroas de baronesa 
junto com flores de aninga…” 

 
Uma descrição como se adaptasse a de Shakespeare sobre Ofélia à paisagem 

nordestina. Um Severino suicida. 

Nessa tônica cabralina da visão democratizada da morte, há uma 

correspondência nordestina, o paraibano Augusto dos Anjos (1884-1914), inscrito 

numa linguagem baudelairiana onde também se exercita o português Cesário Verde 

(1855-1886). Fortemente marcado pelo positivismo da Escola do Recife, Augusto 

declarou seu materialismo em versos até hoje repetidos pelas classes populares, 

apesar do uso compulsivo de palavras obscuras de teor científico. Com a temática 

específica do coveiro existem três sonetos: 

O Coveiro 
 
Uma tarde de abril suave e pura 
visitava eu fermente ao derradeiro 
Lar; tinha ido ver a sepultura 
De um ente caro, amigo verdadeiro. 
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Lá encontrei um pálido coveiro 
com a cabeça para o chão pendida; 
Eu senti a minh'alma entristecida 
e interroguei-o: "Eterno Companheiro 
 
Da morte, quem matou-te o coração?" 
Ele apontou para uma cruz no chão, 
Ali jazia seu amor primeiro! 
 
Depois, tomando a enxada gravemente, 
balbuciou, sorrindo tristemente: 
—"Ai! Foi por isso que me fiz coveiro!"16

 
"Versos a um coveiro 
 
Numerar sepulturas e carneiros, 
Reduzir carnes podres a algarismos, 
—Tal é, sem complicados silogismos, 
A aritmética hedionda dos coveiros! 
 
Um, dois, três, quatro, cinco… Esoterismos 
da Morte! E eu vejo, em fulgidos letreiros, 
na progressão dos números inteiros 
a gênese de todos os abismos! 
 
Oh! Pitágoras da última aritmética, 
Continua a contar na paz ascética 
dos tábidos carneiros sepulcrais 
 
Tíbias, cérebros, crâneos, rádios e úmeros, 
porque infinita como os próprios números 
a tua conta não acaba mais! 17 

 
"Último Credo 
 
Como ama o homem adúltero o adultério 
E o ébrio a garrafa tóxica de rum 
Amo o coveiro — este ladrão comum 
Que arrasta a gente para o cemitério! 
 
É o transcendentalíssimo mistério! 
É o nous, e o pneuma, é o ego sum qui sum, 
É a morte, é esse danado número Um 
Que matou Cristo e que matou Tibério! 
 
Creio, como o filósofo mais crente, 
Na generalidade decrescente 
Com que a substância cósmica evolui… 
 
Creio, perante a evolução imensa, 
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Que o homem universal de amanhã vença 
O homem particular que eu ontem fui!"18

 
O primeiro descreve a tristeza de alguém que perde a amada e o processo pelo 

qual se torna coveiro para estar mais próximo dela, íntimo da terra que a recobre e 

onde ela se mistura aos elementos em mutação. Já no segundo soneto Augusto 

descreve a aritmética dos coveiros, seu trabalho com os ossos dos mortos reduzindo a 

algarismos a carne em putrefação; no último poema, Augusto declara amar o coveiro 

que a todos arrasta ao cemitério, porque acredita que o homem universal de amanhã 

vença o homem particular que ele foi: é uma afirmação de fé na transcendência, menos 

pessimista do que poderia aparentar, por aspirar a uma continuidade após o exercício 

do transitório. 

A identidade temática, contudo, no que pese à disparidade de tratamento 

estético, existe e acarreta uma sucessividade de abordagens naturalmente diversas: 

Shakespeare, Lautréamont, Augusto, Cabral. Se o ilogismo da articulação metafórica 

em Augusto, associado à sua ênfase “descritiva coloquial”, atua no plano da linguagem, 

como referência contraposta à secura da linguagem despejada cabralina, isso não é 

suficiente para afastar a visão objetiva e materialista comum em ambos, apesar das 

antecipações modernistas / expressionistas  do paraibano, influenciado que era pelas 

características da Escola do Recife a partir dos materialistas alemães, Spencer, Taine, 

Haeckel, divulgados por Tobias Barreto na Faculdade de Direito do Recife. 

No declive entre Shakespeare/Lautréamont e Augusto, importa a inclusão do 

poeta português Cesário Verde (1855-1886) com o seu realismo voltado para o social e 

o naturalismo, com a notação crua do cotidiano, além do tédio melancólico inspirado 

pelas grandes cidades, o spleen baudelaireano que já conduziu Jacinto do Prado 

Coelho a localizar uma aproximação entre os dois poetas, como lembra Carlos Felipe 

Moisés, em estudo introdutório à poesia completa de Cesário. 19 
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Costuma-se considerá-lo precursor do modernismo português; na verdade tem 

características do expressionismo, em seu ofício de explodir a imagem e remontar os 

seus fragmentos no espaço vazio do desespero utópico: daí surgiria em prolongamento 

o surrealismo, da montagem–sonho dos primeiros haveria a passagem à cristalização 

do caos originário dos segundos. Importa ampliar o declive: 

Shakespeare/Lautréamont/Baudelaire/Cesário/Augusto. Do monólogo (ou solilóquio) ao 

verso lírico deambulatório. A quebra da aura de que falou Walter Benjamim. O tom, a 

dicção lírica de Augusto por vezes lembrará Cesário como a deste eventualmente 

recordará Baudelaire. O estremecimento, porém, causado pelo verso baudelairiano na 

sociedade francesa e pela poética de Augusto, até hoje, na brasileira, passou quase 

despercebido na portuguesa quanto a Cesário, a partir mesmo do fato que, em sua 

época, eram alvo de culto Guerra Junqueiro e Antero de Quental. Contudo, impossível 

deixar de reconhecer nos três poetas o caráter marginal de suas poesias, resistente ao 

enquadramento dos estilos de época, sabendo-se, contudo, hoje não haver dúvida 

quanto à posição de Baudelaire como instaurador da poesia moderna. 

A influência de Baudelaire no Brasil é registrada a partir de 1874, quando 

começaram a surgir seus discípulos Carvalho Júnior, Múcio Teixeira e Fontoura Xavier, 

dois anos após a publicação de Poesias, de Carlos Teixeira, tradução baudelairiana 

parafrástica do poeta das Flores do Mal. Bilac, Raimundo Correia e Vicente de 

Carvalho também demonstraram essa aproximação; não foi diferente a visão esotérica 

do simbolismo de Cruz e Souza e a poesia científica de Augusto dos Anjos, em que 

este confere lirismo à materialização prosaica deste mundo. Resulta pertinente 

seqüenciar as líricas: 

“Baudelaire:Pois não serão jamais essas damas de enfeite  
produtos estragados de um século ocioso  
passos de borzeguins, gestos de castanholas  
jamais vão saciar meu coração jamais 
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Eu deixo a Gavarni, poeta das cloroses 
esse bando estridente, belezas de hospital, 
porque eu não pude achar nessas pálidas rosas 
uma flor que pareça ao meu rubro ideal 
 
Para este coração, profundo como o abismo 
Só tu, Lady Macbeth, alma potente ao crime 
Sonho de Ésquilo em flor ao reinado dos ventos 
 
Ou tu, grande noite, filha de Michelangelo 
Que moves mansamente, de uma maneira estranha 
Teu encanto esculpido na boca dos Titãs.”20 

 
Cesário: Milady, é perigoso contemplá-la, 

Quando passa aromática e normal, 
Com seu tipo tão nobre e tão de sala, 
Com seus gestos de neve e de metal. 
…………………………………………… 
Mas cuidado, milady, não se afoite, 
Que hão de acabar os bárbaros reais; 
E os povos humilhados, pela noite, 
Para a vingança aguçam os punhais.”21

 
A leitura de O Sentimento dum Ocidental e Contrariedades fornece uma 

compreensão ampla do discurso lírico narrativo de Augusto dos Anjos no volume “Eu”, 

especialmente nos poemas As Cismas do destino e Noite de um visionário, até mesmo 

no que concerne à pontuação interna do verso. 

Cesário: “Dói-me a cabeça. Abafo uns desesperos mudos; 
Tanta depravação nos usos, nos costumes! 
Amo, insensatamente, os ácidos, os gumes 
e os ângulos agudos. 
 
Sento-me à secretária. Ali defronte mora 
Uma infeliz, sem peito, os dois pulmões doentes 
Sofre de falta de ar, morreram-lhe os parentes 
E ergo-me para fora.” 22 - CONTRARIEDADES 

 
Augusto: “Número cento e três. Rua Direita 

Em linha a sensação de quem se esfola.” 23 

- NOITE DE UM VISIONÁRIO 
 
Recife. Ponte Buarque de Macedo 
Eu, indo em direção à casa do Agra.” 24

- AS CISMAS DO DESTINO 
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Fausto Cunha declara a influência de Cesário em Augusto, inclusive no 

coloquialismo trivial mencionado25, combate ao parnasianismo representado por Bilac 

no Brasil, paródia mesmo; Eudes Barros relembra o biógrafo de Augusto Humberto 

Nóbrega a mencionar que o pai do poeta recebia de Paris tudo o que saía sobre 

filosofia e Literatura e complementa que Augusto lia no original Dante, Petrarca, 

Leopardi, bem como chegaria a confessar terem sido Shakespeare e Poe os autores 

que mais o impressionaram; conclui Eudes Barros que Órris Soares um dia lhe revelou 

ter descoberto, num “sebo” da Paraíba, um velho exemplar de Les Fleurs del mal, de 

Charles Baudelaire, em cuja capa estava marcado a carimbo o nome de Augusto dos 

Anjos: tratava-se de uma edição publicada em 1861. Uma preciosidade bibliográfica. 

Mas o que lhe despertara especial interesse era que o poema “Une charogne” estava 

assinalado a lápis vermelho”26 Destaca Eudes Barros que a carniça, em Baudelaire, 

equivale à decomposição do cadáver, em Augusto, salientando o realismo nos versos 

dos dois poetas que seriam — ou dariam a entender que eram – materialistas: o 

primeiro, por desaforo às instituições religiosas e o segundo, por influência de monismo 

hackeliano. 27 

João Cabral de Melo Neto se pronunciou sobre os poetas desse cordão 

euronordestino.  

SOBRE BAUDELAIRE: 

“…acredito que já comprei nove vezes as 
obras completas de Baudelaire. Sem dúvida alguma, ele é a 
base de toda a poesia moderna, em sua obra estão implícitos 
todos os aspectos literários que viriam depois.” 28 

 
SOBRE CESÁRIO VERDE: 

 
“Cesário Verde me fascina. Tem aquela vida e 

aquela forma nova de dar vida aos poemas. O que não me agrada 
é o seu ritmo quase sempre igual.” 29
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“…para mim, o maior de todos (dos poetas 
portugueses) é Cesário Verde. É aquele poeta que eu sinto 
mais perto de mim, com quem mais me identifico.” 30

 
Morto aos 31 anos de idade, Cesário deixou um lirismo narrativo de repórter da 

cidade, um lirismo “realista” que descreve a Lisboa dos fins do século XIX; o termo, na 

acepção de Fidelino de Figueiredo, dará a entender “a preferência por temas até então 

relegados por banais ou de mau gosto e a adaptação audaciosa do metro às 

necessidades expressivas dessa matéria nova.” 31

Cabral ainda terá um outro pensamento sobre ele: 

“Sabe o que eu acho maravilhoso em Cesário 
Verde? È que exatamente não tem nada dos defeitos que apontei, 
Cesário não é lírico, nem é subjetivo, como pessoa, de quem não 
gosto totalmente. (…) Cesário descreve a realidade através da 
qual se sente a alma de poeta, mas não por transcrição abstrata. 
(…) Foi Eliot quem disse que a obrigação do poeta é criar o 
objetivo que incorpore a subjetividade, mas não a descreva, o 
chamado “correlativo objetivo”. Em Cesário, são as coisas que ele 
mostra que exprimem o que ele sente e não a confissão 
lamurienta e lírica e pessoal de que ele é, do que ele sofre, etc.”32

 
Na verdade, tanto Cesário quanto Augusto introduziram, em Portugal e no Brasil, 

uma postura realista que implicaria em antecipação da trajetória modernista e tal não 

poderia deixar de ser, em função, inclusive, de pairar sobre eles a modernidade de 

Baudelaire, o qual ainda estava vivo quando Lautréamont andou estudando na mesma 

França aonde Cesário iria, uma década após a morte. Do uruguaio Nascido dois anos 

antes da morte de Cesário e três anos antes da de Lautréamont, Augusto surge 

dezessete anos após a morte de Baudelaire, que era  uma sua leitura especial. 

Augusto antecipa no Brasil a visão moderna dos seus antecessores europeus 

(Baudelaire/Lautréamont/Cesário), merecendo uma revisão a sua obra como 

verdadeira fundadora do discurso moderno, anterior à postura de manifesto cenográfico 

paulista da Semana de 1922 e trazendo, por conseqüência, para o Nordeste (Paraíba) 

a condição instauradora da linguagem poética moderna no Brasil, da qual João Cabral 
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de Melo Neto, na segunda metade do século vinte, surge como especial logoteta, 

acrescentando à família euronordestina já mencionada a contribuição Malharmé/Valéry 

da “festa da inteligência”, que constitui a outra face das Duas Águas cabralinas, em que 

O Rio e Morte e Vida Severina vêm representar o rosto do povo na marcha pela 

extensão.da cultura. No que concerne à poesia cabralina como um todo, ressalta 

Alexandre Pinheiro Torres, no prefácio dos Poemas Escolhidos, publicados no ano de 

1963 em Portugal, que Cabral aponta um caminho para a poesia do presente e do 

futuro: uma poesia fiel ao real, radicada em seu contexto geográfico – histórico – 

sociológico, uma poesia realista que persiga o real como único alvo digno de sua mira 

privilegiada.33 Daí porque a morte de que fala o auto pernambucano não é uma imagem 

literária, mas uma coisa concreta, estatística, onde a cova aguarda Severino antes dos 

trinta, caracterizando o pedaço de latifúndio que sonhara em vida; a este “sinuance”, do 

retirante, Alexandre Pinheiro Torres se refere como “um dos mais belos poemas de 

toda a literatura de língua portuguesa, obra prima incontestável.” 34

Essa realidade nordestina, em seu caráter trágico, está presente no Auto de 

Natal Pernambucano, acentuando-se nos quadros 10º (diálogo dos coveiros), 11º 

(monólogo no cais do Capibaribe) e 12º (diálogo retirante/mocambeiro) em um 

crescendo. Inicialmente, Severino (retirante) pergunta a José (mocambeiro e carpina) 

se o rio seria fundo ou raso; à resposta deste último, de que jamais o cruzara a nado, 

responde o retirante: 

“—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.” 

 
A partir daí Severino e José dialogam sobre a fome e a miséria, chamada esta 

de “mar largo”, o que o interlocutor mais velho afirma que “precisa ser combatido / 
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sempre, de qualquer maneira, / porque senão ele alaga / e devasta a terra inteira”. “À 

indagação de Severino sobre a diferença que faria alastrar-se a miséria como “frieira”, 

se o final era sempre o naufrágio, José mestre carpina dá a resposta que concentra um 

dos núcleos ideológicos do livro: 

“—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.” 

 
Esse diálogo empresta uma gravidade ao auto que, de tão explícito, permite que 

o espectador / leitor se dê conta da atmosfera trágica que se instalou na seqüência 

textual: trata-se de uma situação – limite enunciada por Severino, que traduz seu 

desespero e descrença de solução para a sua miséria, mar/oceano vazio para o qual já 

duvida que exista ponte capaz de vencê-lo. Sem dúvida o momento é trágico, embora o 

verso mantenha uma retórica quase ingênua ou lírica de romance, o que dá uma certa 

leveza estilística à gravidade do tema, que, a seguir, irá desdobrar-se em busca de 

seus fundamentos. Com uma audácia vertiginosa, o retirante indaga ao mocambeiro: 

“—Seu José, mestre carpina, 
que lhe pergunte permita: 
há muito no lamaçal 
apodrece a sua vida? 
E a vida que tem vivido 
Foi sempre comprada à vista? 

—Severino, retirante,  
sou de Nazaré da Mata, 
mas tanto lá como aqui 
jamais me fiaram nada: 
a vida de casa dia 
cada dia hei de comprá-la.” 

 
A redução do bem natural da vida a algo que se adquire no comércio, que pode 

ser comprada, inclusive fiada ou à vista, como qualquer mercadoria, evidencia, do 

ponto de vista ideológico, uma crítica contundente ao capitalismo, como a inserção de 
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categorias conceituais ligadas à noção de negócio em uma expressão de projeções 

idealistas, como a vida. Observa-se o perfil conformista do morador do mocambo a 

considerar como vida o retalho (fragmento) adquirido dia-a-dia (sobrevivência), as 

migalhas, enfim. É quando Severino explicita a vontade de destruição de sua vida 

pequenina e tão difícil, seu desesperado impulso suicida: 

“—Seu José, mestre carpina 
que diferença faria 
se em vez de continuar 
tomasse a melhor saída: 
a de saltar, numa noite,  
fora da ponte da vida?” 

 
Verifica-se que foram três os momentos cristalizados da meditação sobre a 

morte realizada pelo protagonista: no 10º quadro, o protagonista ouve a discussão dos 

coveiros sobre a morte dos retirantes; no 11º dá-se o solilóquio de Severino sob o 

impacto da anterior revelação sobre o seu fim; no 12º trata-se do diálogo dele 

Severino/retirante com o mocambeiro/José: este resignado com as migalhas de sua 

existência não protegida pelo sistema de governo e aquele, radicalmente em revolta, 

como um Kamikaze prestes a explodir sua indignação ali mesmo, no mangue, saltando 

da ponte. 

De fato, para lembrar Artaud, ninguém se suicida sozinho: sem dúvida, um elo 

de extrema desobediência, esse de morrer antes da hora — metáfora contra a tirania, 

social ou psicológica; se morrer é uma arte como qualquer outra (Sylvia Plath), para 

George Bernanos não morre cada qual por si, mas uns pelos outros, ou mesmo uns no 

lugar dos outros; porque nem todos respondem com ironia ao desencanto do mundo, 

porque nem todos conseguem deixar de levar a vida a sério, vida que se rebela às 

ordenações de um teorema; daí essa falta de saber viver, essa falta de saber 

envelhecer, essa impaciência diante da repetição das injustiças e sofrimentos 

humanos: esse querer dormir, sonhar, como no monólogo hamletiano. 35
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Morte e Vida Severina é um auto de Natal com gosto de sexta-feira da Paixão, 

pela impossibilidade ideológica de se imaginar a vida no Nordeste brasileiro sem se 

recordar os seus altos índices de mortalidade. João Cabral sertanizou a figura cristã do 

Nazareno e didaticamente expôs que morte e vida se equilibram, pois o preço da vida é 

pago com a morte e, desse ponto de vista, viver é, na realidade, produzir o cadáver. 

João Cabral de Melo Neto, assim como Augusto dos Anjos, fala da morte de modo 

obsessivo, o que há de ocorrer também em outras obras, como Agrestes, em que essa 

fixação se torna mais explícita. À medida que Severino caminha é como se 

estivéssemos diante de um espírito que acompanha o antigo corpo, mas já em busca 

de encontrar um corpo novo. Desde o sertão acompanhando o próprio enterro, mas 

chegando "adiantado alguns dias: /o enterro espera na porta / o morto ainda está com 

vida."36 

Sobre essa obsessão da morte, o autor pernambucano relata, ao tempo da 

permanência consular em Madri, seu encontro com o psiquiatra López Ibor, a fim de 

tentar diminuir a angústia; o espanhol lhe pediu um livro para ler e Cabral lhe deu 

exatamente Duas Águas, onde se incluía o Morte e Vida Severina. Quando voltou ao 

consultório, López Ibor comentou haver ficado impressionado como João Cabral falava 

na morte; o poeta explicou: 

A morte de que falo não é a morte individual, 
rilkeana: á a morte social. "Disse ele: "Aí é que você está 
enganado. Isso é uma maneira pela qual você está falando na sua 
morte sem falar, como Rilke, na primeira pessoa. De forma que 
sua obsessão pela morte é tão grande que o senhor é interessado 
pela miséria." E, afinal de contas, porque é que eu escrevi sobre a 
miséria de Pernambuco, se eu sou de uma família de senhores de 
engenho, portanto, exploradores daquela gente e, portanto, 
responsável por aquela miséria. Eu não sou filho de mocambeiro. 
De forma que eu fiquei pensando no negócio do López Ibor, e 
disse: Realmente, talvez seja esse meu pavor da morte que me 
dê sensibilidade para essa miséria social." É uma possibilidade  
psicológica. Ele disse: "O senhor pensa que está falando na morte 
dos outros, o senhor está falando é na sua morte." Em Agrestes 
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eu falo da morte. Aí eu falo um pouco da morte individual, não de 
morte social, embora não seja da minha."37 

 
O filósofo romeno Emile Cioran, em Breviário da Decomposição, traz uma suave 

constatação: 

"A morte é demasiado exata, todas as razões 
encontram-se de seu lado. Misteriosa para nossos instintos, 
delineia-se, ante nossa reflexão, límpida, sem prestígios e sem os 
falsos atrativos do desconhecido. 

De tanto acumular mistérios sonhos e 
monopolizar o sem-sentido, a vida inspira mais pavor do que a 
morte: é ela a grande desconhecida." 38

 
Ele acredita que tudo o que prefigura a morte acrescenta uma qualidade de 

novidade à vida, a modifica e amplia; a saúde a conserva tal qual, em uma estéril 

identidade; enquanto que a doença é uma atividade: 

"Contra a obsessão da morte, os subterfúgios da 
esperança revelam-se tão ineficazes como os argumentos da 
razão: sua insignificância a faz exacerbar o apetite de morrer. 

…Quem não se entregou às volúpias da angústia, 
quem não saboreou em pensamento os perigos da própria 
extinção nem degustou aniquilamentos cruéis e dores, não se 
curará jamais da obsessão da morte: será atormentado por ela, 
por haver-lhe resistido; enquanto quem, habituado a uma 
disciplina de horror, e meditando sua podridão, reduziu-se 
deliberadamente a cinzas, esse olhará para o passado da morte e 
ele próprio será apenas um ressuscitado que não pode mais viver. 
Seu método o terá curado da vida e da morte. 

…Só há iniciação ao nada — e ao ridículo de 
estar vivo." 39

 
Marguerite Yourcenar, em Mishima ou a visão do vazio, declara existirem duas 

espécies de seres humanos: “os que afastam a morte de seu pensamento para viver 

melhor e mais livremente, e os que, ao contrário, se sentem existir mais sábia e 

fortemente quanto mais a espreitam em cada um dos sinais que ela lhe faz através das 

sensações de seu corpo ou dos azares do mundo exterior. Mas duas espécies de 

espíritos não se amalgamam. O que uns chamam uma mania mórbida é para os outros 

uma disciplina heróica." 40
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Hagakure, em um tratado japonês do século XVIII diz o seguinte: 

"Morra em pensamento todas as manhãs e não 
mais irá temer a morte." 41

 
O pensamento da morte está no coração do budismo, que é impiedoso quanto 

ao desejo humano de duração: morrer é dar lugar a outras vidas. A condenação cristã 

do suicídio foi formulada no século V por Santo Agostinho e depois repetida em vários 

concílios, repercutindo nas leis canônicas e civis — nessa visão, matar-se é usurpar 

uma soberania que não pertence ao ser humano. Matar-se não é apenas renunciar e 

calar-se para sempre, mas também denunciar a opressão que torna a vida inviável. No 

budismo, onde o ser é o fruto dos atos que semeia (lei do carma), morre-se para recair 

numa outra vida e o ato de se matar relança a dialética dos contrários: a morte do 

indivíduo é o avesso da reprodução; tudo o que existe é destinado a perecer, daí 

porque não se prender a nada é a perfeita libertação. Muitas mortes budistas são, à 

imagem da do seu fundador, deliberadas: Buda anuncia a Masa, deus da morte, que 

morrerá — ele escolhe morrer e fixa a data com toda liberdade. Então, pode haver uma 

soberania sem medida no homem que se dá à morte. Essenine, Maiakovski, Sylvia 

Plath, Virginia Woolf, Hemingway, Pavese, Mishima: abismo artístico do salto niilista, o 

vazio na consciência desde Nietzsche a Dostoievski, festa da solidão a morte de quem 

se mata porque não compreende o sentido das coisas, a saída, "a saída?" "Ato 

filosófico puro (modis)?" "Questão Preliminar?" (Camus) Mudar o mundo ou mudar a 

vida? Dostoievski/Nietzsche: o fim do cristianismo? Kirilov: o homem só imaginou Deus 

para escapar ao desespero? A luta contra o deserto, o tédio, o risco, o sacrifício, o 

vazio, será que só morrendo poderemos estar seguros de ser exatamente o que 

somos? As pessoas se matam porque são apegadas à vida ou para ficarem 

verdadeiramente livres? Suicídios religiosos, as tentações de morte no rio em cujas 

águas orientais se jogam dezenas de fiéis, o afogamento do asceta e o devoto que se 
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incendeia, a tradição budista do renascimento no paraíso na morte voluntária por 

afogamento. Mas o suicídio também como último recurso daqueles que não têm meios 

de lutar. É a recusa de uma realidade, de uma situação, mas também, além disso, um 

julgamento sobre o valor da vida. Oráculo de Sileno ao rei Midas: Qual é o maior bem 

para o ser humano? — Não ter nascido. Se não, morrer imediatamente. 

Portanto, a anteposição MORTE no título do Auto de Natal pernambucano não é, 

evidentemente, gratuita. Ela funciona não apenas como uma transgressão, ao 

deconstruir a idéia básica de nascimento, no Natal, como também aponta para um 

redimensionamento do clichê, mostrando a questão dialética que os conceitos 

morte/vida implicam, remetendo, a partir do título, para uma ideologia que transcende o 

itinerário comum do camponês Severino, no proletário Severino, o primeiro 

desaparecendo para dar lugar ao segundo, o primeiro cheio de dúvidas e desilusão, o 

segundo a contar com a força positiva de uma vida que se inicia. Uma vida, essa do 

camponês, que de tão difícil mais parece uma morte, a ponto de uma outra morte futura 

que surja vir revestida da satisfação que a vida não lhe trouxe; observe-se que a 

presença da morte no auto é tão forte que cria uma atmosfera, a partir da fala inicial de 

Severino, como se se tratasse a peça de um relato de vidas anteriores. 

Vida humilde, afogada no Capibaribe, destino dramático no anonimato dos 

cemitérios e das páginas do noticiário policial. Essa a hipótese de um Severino morto 

sob as águas, tal como o ocorrido com a poetisa Zila Mamede nas ondas da costa do 

Rio Grande do Norte, ela a grande estudiosa da obra cabralina, autora de Civil 

Geografia, uma reunião de tudo o que se havia escrito sobre o poeta pernambucano, 

trabalho amoroso que com certeza alguém há de dar continuação. Águas potiguares, 

águas do Capibaribe, águas com que a Morte manda buscar seus escolhidos. 

 548



Disse Cabral haver deixado esse momento ambíguo, dentro do seu pessimismo. 

O certo é que, a partir daí, ninguém escutará mais no auto a fala de Severino. 
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8 - E A MISÉRIA ENCENA UM PASTORIL 
 
 
 

A tragédia e o escândalo da pobreza nordestina é a temática do auto de natal 

pernambucano de João Cabral de Melo Neto. Após os momentos dramáticos em que 

Severino questiona, em versos nordestinos, a situação shakesperiana enunciada em 

Hamlet sobre o valor da vida, cala-se a voz desesperada do protagonista. 

No 13º quadro de Morte e Vida Severina, tem início o avesso do sofrimento 

posto a nu nas falas de Severino: surge uma mulher de dentro da casa do morador do 

mocambo, o carpinteiro José e anuncia: 

“—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.” 
 

Essa fala tem como fonte a “Loa do Anjo anunciando às pastoras o nascimento 

do Messias”, do pastoril: Cabral substitui o anjo pela mulher que anuncia ao José 

carpina o nascimento do seu filho, ao invés do litúrgico Messias. Lizá Montenegro, em 

dissertação de mestrado (UFPE), chama a atenção para este fato, que pode ser 

conferido no livro de Pereira da Costa sobre folclore pernambucano, ao qual João 

Cabral teve oportunidade de se referir: 

“Pesquisei num livro sobre o folclore 
pernambucano, publicado no início do século de autoria de 
Pereira da Costa… A cena do nascimento, em outras palavras, 
está em Pereira da Costa, “compadre que na relva estás deitado” 
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é transposição desse folclorista, pois no Capibaribe há lama e não 
grama.”1

 
O volume, encontrável em diversas instituições pernambucanas na edição 

(primeira) autônoma de 1974, iniciativa do poeta Mauro Mota, à época diretor do 

Arquivo Público Estadual, é considerado por Luiz da Câmara Cascudo “o mais extenso, 

sólido e surpreendente documentário popular do Nordeste; não existe, na bibliografia 

brasileira, realização comparável.”2 É lá, precisamente, que vamos encontrar: 

“Pastoras belas pastoras, 
que na relva estais deitadas 
Descansais e não sabeis, 
que a luz do céu é chegada? 
 
Estais unidas a Morfeu 
no gozo da natureza? 
Acordai, se estais dormindo 
vinde ver nossa grandeza. 
 
O desejado das gentes 
o Messias prometido 
A nossos pais, tantos séculos, 
pois sabeis que ele é nascido…”3

 
Lizá Montenegro coloca o texto do pastoril e o de Cabral lado a lado, para dar a 

idéia mais clara do que, em palavras, muda e do que, em palavras, permanece: uma 

técnica que resulta verdadeiramente nítida porque a autora esclarece que essa loa, às 

vezes, era cantada no teatro religioso medieval, depois deu-se a substituição do latim 

pela língua vulgar, no século XII; os cantos dialogados se tornaram dramas que saíram 

das Igrejas para os claustros, átrios, ruas e praças, até que no século XII o papa 

Inocêncio as proibiu, conservando-se desse teatro primitivo o Auto de los Reyes 

Magos; suspenderam-se representações teatrais por três séculos até o XV, quando 

surgem Gómez Manique (La Representación del Nacimiento de Nuestro Señor, em 

octossílabos) e Juan del Encina; também Gil Vicente escreve o Auto Pastoril 

Castellano, a pedido da rainha, para apresentar ao tempo de Natal.4 
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Eliane Zagury, a propósito do texto cabralino, relembra o Auto da Mofina 

Mendes, de Gil Vicente e o Auto de Los Reys Magos, de autor anônimo do século XII, 

primeiro texto de teatro ibérico romance; destaca que, no primeiro, a pastora Mofina 

Mendes é a encarnação da desgraça, levando falta de sorte ao seu rebanho e aos 

pastores que não são do Evangelho, mas portugueses com o seu falar característico e 

nos seus hábitos de trabalho; já no segundo, as personagens têm, com relação à fé, 

uma desconfiança e as falas estão caracterizadas por um sentimento tradicionalmente 

descrito como realismo castelhano.5 

João Cabral teve oportunidade de manifestar-se sobre esse realismo: 

“A literatura espanhola é grande porque é, 
sobretudo, a mais realista do mundo. É a que tem bases mais 
profundamente populares. Até mesmo nos clássicos, como 
Cervantes, Quevedo, mesmo em Gôngora se encontra a 
presença do povo, do popular. Em Gôngora observamos bastante 
o realismo, por vezes rude, áspero.”6 

 
No Auto de Natal cabralino, o nascimento do Cristo divino assume a condição de 

um fato realista, pois o sentido sobrenatural do Messias é deconstruído para reforçar a 

idéia humanista que vem se adequar, do ponto de vista social, à utopia, que é 

instaurada a partir da celebração do pastoril. Este, uma forma popular que vem traduzir 

a vontade coletiva de melhores dias, quebrando a dramaticidade do quadro anterior, 

em que Severino meditava sobre o suicídio. Antecipa-se a via-crucis e passa-se ao 

nascimento do morador do mocambo sobre o mangue nordestino, com o espírito 

festivo que caracteriza o pastoril. 

Conta a lenda que em 1223, em Assis, São Francisco quis solenizar a noite de 

Natal com uma representação ao vivo do nascimento de Jesus; com licença do Papa, 

escolheu uma gruta, transportou para ela um boi, um jumento e uma manjedoura; 

colocou sobre palhas um menino Jesus e de cada lado as imagens de Maria e José; na 

gruta colocou os frades de conventos vizinhos e os camponeses daquelas aldeias, e 
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celebrou uma missa ele como diácono; ao chegar às palavras do Evangelho — 

colocou-o em um presépio — ajoelhou-se e então lhe surgiu um menino 

resplandecente: desde aí, conservou-se sempre nas igrejas franciscanas o uso da 

representação de presépios, o que depois se difundiu pelo mundo — esta explicação 

está em Pereira Costa.7 

Ele também, informa que o uso dos presépios em Portugal teve começo no 

convento das freiras do Salvador, em Lisboa, no ano de 1391, levantando-se no meio 

do templo uma armação a representar o estábulo de Belém, com figuras interpretando 

a cena do nascimento de Jesus; já no século XVI, o assunto foi dramatizado, talvez daí 

que venha o auto hierático português.8

Segundo Pereira da Costa, a introdução do presépio em Pernambuco dá-se em 

fins do século XVI no convento dos Franciscanos em Olinda, pelo frei Gaspar de Santo 

António, chamado O Primogênito, por ser o primeiro religioso que tomou o hábito no 

Brasil, nesse mesmo convento em 1585.9

Pereira da Costa divulga a descrição, feita por Antonio Joaquim de Mello, dos 

antigos presépios pernambucanos: 

“De ramos de árvores cheirosas, e folhagem 
vivedora entretecia-se sobre um altar nua abóbada, aberta em 
arco pela frente. No centro dessa abóbada mostrava-se a lapinha, 
e na manjedoura sobre palhas o menino Jesus nascido, sua Mãe 
Santíssima e S. José, o seu esposo, de joelhos, contemplando-o 
maravilhados, e adorando-o… Nas casa pobres as estruturas e 
decoração destes presépios eram também pobres e 
limitadas…Segundo, porém, as forças e fantasias das festeiras, 
estas armações engrandeciam-se em adornos e cenas. Alguns, 
prendiam à arcada folhuda, as frutas mais belas do tempo, o sol, 
a lua no côncavo, e em colocações melhor apropriadas no interior, 
agregavam passos da escritura… Também essas convenientes 
perspectivas, entre montes e desfiladeiros, descobriam-se a 
cavalo os três reis magos, que adivinharam o nascimento do 
menino Messias e o vinham adorar, guiados pela estrela 
brilhante…”10

 
Descreve Pereira da Costa os acontecimentos de Natal em torno do presépio: 
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“Era à noite que se reunia a família e os 
vigilantes, diante deste frondoso e ameno oratório. As 
pastorinhas, trajadas uniformemente, à consonância de seus 
pandeiros e maracás, enfeitadas, talvez de outros instrumentos à 
parte, com arcos de flores e fitas, ou sem elas, dançavam 
modestamente, cantavam hinos e recitavam, em breve poesia, 
piedosas jaculatórias e enternecidos adeuses de inocente 
simplicidade e graça ao lindo infante, seus amores, Deus de 
infinita majestade feito homem para reunir ao mundo; e por fim 
depunham suas humildes oferendas no altar da maviosa lapinha. 
Prestava-se também o festivo natal à representação de outros 
pequenos dramas; eram, porém, tais representações menos 
comuns, e quase todas entremeadas de jocosidades e 
anacronismos, e com burlescos e indecentes episódios não 
poucas.”11

 
Cita Pereira da Costa a representação do bispo Azeredo Coutinho dirigida ao 

governo, em 1801, reclamando contra a função das chamadas Pastorinhas; menciona 

que às providências tomadas  a esse fato, outras se sucederam mas não obstaram ao 

que ele chama de “desvirtuamento da solenidade”, a qual, ainda à sua época, com a 

denominação de Pastoril, era celebrada com “grande escândalo à religião e à moral 

pública”, salvo os raros e particulares em casas de famílias.12

Ao falar sobre os Presépios, em 1840, no seu jornal O Carapuceiro, Lopes 

Gama dizia: 

“Ela parece ser uma folgança endêmica do nosso 
Pernambuco. Em se aproximando o Natal, surgem de todas as 
partes os presépios, sendo a cidade de Olinda o lugar mais 
abundante deste gênero… Começam em a noite de Natal, e 
repetem-se todas as noites até o dia de Reis, depois do qual entra 
por seu turno o ato de queimar as palhinhas de casa presépio, o 
que constitui nova folgança. As pastorinhas cantando diversas 
endechas, dançam em cadência, e repetem suas loas em honra e 
louvor de Jesus Cristo recém-nascido.”13 

 
Lembra Pereira da Costa que Frei Miguel do Sacramento, Lopes Gama, o Padre 

Carapuceiro, era contrário aos abusos praticados nos presépios, comentando alguns 

deles: 

“Até o trajar das pastoras, de azul umas, e de 
encarnado, outras, dispostas em duas ordens para a execução 
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dos seus bailados, deu origem à criação dos partidos do cordão 
azul e do cordão encarnado, partidos esses que no auge do 
entusiasmo, aos gritos de vivas e bravos, com palmas sem fim, 
chocam-se muitas vezes e acabam engalfinhando-se, resultando 
contusões e ferimentos e até mesmo casos fatais.”14 

 
Portanto, o pastoril é a encarnação profana do auto natalino, daí a afirmação de 

Waldemar Valente de que, em seus aspectos coreográficos e lúdicos, bem como em 

suas feições musicais e um tanto dramáticas, à maneira do que ocorre com o bumba-

meu-boi, o mamulengo e o fandango, coloca-se entre os principais espetáculos 

populares do Nordeste, os quais encontram suas raízes no teatro grego, na comedia 

dell’arte italiana, no teatro popular latino e na dramaturgia elisabetana; alguns deles, 

como o mamulengo e o bumba-meu-boi, “fazendo da pancadaria sua mais forte 

motivação, uma manifesta prova de fidelidade às farsas populares, que vêm desde a 

comédia italiana dell’arte à comédia de pastelão do cinema mudo, sem esquecer as 

pantomimas dos circos de cavalinho.”15 

Assim, integra o pastoril o ciclo das festas natalinas do Nordeste no Rio Grande 

do Norte, Paraíba e Alagoas, muito especialmente em Pernambuco; Waldemar Valente 

localiza no século XIII a apresentação de São Francisco de Assis (terceira década), 

que seria o prelúdio de pastoris, presépios e lapinhas; em torno de 1510, o tema passa 

a figurar nos autos hieráticos, como o da Sybilla Cassandra, de Gil Vicente: 

“Em Belém Vila do Amor 
da rosa nasceu a flor 
Virgem Sagrada. 
 
Da rosa nasceu a flor 
Para nosso Salvador 
Virgem Sagrada.16

 
Ocorre que nas jornadas (cenas ou atos) que se cantavam nos pastoris do 

Recife, desde o início do século passado até a atualidade, cantam-se com pequenas 
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variações versos que recordam os vicentinos quinhentistas em municípios como 

Escada, Ribeirão, Sirinhaém, Goiana, També, Paudalho e Carpina: 

”Da cepa nasceu a rama, 
Da rama nasceu a flor 
E da flor nasceu Maria 
Mãe de Nosso Senhor.”17

 
Como esclarece Waldemar Valente, mais tarde, os autos que conservaram a 

linha hierática receberam o nome de presépios, às vezes, também, de lapinhas.18

O presépio foi tomando forma dramática, didática, percebendo-se a influência do 

auto sacramental espanhol, e acabou tomando o caminho do sincretismo religioso, 

tornando-se em alguns casos inteiramente profano. Por volta de 1840 começam a 

aparecer sociedades para dirigir o nascimento do Messias, por meio de representações 

teatrais: Sociedade Natalense e Nova Pastoril, ambas em Pernambuco que contavam 

com a colaboração de poetas, a quem cabiam as letras das músicas; os escritores e 

artistas do lugar faziam letras e músicas; nomes como Patrício José de Souza, João da 

Veiga Menici, Olímpio Pitanga e o padre Maximiano Xavier de Santana foram poetas 

de pastoril, como a Madre Carlinda, do Convento de Nossa Senhora dos Humildes, na 

Bahia.19 

Os irmãos João e Raul Valença conseguiram apresentar todo ano um presépio 

nos moldes dos autos hieráticos novecentistas: o avô deles, em 1865, durante a guerra 

do Paraguai, encenara pela primeira vez o presépio no Recife e seu filho manteve a 

tradição até perto de 1900; os irmãos Valença, após breve interrupção, voltaram a 

apresentá-lo no mesmo local em que tivera início no século XIX, um sítio entre a 

Madalena e o Zumbi (Sítio dos Valença), conservando os traços característicos de auto 

sacramental. 

Waldemar Valença encontra em Lopes Gama (Padre Carapuceiro) uma 

observação curiosa: 
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“Muitas vezes no presépio de meninas de 14 anos 
afluem os maganos como moscas para um prato de mel e ali 
ferram-se namoros, ali aparecem os requebros de parte a parte, 
ali se domesticam e amansam algumas ovelhinhas para sacrifício. 
Tudo em honra, aplauso e devoção do Deus menino. Ali os 
fervorosos devotos estão como embevecidos na contemplação de 
piedade e santo fervor com que as louçãs pastorinhas 
saracoteiam as ancas e se rebolam com tanta devoção, que 
parecem espiritadas. Nestes presépios há sempre no cabo da 
festança arrematação de frutos e flores que o ornavam. Então 
picam-se os lances e nem é maravilha ver um dos devotos 
espectadores dar por um cravo 10, 12 e 16 mil réis para com ele 
brindar a pastorinha que traz de olho, e lhe rouba as atenções.”20 

 
Os presépios foram, assim, formas precursoras do pastoril, que teve seu 

esplendor, segundo Waldemar Valente, nos primeiros vinte e cinco anos do século XX. 

Assim, o auto natalino desdobra-se em duas tendências teatrais: o presépio (hierático e 

piedoso) e o pastoril (irreverente e profano); o primeiro, sempre iniciativa de 

comunidades religiosas ou devoções familiares, e o segundo, de leiga iniciativa. Os 

presépios, sempre representados pelas chamadas moças de boa família, as prendas 

vendidas em benefício das obras de caridade. Os pastoris, sempre mulheres de 

reputação duvidosa, com mais de trinta anos e após o leilão das flores o produto dos 

lances pertencia às pastoras. 

Existe nos presépios a queima da lapinha, que consiste na queima de palhinhas, 

antecedida por versos de aspecto hierático (“vamos companheiras, vamos, / vamos 

todas a Belém, / para queimar as palhinhas / onde nasceu nosso bem”) até proceder-se 

à jornada da queima da lapinha, alusão à lapa (pedra que abriga) onde Jesus nasceu: 

“A nossa lapinha 
Já vai se queimar 
E nós, pastorinhas, 
Devemos chorar. 
 
Queimemos, queimemos, 
A nossa lapinha, 
De cravos, de rosas, 
De belas florinhas. 
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Queimemos, queimemos, 
Gentis pastorinhas, 
As secas palhinhas, 
Da nossa lapinha. 
 
A nossa lapinha 
Já está se queimando 
E nosso brinquedo 
Está se acabando. 
 
As nossas palhinhas 
Já estão se queimando 
E nós pastorinhas 
Nós vamos chorando. 
 
A nossa lapinha 
Já se queimou 
E o nosso brinquedo  
Já se acabou.”21

 
Já nos pastoris do Recife, as pastoras às vezes tinham apelidos, como Lulu 

Pantorra, Laura Cemitério, Ernestina Dente de Ouro, Mariquinha Peito Arriado, Zizi do 

Rego Aberto, mais irreverentes, e outros como Judite Benfeita, Camila Alfenim e Maura 

Boca de Jasmim. Os chamados “velhos” atuavam como animadores e os vestidos eram 

sempre curtos — antecipando a “minissaia” — e decotados com provocação. 

Entravam os dois grupos, chamados cordões, o cordão encarnado e o cordão 

azul. No primeiro figuravam a mestra; a 1ª do encarnado e a 2ª do encarnado; do 

cordão azul faziam parte a contra mestra, a 1ª do azul e a 2ª do azul: a platéia se 

debatia entre as duas representações, às vezes chegando à violência, sobretudo nas 

duas primeiras décadas do século passado; entre os dois cordões, bailava a Diana com 

vestido metade encarnado, metade azul. 

Destaca Waldemar Valente que no Nordeste, particularmente em Pernambuco, o 

pastoril pode ser considerado como forma percursora do teatro popular; na época em 

que havia poucas opções, o pastoril era aguardado com ansiedade pelo povo, os 

detalhes da apresentação eram discutidos, como as boas canções, as roupas, as 



 559

jornadas, a beleza das pastoras, o improviso do velho; os pastoris tinham início nas 

noites de Natal e Ano Novo, logo depois da Missa do Galo ou em seguida aos foguetes 

que anunciavam a passagem do ano; a exibição era feita em tablados ou palanques e 

a orquestra do pastoril incluía bombo, pistão, trombone, clarineta, bombardino ou 

bombardão e pratos — maracás e pandeiros acompanhavam os cantos, tocados 

respectivamente pela mestra e pela contra-mestra; mediante uma gorjeta ou 

pagamento, o velho desancava, recitando, alguém que estivesse presente, por 

solicitação de algum desafeto, ocasionalmente, às vezes tumulto que antecipadamente 

encenava o pastoril.22 

Apenas as jornadas iniciais, de abertura, as chamadas de “Boa-Noite”, bem 

como os finais, que correspondem às despedidas, fazem referência ao episódio do 

nascimento de Jesus. Entre as primeiras, são muito cantadas: 

 “Coro:  
Boa-noite, meus senhores todos 
Boa-noite, senhoras também; 
Somos pastoras 
Pastorinhas belas 
Que alegremente 
Vamos a Belém 

 
Cantiga da mestra:  
 

Sou a mestra 
Do cordão encarnado 
O meu cordão 
Eu sei dominar 
 
Eu peço palmas 
Peço riso e flores 
Ao partidário  
Eu peço proteção 

 
Cantiga da contra-mestra: 
 

Sou a contra mestra 
Do cordão azul 
O meu partido 
Eu sei dominar 
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Com minhas danças 
Minhas cantorias 
Senhores todos  
Queiram desculpar 

 
Cantiga da Diana: 
 

Sou a Diana, não tenho partido, 
O meu partido são os dois cordões 
Eu peço palmas e fitas e flores 
Ó meus senhores, sua proteção. 

 
Entre as jornadas de despedida, cantam-se: 
 

“Adeus, meus senhores, 
Queiram desculpar, 
Que a nossa jornada 
Já vai terminar. 
 
Adeus, adeus, 
Queremos partir, 
O dia amanhece 
Queremos dormir. 
 
Adeus, senhores 
Que eu já me vou 
Até para o ano 
Se nós viva for.”23 

 
Roberto Benjamim ressalta o parentesco entre os pastoris e os blocos de frevo 

do Recife, praticado pelas mesmas camadas sociais: as melodias, letras e até no 

vestuário e adereços demonstra a influência das duas manifestações; ele lembra que a 

“profanização” do presépio foi-se fazendo progressiva à medida que as pessoas iam 

entrando na adolescência, já que o presépio seria exclusivamente infantil; recorda 

igualmente que os pastoris religiosos, conhecidos como lapinhas e presépios 

mantiveram apenas a dramatização da morte e ressurreição da pastora, já que sua 

apresentação encontrava-se limitada às jornadas cantadas; informa Roberto Benjamim 

sobre o Pastoril de Passagem (onde a profanização não atinge a obscenidade) e o 

Pastoril dos Estudantes, documentado em Alagoas por José Maria Tenório Rocha, 

onde um pastoril masculino, representado por rapazes travestidos, cantava as jornadas 
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com suas letras parodiadas, mudando o sentido religioso e ingênuo: esta variante foi 

apresentada em Pernambuco por artistas de rádio da década de 50, sendo ainda 

representada em subúrbios do Recife, na década de 80.24  Benjamim informa ser o 

pastoril profano também chamado de pastoril de porta de rua e que o ritual de 

encerramento, em que as pastoras conduzem as palhas da lapinha para serem 

queimadas na porta da Igreja (queima da lapinha), esteve desaparecida do Recife e foi 

revivida pela atuação do folclorista João Santiago; ele descreve a função dos 

personagens: 

“O corpo principal é um grupo de pastoras subdividido em 
dois cordões (azul e encarnado). Em algumas variantes, tem 
nome de flores. 
Mestra – dirigente do cordão encarnado. 
Contramestra – dirigente do cordão azul. 
Anjo – anunciam aos pastores o nascimento de Jesus; além de 
anunciar o nascimento, em algumas variantes do Pastoril, o anjo 
tem um papel importante na ressurreição da pastora que é 
assassinada. 
Pastor – único personagem masculino em algumas variantes; 
anuncia ao espectador  que o grupo chegou ao local onde Jesus 
nasceu. 
Velho – personagem cômico, originário provavelmente do Pastor, 
aparece nos Pastoris de Passagem e no Pastoril Profano, onde 
conduz o espetáculo como personagem principal. 
Diana – intermediária entre os dois cordões. Veste-se nas duas 
cores. Na época em que a disputa entre os cordões era acirrada 
ela atuava para diminuir as rivalidades. 
Borboleta – personagem fantástica. Dança como uma borboleta 
que passa de flor em flor. Na sua jornada há uma referência de 
que se trata de uma feiticeira (hoje essa referência é tomada 
como faceirice, charme). 
Jardineira – personagem que canta e dança uma jornada um 
solo referente a atividades de jardinagem. 
Libertina – em algumas variantes é a personagem de uma 
pastora tentada pelo demônio. 
Demônio ou Diabo – o demônio vem tentar uma das pastoras, 
para desviar o grupo da visitação ou para seduzi-la. 
Cigana – representa o povo cigano e vem para dizer o destino e 
sorte e de pessoas da platéia, lendo a mão, na tradição da buena-
dicha, para receber dinheiro. Na versão coletada por Gustavo 
Baneso, no Ceará, era a cigana a assassina de Pastora Açucena. 
Ele faz uma análise a partir de informações eruditas rastreando o 
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personagem desde a tradição grega (lenda de Lânia) rabinica e 
oriental, referindo a tradição popular nordestina de que a cigana 
seria uma enviada do rei Herodes, disfarçada, para raptar e matar 
o menino Jesus.”25

 
Para que se tenha um melhor recorte visual do folguedo, importa, ainda, a 

descrição de trajes e adereços: 

“As pastoras vestem saias curtas, rodadas, blusas 
brancas e corpetes (boleros) na cor do cordão. Em alguns grupos, 
dispensados os corpetes, a saia e a blusa são da cor do cordão. 
Trazem na mão pandeirinhos e maracás, enfeitados com fitas. 
Alguns grupos trocam os pandeiros por leques, em uma das 
jornadas.  

Os outros personagens procuram caracterizar o 
tipo: o anjo — como os anjos da procissão, com asas de papel; 
cigana — estilo cigano com saia comprida colorida, brincos, 
pulseiras e colares de moedas douradas; borboleta — como este 
inseto, asas transparentes em arame e papel colorido ou outros 
materiais, antenas; o pastor — com um cajado; no Pastoril 
Profano o velho usa um cajado para coreografias obscenas.”26

 
Para se ter verdadeiramente a noção do que realizou, cultural e literariamente, 

João Cabral de Melo Neto em seu Auto de Natal Pernambucano, é indispensável estar-

se informado sobre o que é, verdadeiramente, o pastoril nordestino,. ou não se terá 

idéia do que ele atingiu em termos de transposição do esquema folclórico para a 

denúncia social gerada a partir do modelo. Eliminando o aspecto propriamente religioso 

e não assumindo a jocosidade popularesca do aspeto profano, João Cabral de Melo 

Neto introduz a crítica contundente aos sistemas que permitem a miséria, e oferece ao 

mundo um retrato do Nordeste sem qualquer engano mistificador. Ao mesmo tempo, 

sente-se presente nos versos o menino da Galiléia, que todos esperavam para salvar o 

povo judeu também da miséria e perseguição. Cabral renova a mensagem natalina à 

medida que o povo pobre do Nordeste (e de Pernambuco) passa a figurar no pastoril 

com seus mocambos e desconcerto, ao invés de submetido ao estereótipo enfeitado 

que o folclore consagrou, bem distante sem dúvida do cenário também da indigência 

em que nasceu o menino da Galiléia. 
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Importa saber que a denominação de “jornada” é quinhentista, ainda mantida no 

Nordeste brasileiro, e significa episódio; ela correspondia a “ato” ou “cena”, conforme 

seu número. Importa saber que, conforme Luiz da Câmara Cascudo, para essas 

representações convergiam assuntos de outros autos e mesmo de bailes tradicionais, 

reisados, janeiras e as antigas “pastorais”, que eram o canto em uníssono, diante do 

presépio, de um grupo fingindo ou sendo mesmo pastores.27 E importa saber que 

Portugal tem o “Auto do Presépio”, gênero típico registrado por Rodney Gallop, e que o 

auto pastoril, com sucessão de cenas, falas e cantos, ao modo que Gil Vicente 

encenou em Évora (Natal de 1523) diante d’El Rei D. João ΙΙΙ, é uma referência para a 

popularidade do gênero, já aproveitado para obras de criação individual e apresentado 

dentro de uma igreja ou diante de um presépio armado; observe-se que o canto 

saudando a Maternidade, sem enredo e representação, tendo ou não tema 

coreográfico, é o Noël francês, o Christmas Carol dos ingleses, a Pastorella italiana, 

Weinacht Lied, dos alemães, Vilancicos dos espanhóis; além disso, importa lembrar 

que das “pastorais” legítimas vêm as “loas das lapinhas” cantadas na ilha da Madeira e 

que em Portugal e também no Brasil era comum, depois do Natal, os bandos que 

vinham cantar “pedindo Reis”, “tirando Reis”, “cantando para lhes darem os Reis”, 

como assistiu, na Bahia, Nuno Marques Pereira, nas primeiras décadas do séc. XVIII.28  

Luís da Câmara Cascudo destaca como os pastoris eram apresentados, antes, 

dentro das salas e depois passaram para os tablados (palcos), sem a antiga presença 

das imagens religiosas do presépio todo iluminado; ele lamenta a decadência atual dos 

pastoris, antevendo que breve deles só restará a lembrança e salienta que a inclusão 

do nome “cordão” no pastoril denuncia a influência poderosa da dança e música 

profana, carnavalesca e essa referência ao “cordão” parece ser posterior à guerra do 

Paraguai; destaca que, em Pernambuco e no Nordeste, os pastoris são cordões feitos 
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geralmente aos sábados, do Natal até as vésperas de carnaval, só que na cidade de 

Natal não há desfile nas ruas; complementa explicando as personagens (mestra e 

contramestra) e as figuras principais (Diana, anjo, cigana, o velho, o Zegal, estrela do 

Norte, cruzeiro do Sul), acrescentando que antigamente os poetas faziam desafios, 

atacando o cordão adverso ou elogiando o próprio e que a indumentária atual dos 

pastoris é simples, predominando os lenços na cabeça, faixas, diademas com areia, 

cristal, colares.29 

O poeta Ascenso Ferreira, que deixou uma obra precursora na utilização do 

folclore dentro do poema, em seus Ensaios Folclóricos aborda os presépios e pastoris 

e afirma serem estes últimos a primeira expressão do teatro popular no Nordeste 

brasileiro, notadamente em Pernambuco: 

“No fim de cada ano, logo que os cajueiros floriam e desciam de Goiana as 

primeiras braçadas de abacaxis, tinham início os Pastoris, pertencentes ao ciclo das 

festas dos Reis Magos, que no Recife iam até as novenas de Nosso Senhor do Poço 

da Panela, já nas portas do carnaval.”30 

O poeta de Catimbó, Cana Caiana e Xenhenhém evoca um “velho” do Pastoril 

chamado Amaro Canela de Aço a exclamar “pega o pirão, esmorecido” quando no 

leilão das flores algum arrematador se acanhava de estender o braço para receber 

publicamente o cravo adquirido na disputa, nos tempos que em cada arrabalde existia 

um pastoril, e entre os partidários do cordão encarnado (“Viva a Mestra no seu jardim! / 

A contramestra comendo capim!”) e do cordão azul (“Viva a Contramestra no seu 

palacete! / A Mestra lá fora levando cacete…”) criava-se uma ambiência emocional até 

com o “rapto” da “mestra”, agarrada e lançada sobre um cavalo para um casamento 

feliz.31 Daí concluir ser o pastoril um primórdio das “revistas teatrais” em que as 

jornadas eram apenas cantadas como intervalo para as arrematações das que 
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originalmente significam as canções típicas do “Presépio” e do “Pastoril” e têm esse 

nome devido à jornada que as pastoras empreendem em busca de Belém durante a 

qual elas cantam loas (“Alvíssaras, Pastoras! / Haja festas e grita, / Porquê o dia morre, 

/ Também ressuscita.”) e encontram no caminho com Luzbel (demônio), que se 

transforma em um lindo pastor para seduzi-las e desviá-las da sua jornada para Belém 

(“Dizei-me, bela pastora, / Dizei-me o que tu queres. / Reis eu posso dar-te agora / 

cravos, rosas, malmequeres”) e dialoga musicalmente com a Diana, convidando ao 

êxtase da festa (“Folgar, dançar, brincar, / Que esta vida é um valsar. / Folgar, dançar, 

beber, / Que esta vida é um sofrer”/), até que se aproxima outra figura masculina, o 

pastor Argemiro que pergunta às pastoras se Jesus nasceu e onde, mostrando-se 

desconfiado com Luzbel, o qual o embriaga com um vinho e às Pastoras, travando com 

a Mestra um diálogo musical até que as Pastoras voltam com um outro personagem, 

um velho ermitão, também em busca de Belém.32 

Ascenso Ferreira considera que, na antigüidade, os profetas eram uma espécie 

de “estações clandestinas de rádio”, tirando a calma dos Tetrarcas da Galiléia e que 

Herodes só tomou consciência da gravidade, para o seu governo, da chegada do 

Messias, quando chegaram as caravanas dos três reis (magos) distantes para adorar o 

Salvador da Humanidade: na impossibilidade de identificar o menino Jesus, decretou 

fossem degolados todos os recém-nascidos — essa perseguição, no Pastoril, vem 

inspirada por Luzbel (demônio); após a apresentação inicial da cena campestre com 

pastores e pastoras tocando instrumentos do campo, surge Luzbel saído de um 

alçapão no meio das chamas; a seguir a Pastora Flora é abordada por um pastor que 

é, na verdade, o rei Herodes, que dialoga sobre o nascimento do Menino. Surge 

Luzbel, que o estimula a degolar as criancinhas; tomadas de horror, as pastoras 

decidem prosseguir logo a viagem para Belém; novamente surge o demônio, fingindo-
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se interessado em ver o recém-nascido e dialogando com Diana, até que intervém o 

anjo São Gabriel, que desmoraliza o Satanás e mostra, ao fundo da paisagem, a 

lapinha onde está o menino Deus; então, cada pastora oferece a sua prenda: vestidos 

de linho, frutas agrestes, óleos perfumados — nessa passagem se encerra o 2º ato.33 

No quadro final, Luzbel se vangloria de ser o responsável pela morte das 

crianças e aparece a morte de Herodes, enquanto o demônio ecoa sua canção 

(“Tremei, tremei, Gabriel, Tremei / Entre as trevas do Rei / Eu vou arrojar / Lá no 

abismo / O teu despotismo”) até que o anjo Gabriel afasta o Luzbel de Herodes e 

declara que ele lhe pertence, pois fora salvo pelo arrependimento.34 Esclarece, ainda, 

Ascenso Ferreira que no dia dos “Santos Reis Magos” se realizava a “Queima da 

lapinha”, a qual tinha como base um cortejo, na frente da qual um grupo de moças 

conduzia as palhas dos coqueiros que servem para formar o nicho onde esteve 

armada, no Natal, a cena do nascimento de Jesus: chegando ao local escolhido para a 

cerimônia da “queima”, as palhas são reunidas num molhe e ateia-se fogo nelas, 

formando-se em torno da fogueira um grande círculo, que observa uma roda com 

moças e rapazes de mãos dadas.35

Um aspecto importante salientado por Ascenso é a dificuldade de chamar 

“compositores” de letras e músicas para presépios, já que a maioria do material 

recolhido revela arranjos feitos com trechos de ópera e operetas como O Guarani 

(Carlos Gomes, Canção do Aventureiro: “Senza Tetto Senza Luna”, no “Sonho da 

Mestra”, a partir de “ai quem me dera”) e Sinos de Corneville (Robert Planquette, Coro 

das Criadas: “Regarder par ci / Regarder par lá”, no canto do velho, “Venham todos / 

moços e velhos”), identificação feita por Mário de Andrade (Danças Dramáticas) 

também na ópera cômica La Fille de Mme Angot (Charles Lecocq: La legende de La 

Mére Angot no canto da mestra “cupido rei querido”) e a modinha Quisera amar-te mas 
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não posso, Elvira da qual é variante o canto da contramestra (“Boa noite  meus 

senhores todos”), a partir do quarto compasso.36 Ascenso acrescenta que, quanto à 

estrutura dos Presépios, importa conhecer a peça A Vinda do Messias, de Antonio 

Barbosa da Silva Braga, no ano de 1867 na cidade portuguesa do Porto, a qual é bem 

aproximada do trabalho encenado pela família Valença em Pernambuco, pois esse 

drama gira em torno de jornadas empreendidas pelas pastorinhas até o local do 

nascimento de Jesus.37

Relacionando o pastoril com o Auto português, Ascenso recorda que, em lugar 

de “auto pastoril” e “representação pastoril”, a abreviação “pastoril” é empregada desde 

o século XVI: Gil Vicente ainda intitulava por extenso os seus Auto Pastoril Castelhano 

(1502) e Auto Pastoril Português (1523); Garcia de Resende, ao se referir a essas 

peças vicentinas, diz que “Foi ele (Gil Vicente) quem inventou / isto cá e o usou / com 

mais graça e mais doutrina / posto que Juan Del Encina / O Pastoril começou” — 

assim, abrevia a denominação, mas Portugal continua usando “autos pastoris ou de 

presepe” (presépio) e lembra Ascenso que a sinonímia pernambucana entre Pastoril e 

Presépio e Pastorinhas veiculada por Pereira da Costa talvez não tenha se vulgarizado 

em Portugal, e menciona Silvio Romero, que se refere a “bailes pastoris” e “função das 

pastorinhas” em Pernambuco e Gustavo Barroso, a interpretar que as “Pastorinhas” 

foram um dos mitos “Pastoris” escritos e representados no Nordeste.38 

Mário Sette (1886-1950) dá a descrição dos pastoris de antigamente, transcrita a 

seguir: 

“No Recife de outrora, sem cinemas nem futebol, 
o pastoril constituía o divertimento do gosto da gente nova. E da 
velha também. Pessoal  fino e pessoal de pé no chão, todos os 
sábados deste outubro a janeiro. Havia “funções” animadíssimas. 
Em vários subúrbios, destacando-se, porém, as da Torre e 
Encruzilhada, esta sob a direção de um mulato chamado 
Herotides que dançava de velho e era de famoso e equívoco 
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renome. …” Quer as maxambombas, quer os bondes tinham que 
fazer nas noites de sábados. E despejavam aquela multidão às 
portas de uns barracões de lona ou de madeira, enfeitados de 
bandeiras e iluminados a acetileno. Em frente alinhavam-se 
tabuleiros de bolos, fogareiros fritando peixes, barris com gelados 
de abacaxi, baús de empadas de camarões, barraquinhas 
vendendo cervejas, café e aguardente. …Paravam carros 
trazendo famílias lordes ou moços de dinheiro. Corriam pelas 
bocas dos assistentes os nomes famosos desses rapazes quase 
sempre estróinas, resingueiros, sedutores. Eram temidos pelos 
barulhos que provocavam, desafiando a polícia, quebrando 
cadeiras, puxando pistolas, arrebatando pastoras e indo depois 
para casa muito tranqüilamente. …O interior dos barracões 
mostrava-se catita com os seus festões de palha de coqueiro, 
galhardete de papel de seda, folhas de canela no piso, 
balõezinhos de gomos coloridos. A platéia era formada de 
cadeiras, bancos, tamboretes, mandados levar de casa ou 
oferecidos pela empresa. Aos lados, divisões de chita para as 
famílias; os camarotes. …Via-se de tudo, ali. Matronas e 
mocinhas em trajes leves, sem chapéus, vindas das redondezas. 
Senhores de aspetos severos ou mansos, gostando de recordar 
os pastoris “do seu tempo”, desculpas para virem mirar as pernas 
das pastoras de agora. Rapazes gamenhos , cheirando a Coeur 
de Jeanete ou Trèfle Incarnad, exibindo o terno novo, de flor no 
peito; mulatinhas de vestido de chita, falas dengosas, cabelos 
lustrosos de Oriza ou de banha de jasmins; creoulas de 
gaforinhas sobrando dos chapéus desabados e de cacetes nas 
mãos; mulheres-damas conhecidas com suas longas capas de 
veludo acompanhadas das amas… Por fim a orquestra rompe a 
primeira jornada. Os cordões aparecem em cena… vem todas de 
saias de cetim  ou setineta, bem rodadas, pernas de fora, 
corpetes justos, braços nus, laços de fitas, uma espécie de coroa 
nos cabelos e pandeiros nas mãos. De um lado, todas de azul; do 
outro lado, todas de encarnado. No centro, a diana de trajo 
metade azul metade vermelho. …Espoucam aplausos: "Viva o 
azul!"”/ "Bravos da segunda do encarnado!” / “É sempre a 
mestra!” / “Ninguém pode com a “contra”, minha gente!” / “Meu 
coração é para diana…” / “o azul no seu palacete e o encarnado 
comendo cacete” / “O encarnado no meu jardim e o azul comendo 
capim…” Aparecia também o “velho” que dizia graçolas, contava 
anedotas picantes, fazia palhaçadas e apregoava, em leilão, 
flores em favor das pastoras. Uma rosa para a mestra, um cravo 
para a diana, uma angelina para a terceira do azul, uma dália para 
a libertina… depois de certa hora as famílias iam-se retirando e o 
ambiente envolvia-se em um cheiro mais ativo de pecado. As 
pastoras, nos intervalos, misturavam-se lá em baixo com os 
admiradores. Bebiam cerveja, comiam empadas, fumavam 
cigarros. A madrugada vinha chegando.”39 
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E Mário Sette esclarece que os pastoris dançados em “casas de família”, por 

“mocinhas direitas” é que se denominavam “presepes” ou “lapinhas”: 

“Realizavam-se em palcos improvisados nos 
quintais ou em salões. Expediam-se convites: vinham parentes, 
vizinhos, amigos. Punham-se cadeiras como nos teatros diante do 
tablado que recebia caprichosa ornamentação, às vezes mesmo 
com luxo e com arte, ao fundo ficava a lapinha com o menino 
Jesus na manjedoura, os reis magos, os rebanhos, os pastores… 
Um grande arco de folhagem em armação de arame, enfeitado de 
flores naturais ou de papel. Balõezinhos, velinhas de cores, 
miçangas. As pastoras eram meninotas ou mesmo mocinhas dos 
seus 13 para 20 anos. …Os moços poetas escreviam versos para 
serem recitados ou cantados pelas suas preferidas. Os partidos 
azul e encarnado despertavam entusiasmos, delírios, fascinações. 
…As “funções” prolongavam-se por toda a época da Festa. 
Setembro a fevereiro. Aos sábados. Depois da última jornada 
havia ceia. Na noite de Reis era o “queima”. Senhores da casa 
destacavam do presepe o arco de folhagem já seco e ele era 
carregado pelas pastoras até o pátio da igreja mais próxima… O 
“sereno” também se incorporava. Pelas ruas desertas abriam-se 
janelas e surgiam caras sonolentas.”40 

 
Passando sua infância e adolescência na zona da mata pernambucana e no 

Recife, João Cabral de Melo Neto era conhecedor do festejo natalino e o utilizou de 

modo a que sua ideologia a favor da pobreza lhe retirasse os adereços superficiais, 

reconduzindo-o à pobreza inicial do menino nascido numa manjedoura sob a lapa na 

Galiléia. Como se essa pobreza tivesse ficado esquecida ao longo dos séculos, João 

Cabral a traz de volta, situando-a nos mangues do Capibaribe. Retira o sentido 

meramente piedoso do presépio e o sentido licencioso do pastoril de ponta-de-rua, 

incorporando ao seu auto pernambucano o teor de denúncia social a chamar a atenção 

do leitor Lizá Montenegro evoca a poesia de Gôngora, no poema Em el Nacimiento del 

Salvador e apresenta um quadro interessante: 

João Cabral: 

“E a alfazema do Sargaço, 
ácida, desinfetante, 
veio varrer nossas ruas 
enviada do mar distante.” 
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No Pastoril: 

“O Favônio brando 
sobre nós ligeiro, 
das flores o cheiro 
está exalando.” 
 

Em Gôngora: 
“… a la púrpura ácida 
salo fué et heno fiel. 
Caído se le há clavel 
Hoy a la Aurora del seno. 
Que glorioso que está el heno 
Porque há caído sobre el.”41

 
O mau-cheiro da manjedoura, o mau cheiro do mangue. O sargaço ácido a 

desinfetar a rua que a língua seca de esponja do vento terral enxuga no lamaçal, 

elementos da natureza a cuidar anonimamente da assepsia do mangue onde nasce o 

menino, local poluído de uma moradia insalubre, o mocambo, que passa a adquirir 

características amenas junto ao rio, que num milagre se cobre de estrelas: 

“—Todo o céu e a terra 
lhe cantam louvor 
e cada casa se torna 
num mocambo sedutor. 

—Cada casebre se torna 
no mocambo modelar 
que tanto celebram os 
sociólogos do lugar. 

—E a banda de maruins 
que toda noite se ouvia 
por causa dele, esta noite, 
creio que não irradia. 

—E este rio de água cega, 
ou baça, de comer terra, 
que jamais espelha o céu, 
hoje enfeitou-se de estrelas.” 

 
Gilberto Freyre, em seu estudo sobre a decadência do patriarcado rural e 

desenvolvimento do urbano, considerou o mocambo higienizado, com saneamento e 

piso, a solução de habitação proletária, acreditando não ser justo julgar-se o mocambo 

pelos seus defeitos de zona — lama, mangue, beira de riacho, onde é habitualmente 
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levantado e não pelo seu material e plano de construção.42 Em seu estudo sobre essa 

habitação da pobreza, ele grafa mucambo, o que sem dúvida está mais próximo do 

quimbundo mu’kambu (cumeeira), a significar cabana miserável, choça de palha 

levantada sobre pântanos, onde as muriçocas e maruins orquestravam o cerco a essas 

cabanas de taipa (reboco) cobertas de palha multiplicada pelos mangues. 

O comentário de João Cabral é agudo, não devendo ser minimizado. Ele diz 

que, pelo nascimento do menino filho do carpina, as casas se tornam mocambos 

sedutores: “cada casebre se torna / no mocambo modelar / que tanto celebram os / 

sociólogos do lugar /.” O que significa expressar que só pela vinda do pequenino é que 

o mocambo adquire essa condição modelar que, como é sabido, fora apregoada por 

Gilberto Freyre. Isso implica, portanto, uma crítica irônica por parte de Cabral a essa 

postura freyriana, que aparentemente parece concordar com a miséria evidenciada 

pelo mocambo de palha e a vida insalubre dos seus moradores. Pois Gilberto, sem 

dúvida, é o “sociólogo do lugar” aludido por Cabral, a “celebrar o mocambo modelar” 

desde antes do nascimento do filho do carpina. Posteriormente, em Museu de tudo, 

Cabral teria oportunidade de referir-se ao sociólogo (historiador social) pernambucano, 

nos quarenta anos de Casa Grande & Senzala, ao publicar o livro com poemas escritos 

de 1966 a 1974: 

“Ninguém escreveu em português 
no brasileiro de sua língua: 
esse à vontade que é o da rede, 
dos alpendres, da alma mestiça 
medindo sua prosa de festa, 
ou prosa de quem se espreguiça.”43

 
De fato, uma das características freyrianas a contribuir para a maior divulgação 

de sua obra, haveria de ser a enunciação coloquial de Pernambuco (prosa de quem se 

espreguiça, após a festa, no à vontade da rede dos alpendres) aliada a uma 

sistematização analítica exaustivamente anglo-saxônica, própria das cidades onde 
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desenvolveu sua formação profissional (Baylor, Columbia). No entanto, com relação à 

sua postura sobre o mocambo, talvez fosse importante ir até a fonte: 

“Estabelecida no Brasil a lavoura de cana e 
firmada a indústria de açúcar (indústria que a política econômica 
del Rei cercou, no primeiro século, de privilégios feudais), a 
população foi se definindo em senhor e escravo e o casario 
colonial foi se extremando em casa de pedra, ou adobe, e em 
casa de sapé ou palha; em “casa de branco” e em casa de negro 
ou caboclo; em sobrado e em mucambo. 

No sentido da harmonização com o meio tropical 
pode-se dizer que o mucambo tem levado vantagem a tipos mais 
nobres de habitação. Sobre os médios, principalmente: as casas 
ou sobrados menores, agarrados uns aos outros, a dormida 
dentro de alcovas sem janelas nem clarabóia. Não pretendemos 
fazer elogio do mucambo como tipo de habitação. Seus vícios são 
muitos, tornando as palhoças — e até as casinhas de taipa, mas 
sem reboco, as “cafuas” de Minas Gerais — focos de infeção  
terríveis. …Pela qualidade do seu material, e até pelo plano de 
sua construção, o mucambo ou a casa de pobre corresponde 
melhor ao clima quente que muito sobrado; ou que  a casa térrea 
de porta e janela, do pequeno burguês, no seu maior número ou 
na sua quase totalidade. Esse material e esse plano não são 
culpados, pelo menos diretamente, do sistema de saneamento do 
quintal, comum a muitos mucambos — a latrina muitas vezes 
junto do poço de água de beber — nem da dormida sobre o chão 
puro; nem da falta de acabamento na casa de taipa (reboco), 
coberta de palha. Referimo-nos ao plano as pureza por assim 
dizer ideal e ao material, também puro, que reunidos dão ao 
mucambo melhores condições de arejamento e de iluminação que 
as dos sobrados tipicamente patriarcais — com suas alcovas no 
meio da casa, seus corredores, suas paredes serando o dia 
inteiro — e do que as das casas de porta e janela.”44

 
Citando o professor Aluísio Bezerra Coutinho, Gilberto Freyre esclarece que a 

iluminação e a ventilação da casa de palha do interior do Nordeste brasileiro se fazem 

pelas aberturas vastas do frontão de modo bem mais perfeito do que se através de 

janelas — esse sistema é o mesmo de certo tipo de mocambo que se encontra na zona 

urbana, suburbana e rural do Nordeste, sendo sua superioridade evidente sobre as 

casas cobertas de telha ou de zinco, materiais que, em vista de serem logo aquecidos 

pelo sol em curta exposição, esquentam muito o ar no interior das moradas — de modo 

que (palavras de Gilberto) a casa ideal para esta região seria a que utilizasse melhor a 
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experiência dos indígenas e dos africanos, ao invés dos programas daqueles que 

consideram o mocambo (ou a palhoça) o maior espantalho da vida, sem resolver o 

problema da habitação proletária e proibindo o uso da palha, em uma postura anti-

ecológica.45

Assim, voltava-se a perspectiva de Gilberto Freyre para a questão da ecologia e 

da fruição racionalizada da natureza, o que não se deveria tomar por uma ideologia 

contrária à melhoria e à modernização das casas proletárias, refratária ao merecimento 

de construções burguesas ou aristocráticas, de tijolo ou palha. Não é tão fácil separar 

esses direcionamentos, mas isso se torna mais próximo à medida que não seja 

esquecido o lirismo nostálgico que permeia os caminhos discursivos do Mestre de 

Apipucos, que não livra sequer do ataque crepuscular dos maruins os ricaços dos 

sobrados, a recobrir suas camas com os mosquiteiros, para livrar-se da mordida e da 

“banda” que os caracteriza, tal qual nos mocambos do mangue descrito no auto 

cabralino, onde o rio readquire, pelo nascimento do menino, a transparência e a luz 

cósmica das utopias mais antigas, Estrela de Belém (Recife?) colada no espelho 

messiânico que passa a ser o Capibaribe. 

A dimensão messiânica das utopias revolucionárias retoma a chegada de Jesus 

desprovida dos elementos da transcendência e da sobrenaturalidade, naquilo que 

Lucien Goldmann chama de religião imanente do socialismo, onde as representações 

tomam a fé em um futuro histórico que os homens devem realizar pela sua própria 

ação.46

Essa missão de redenção do mundo conjuga uma analogia entre a utopia 

messiânica e a utopia libertária; veja-se que o messianismo tem a tendência  voltada a 

restaurar uma idade de ouro perdida (harmonia edênica interrompida) e a tendência 

utópica a desejar um futuro radicalmente novo — elas  mantêm entre si uma relação 
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dialética, pois mesmo a corrente restauradora veicula elementos utópicos e na utopia, 

operam fatores de restauração: em Ideologia e Utopia, Mannheim sublinha que em 

Bakunin, Proudhon ou Landauer, a utopia revolucionária é sempre acompanhada de 

uma profunda nostalgia da comunidade camponesa tradicional.47 Gershom Scholem 

considera como ideólogos mais importantes do messianismo revolucionário Ernst 

Bloch, Walter Benjamin, Theodor Adorno e Herbert Marcuse; Michel Löwg destaca a 

homologia estrutural  e o conformismo espiritual entre a tradição messiânica judia e as 

utopias revolucionárias; durante os anos 1905-1923, essa homologia, em grupos de 

intelectuais judeus de cultura alemã, torna-se dinâmica e toma forma de uma afinidade 

eletiva, que se estende ao messianismo cristão; essa tradição messiânica resulta em 

fonte da emergência do utopismo libertário, onde o romantismo anticapitalista (Lukács) 

é um fenômeno político que as cortes tradicionais (esquerda / centro / direita)  não 

permitem apreender, porque escapa ás classificações habituais.48

A essa corrente romântica pertencem pensadores como Hölderlin, Fourier e 

Laudauer, amaciando a nostalgia do passado pré-capitalista e a esperança 

revolucionária em um futuro novo: esse caminho duplo caracteriza pensadores judeus 

da Europa central e escritores-filósofos-teólogos-revolucionários como Martim Buber, 

Gershon Scholem, Gustav Laudauer, Walter Benjamin, Frank Kafka, Ernst Bloch.49  

Seriam considerados judeus religiosos anarquizantes Buber e Sholem; 

anarquistas religiosos judaizantes seriam Laudauer, Kafka, Benjamin; enfim, seriam 

judeus assimilados, ateus – religiosos, anarco-bolchevistas Toller, Bloch e Lukács: seu 

ateísmo se nutre de referências judaicas e cristãs e sua evolução política os conduz da 

problemática utópica para o marxismo, ou a uma síntese dos dois, como Benjamin.50  

Rudolf Kayser, “protetor deste último na Editora Fischer, editor da principal revista 

literária da Alemanha (Die Meve Rundschau), propõe uma “Nova Aliança” cuja missão 
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seria “preparar a era do Messias”. Ajudando a humanidade a passar do “inferno da 

política” ao “paraíso messiânico”, missão que implica a abolição do Estado, idéia não 

judia, uma vez que a comunidade religiosa hebraica se distingue do Estado pela 

ausência de relações de dominação: ficando os judeus sem Estado, sua missão seria 

fazer da terra a pátria dos homens; também Hans Kolm crê na vocação messiânica dos 

judeus, mas quer vê-la numa forma social concreta, pois acredita que se trata de um 

socialismo próximo ao anarquismo, “essa doutrina dos povos profetas e de Jesus.”51

Entre os judeus religiosos anarquizantes, Frank Rosenzuelig, apesar da 

nostalgia romântica do passado pré-capitalista, vê com simpatia a Revolução Russa, 

que ele considera obra dos herdeiros espirituais de Aliocha Karamazov; ele é também 

contra o Estado, uma vez que considera a violência (e não o Direito) a sua verdadeira 

face; autor de A Estrela da Redenção, liga explicitamente a revolução emancipadora ao 

advento do Messias, antecipando a “Teologia da Revolução” de Walter Benjamin; em 

Martin Buber, a nostalgia da comunidade do passado toma a forma de redescoberta da 

tradição hassídica — seus escritos mostram o vínculo entre o messianismo e 

socialismo pois na realidade o socialismo seria o ideal messiânico reduzido em seu 

alcance e tornado finito: sua filosofia política seria um socialismo religioso comunitário 

tingido de anarquismo, pois para ele uma comunidade verdadeira é a abolição da 

tirania estatal sobre a sociedade, daí defender que a espera do Messias é a espera da 

verdadeira comunidade, cujas realização defende os seres humanos: o judaísmo não 

reconhecerá Jesus como Messias, mas vê nele um autêntico profeta de Deus; 

Gerschom Scholem procedeu ao resgate das doutrinas místicas judaicas desde a 

cabala até o messianismo lúdico de Sabatai Tzvi; ele encontra na história a resposta 

cultural adequada ao frio racionalismo do mundo burguês: para ele, a utopia 

messiânica é, por excelência, o anarquismo — nos anos 1914-15 tem Benjamin, 
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Kropotkin, Proudhon e sobretudo Laudauer (A Revolução e o Apelo ao Socialismo); em 

1928 — já na Palestina, publica seu primeiro artigo sobre o messianismo herético do 

século XVII, um estudo sobre a teologia do sabataísmo, em Abraham Cardozo, em 

uma entrevista de 1975 ele declara: “minha simpatia pelo anarquismo era, ela também, 

moral. Eu acreditava no anarquismo como utopia. Não era um anarquista ateu”. 52  

Na verdade, Scholem descobre a dimensão anárquica do messianismo judeu e a 

dimensão messiânica das utopias revolucionárias. Entre os anarquistas religiosos 

judaizantes, Gustav Laudauer participa de um messianismo judeu de caráter 

anarquista, um romântico revolucionário para quem a Idade Média e a Grécia antiga 

são épocas de elevação, opostas ao Estado Moderno, “esta forma suprema do não-

espírito”53;para ele, o verdadeiro Messias futuro não é individual mas coletivo, o 

Messias dos povos; Laudauer rejeita o nacionalismo e aplaude a revolução Russa de 

1917, engaja-se na República dos Conselhos Operários da Baviera, onde se torna 

comissário do povo para a instrução, sendo assassinado no momento da queda dessa 

República, 2 de maio de 1919, no dizer de Laudauer “como um projeto e um mártir da 

comunidade humana do futuro. Walter Benjamin, estudioso de Goethe e Hölderlin e 

com vínculos intelectuais e pessoais com Scholem e Bloch, descobre uma dimensão 

messiânica no romantismo, principalmente em Novalis e Schlegel; delineia-se em 

Benjamin um campo espiritual onde Hölderlin (ou Schlegel) e a Bíblia, a poesia 

romântica e a teoria messiânica, a história e a religião estão estreitamente associadas; 

seu messianismo contém uma carga apocalíptica, catastrófica e destruidora; ele não 

tem muito a ver com a religiosidade tradicional, fundando-se em categorias sociais — 

que política corresponderia a esse messianismo apocalíptico? Benjamin utiliza o termo 

nihilismo para designar sua visão política; em seu texto em 1921 Reflexões sobre a 

violência, Benjamin denuncia as instituições do Estado, como a Polícia e em seu 
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ensaio sobre o surrealismo de 1929, declara que “desde Bakunin faltou à Europa uma 

idéia radical de liberdade: os surrealistas têm essa idéia; a caminhada de Benjamin até 

o marxismo é uma longa marcha; em seguida ao encontro com Brecht (1929) e, mais 

tarde, com Adorno e Horkheimer, vai utilizar cada vez mais o materialismo histórico; 

para Benjamin, já a revolução messiânica e apocalíptica poderá deter a tempestade, 

despertar os mortos e restaurar o que foi destruído, no espírito do discurso profético 

presente em Isaías.54 Frank Kafka influenciou Rosenzweig, Scholem, Benjamin e Bloch; 

menos do que Novalis ou Hölderlin, tem como fonte o romântico Kleist e seus autores 

preferidos pertencem ao romantismo antiburguês europeu; Shopenhauer, Nietzsche. 

Kirkggard, Hugo von Hofmannstahl, Tolstói, Dostoievski, Strindberg.55 Como Benjamin e 

Laudauer, ele terá uma atitude ambígua em relação ao judaísmo; a idéia de redenção 

messiânica aparece nos aforismos e parábolas de Kafka embora com uma conotação 

irônica; Michel Lëwy considera que “à teologia negativa ao messianismo negativo de 

Kafka corresponde, no termo político, uma utopia negativa, um anarquismo negativo; 

Heinz Politzer se refere a Kafka como um “anarquista metafísico”, por conta de O 

Processo e O castelo conterem uma dimensão crítica da reificação burocrática e da 

autoridade estatal hierarquizada (administrativa ou Jurídica) de inspiração claramente 

anarquista; no primeiro, a máquina jurídica do Estado esmaga o indivíduo e no 

segundo ele é submetido à arbitrariedade mesquinha do universo burocrático alienado 

— Lëwy recorda que Kafka participou regularmente de atividades de organização 

anarquistas tchecas (1909-1912), tendo sido inclusive preso em Praga, depois de uma 

manifestação de protesto contra a execução do anarquista Liabeuf, em Paris, havendo 

tido nessa época Bakunin, Kropotkin e outros; Lëwy acrescenta, sobre Kafka, uma 

observação importante: 
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“Entretanto, a utopia libertária não aparece em 
nenhuma parte enquanto tal em sua obra: ela apenas e em 
negativo, como crítica de um mundo desprovido de liberdade: é a 
maneira de criticar o estado de coisas existentes que manifesta o 
ponto de vista anarquista. A homologia estrutural com a teologia 
negativa é surpreendente mas, até onde sabemos, jamais Kafka 
tentou ligar explicitamente as duas temáticas. Uma das raras 
vezes em que ele sugere uma ligação entre utopia revolucionária 
e religião é em uma conversa com Gustav Janouch sobre a 
Revolução Russa, onde afirma: “Os homens tentam construir na 
Rússia um mundo perfeitamente justo. Esta é uma tarefa 
religiosa”. Em todo o caso, a afinidade eletiva subterrânea entre 
as duas configurações “negativas”  constitui em nossa opinião, 
uma das chaves para a compreensão da estrutura significativa de 
sua obra.”56 

 
Apesar de demonstrar ceticismo quanto ao triunfo das revoluções (“A Revolução 

se evapora e resta apenas o todo de uma nova burocracia. As correntes da 

humanidade torturada são em papel ofício”), Franz Kafka descreve um mundo 

desesperado entregue ao absurdo, à injustiça e à mentira; a redenção messiânica 

aparece nele, assim como a utopia social, como um vazio, num mundo onde a 

Redenção e o Messias só se manifestam negativamente, por sua ausência radical; a 

promessa messiânica do futuro só existe implicitamente, na forma religiosa de 

conceber (e rejeitar) o mundo contemporâneo — a crítica de Kafka é social e política, 

mas também metafísica (o que o distingue do realismo) e messiânica negativa, com 

uma conotação irônica (“O messias virá somente quando ele não for mais necessário; 

somente virá no dia após sua chegada”) mesmo nas parábolas.57 

Entre os judeus assimilados, ateus religiosos e anarco-bolchevistas, Ernst Toller 

acredita na luta contra a guerra, a miséria e o Estado, com o estabelecimento da 

comunidade dos homens livres; sob a influência de Laudauer ele concebe a revolução 

socialista como negação do Estado e da industria — ligação e como retorno às 

comunidades rurais; pacifista, ele vê no Estado capitalista, responsável pela Guerra 

Mundial, um Goten, um falso ídolo que exige sacrifícios ilimitados de vidas humanas; 



 579

na peça O homem de massa, escrita na prisão (1919) a personagem indaga ao marido, 

para quem “o Estado é sagrado”: 

“Quem construiu as prisões? Quem criou a “guerra santa”? Quem sacrificou 
milhões de vidas humanas no altar de um jogo de cifras mentiroso? (…) Quem roubou 
de seus irmãos sua face humana? Quem os forçou a se mecanizar? Quem os reduziu 
a peças de máquinas? Estado? Você?”58

 
Seu antiestatismo libertário é acompanhado de uma ética de não- violência, 

contribuição que os críticos chamam “o anarquismo tolstoiano” de Taller; Ernst Bloch 

(O Espírito da Utopia, 1918) imagina uma utopia do futuro como uma sociedade 

apenas de operários e artesãos, uma aristocracia espiritual formada após a revolução 

socialista que vai abolir o lucro e o Estado que o protege; sua esperança revolucionária 

é religiosa, considera o Estado “satânico”, louva os conselhos de operários como 

inimigos da “moral de comerciante”, sendo o messianismo essencial em sua obra, pois 

recorre às partes judaicas como a Bíblia (o Deuteronômio), a cabala (o Zohar) o 

hassidismo (Buller) e depois às fontes cristãs como o Evangelho (Apocalipse segundo 

São João), pois considera Jesus como um profeta judeu mas não o considera o 

Messias, pois o Salvador ainda não chegou; nele a convergência sobre utopia 

revolucionária e messianismo é mais explícita.59 

No que concerne a João Cabral de Melo Neto, quando ele atribui estrelas 

refletidas no rio que é de lama, opera com elemento constitutivo do sobrenatural, vez 

que a água baça não pode espelhar o céu; “enfeitar-se de estrelas”, no auto cabralino, 

é adquirir uma luminosidade especial, como a que guiou os três reis magos à 

manjedoura e levou, também, os passos de Severino até o mangue. Como resta claro 

da leitura dos escritores judeus retromencionados, a ideologia socialista e a utopia 

libertária podem ser conjugadas com o espírito messiânico; a utopia revolucionária 

acompanhada da nostalgia da comunidade Daí o 15º quadro vir revestido dessa 
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atmosfera, quando começam a chegar as pessoas a cantar o louvor dos presentes que 

ganha o recém-nascido. 

“Minha pobreza tal é 
que não traga presente grande: 
trago para a mãe caranguejos 
pescados por esses mangues; 
mamando leite de lama  
conservará nosso sangue.” 

 
As ofertas das Pastoras já se encontram em Pereira da Costa com o mesmo 

início – "minha pobreza tal é / Que uma oferta não achei" – pois elas estão 

envergonhadas da pobreza das suas prendas para a criança: ovos, coifinha, 

travesseiro de penas, jasmins, vinho, farinha de trigo, fitinha, toalha, cueirinho, romã. 

João Cabral as substitui por presentes típicos da pobreza pernambucana (recifense): 

caranguejos, papel de jornal, água da bica do Rosário, canário da terra, bolacha d’água 

de Paudalho, boneco de barro de Tracunhaém, pitú de Gravatá, abacaxi de Goiana, 

rolete de cana, ostras do cais da Aurora, tamarindos da jaqueira, jaca da Tamarineira, 

mangabas do cajueiro, cajus da Mangabeira, peixe de Passarinho, carne de boi dos 

Peixinhos, siris do lamaçal da rua Imperial, mangas do Espinheiro e Aflitos (compradas 

nos quintais ricos), goiamuns da Avenida Sul e da Avenida Norte (dados pela gente 

pobre). É o povo que vem celebrar o nascimento do menino, (como também em Gil 

Vicente, no Auto Pastoril Castellano), trazendo presentes de que ele tem necessidade, 

fabricados alguns localmente por artesãos; a enunciação do discurso é paralelística, 

com jogos de ritmo e rima, em conjuntos de seis, quatro e dois versos. 

Essa visão comunitária em torno do nascimento da criança, essa solidariedade 

enquanto os ricos vendem as mangas, de uma classe social que depende do seu  

trabalho para sobreviver, remete aos acampamentos das comunidades primitivas, em 

que a pobreza surge como distintivo ético com relação à vileza dos ricos; como, por 

exemplo, em grupos essênios, onde não se acumulavam nem ouro, nem prata, nem 
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outras riquezas terrenas que dessem lucro, além do que ninguém possuía uma casa 

que não fosse propriedade de todos.60 Escreve Filo de Alexandria sobre a comunidade 

dos essênios: 

“O seu atestado de liberdade é o seu modo de 
vida. Nenhum deles possuía algo de seu: nem casa, nem escravo, 
nem terra, nem gado, nem nenhuma outra coisa que os leve à 
riqueza ou ao seu aumento.61 

 
Também os descreve Flávio Josefo: 

“Desprezam a riqueza e sua vida comunitária é 
admirável: em vão se buscaria entre eles alguém que superasse 
os outros pela fortuna. …Além disso, aos membros da seita que 
chegam de fora se lhes oferece abertamente tudo o que têm em 
casa… Não compram nem vendem nada entre si; cada um dá 
aquilo de que dispõe a quem o necessite.”62 

 
Também Hipólito destaca o cotidiano dos essênios: 

“Desprezam as riquezas, não só não recusam a 
ajuda aos necessitados, como também nenhum deles é mais rico 
do que o outro. Segundo a lei, quem entra na comunidade vende 
tudo o que possui e entrega para o proveito comum. …Todos se 
vestem de branco. …Se alguém vem de outro lugar e pertence à 
sua comunidade, mesmo que nunca tenha sido visto 
anteriormente, é tratado como um membro da família, sendo 
admitido em todos os assuntos da comunidade. … Não possuem 
duas vestes nem dois pares de sapatos. Só providenciam roupa 
nova quando aquela que estão trajando fica gasta com o tempo. E 
o homem que possui algo dá para aquele que nada tem, e este 
que nada tem o aceita (dele)”63

 
Essa regra de vida dos essênios, traduzida em ajudar aos pobres, aos 

necessitados e aos desconhecidos resume-se na máxima “amar a cada um de seus 

irmãos como a si mesmo” ou, no cristianismo, amar ao próximo como a si mesmo. 

Especula-se haver sido Jesus Cristo essênio, uma vez que muitos desses rituais foram 

praticados por ele com os seus discípulos, considerando-se o tempo em que esteve 

fora do circuito público, desde a adolescência até os 33 anos, período de iniciação e 

aprendizado antes do ingresso na vida pública. 
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João Cabral de Melo Neto, ao transpor para o seu auto o quadro das oferendas 

do pastoril, faz comunicar a candura de uma comunidade do mangue nordestino, na 

simplicidade e despojamento que caracterizam a fonte primeira do cristianismo. 

No 16º quadro, surgem duas ciganas a profetizar o futuro do recém nascido: 

“—Atenção peço, senhores, 
para esta breve leitura: 
somos ciganas do Egito, 
lemos a sorte futura. 
Vou dizer todas as coisas 
que desde já posso ver 
na vida desse menino 
acabado de nascer: 
aprenderá a engatinhar 
por aí, com aratus, 
aprenderá a caminhar 
na lama, com goiamuns, 
e a correr o ensinarão 
os anfíbios caranguejos, 
pelo que será anfíbio 
como a gente daqui mesmo.” 

 
Inicialmente se observa a presença do exercício divinatório, que no tempo do 

nascimento de Jesus cabia aos profetas, e que no pastoril vem, seguido aos 

fragmentos da Jornada das Ciganas, a buenadicha das ciganas: 

“Atenção, peço, senhores, 
Para esta breve leitura, 
é uma atenção piedosa  
a toda e qualquer criatura. 
 
Deste menino formoso 
Vindo de origem divina, 
Em suas mãos pequeninas 
Eu vou ler a sua sina 
………………………………… 
Enquanto andares no mundo 
Sereis sempre perseguido,  
Mas, pelos prodígios divinos 
Jamais vós sereis vencidos.”64  
 

Conforme Eduardo Maia Costa, os ciganos entraram no território português na 

segunda metade do século XV; a primeira referência documental é em 1510, um 
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poema de Luís da Silveira, recolhido no cancioneiro geral de Garcia de Resende; a 

seguir, em 1521, Gil Vicente faz representar a Farsa dos Ciganas, onde é mencionada 

a leitura da sina: o mais antigo diploma legislativo contra os ciganos é o alvará de 13 de 

março de 1526, tempo de D. João ΙΙΙ, que recusa a entrada a entrada e determina a 

expulsão dos ciganos que forem encontrados em território nacional.65 As Ordenações 

Filipinas (1602) retomam a política de expulsão: “Que não entrem no Reino Ciganos, 

Armênios, Arábios, Persas nem Mouriscos de Granada“; é curioso observar que os 

ciganos não mereceram a atenção da Inquisição, pois apenas se conhece um processo 

contra uma cigana por feitiçaria (1682); a Constituição de 1822 e a Carta Constitucional 

de 1826 eliminaram em Portugal as desigualdades em função da raça e reconheceram 

a cidadania portuguesa aos nascidos em território português; a condição de cigano, 

ainda que vagabundo, deixou de ser punida, embora sejam mantidos sob severa 

vigilância conforme o Regulamento da Guarda Nacional Republicana de 1920.66

A Farsa das Ciganas vicentina, vê-se que foi escrita em um castelhano ceceado 

(troca os s pelo z no final das palavras), de modo a reproduzir a fonética cigana 

mostrando sua ágil inteligência para sobreviver em um mundo hostil, Miguel Torga, em 

seu Diário (vol. VII) assim a eles se refere: 

“Ciganos. E mais uma vez a minha raiz humana estremece. São eles que me 

dão sempre a medida absoluta da liberdade que não tenho e por que suspiro. 

Anarquistas em espírito e corpo, lembram-me príncipes do nada, milionários do 

desinteresse, sacerdotes da preguiça, ampulhetas obstinadas onde o tempo não se 

escoa. Comem a podridão, vestem-se de absurdo, são marcianos na terra. E a vê-los 

caminhar na poeira do transitório, é a imagem do homem ideal que vejo passar, lírica e 

desdenhosa.”67
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Todos os ciganos gostam de peregrinações,. De adivinhar o futuro pelos astros, 

cartas ou linhas da mão, da natureza, das entranhas dos animais, dos sonhos… 

Sempre foram tidos como dados à bruxaria, observe-se o refrão do caló: 

“Peno baji 
sos tesquibé a bom e chanelerim 
yequi dubela e sila cibayi” 
 
“Eu leio a sina, 
porque bebi a ciência 
por uma taça de loucos.”78  

 
O ler a sina — penar baji —, adivinhar o futuro, é comum a todos os ciganos, 

menos “as solteiras; a baji, com a leitura da sina, pretende apenas umas moedas; há 

casos em que pessoas angustiadas lhes pedem para ler a mão — surge aí uma 

catarse em que a cigana atua como psiquiatra, a bajibaora exerce a quiromancia, pois 

ler a sina (em caló — “penar baji”) é a ocupação tradicional das ciganas, em especial 

das viúvas. Adivinhar a sina ( a baji) pode fazer-se pela leitura das linhas da palma da 

mão ou por meio do baralho de cartas. Mas nem todas as bajibaora sabem deitar as 

cartas, pois esse poder é um dom natural que tem certas pessoas. Entre outros 

poderes ocultos, atribuem-se às ciganas as pragas (maldições) e o mau-olhado. 

Considera-se que a maldição lançada pelas mulheres é muito eficaz (praga de cigana), 

sobretudo se são velhas, ou se estão grávidas ou amamentando. Ainda outro poder é o 

mau-olhado, em que se causa o mal a alguém (quebranto) e os antídotos são a figa, e 

outros; os ciganos também acreditam que há pessoas com poder telepático que 

adivinham o que se passa com pessoas de sua linhagem; quando nasce uma criança, 

lançam-lhe água, para limpar a alma de impurezas; Olímpio Nunes indaga se não 

haveria aqui alguma influência do batismo cristão.79 

A leitora da sina (bajibaora), também chamada (entre os Lovara) drabarni, quer 

significar “bruxa, malabarista, mágica”; os ciganos são conhecedores dos astros e se 
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orientam por seu movimento; ignoram relógio ou o calendário, vivem o presente; o 

número sete é a base de seus sinais secretos; preferem edredons a camas para 

dormirem e tapetes e esteiras predominam em seu mobiliário; próximo à última guerra, 

viviam em tendas de lona; em regiões montanhosas aproveitavam grutas para nelas 

ficar; tem o nomadismo no sangue, sua pátria é o mundo: as Cuevas de Sacromonte 

foram sua moradia provisória; gostam de tomar seu chá, num samovar, assim como 

apreciam o café turco; são devorados pela “nostalgia da viagem” e parecem não 

suportar ficar muito tempo em um mesmo lugar. 

Na tradição dos ciganos em Portugal há referência a sua origem “egípcia”, como 

em quadras do folclore cigano de Redondo: 

“—Sou cigana do Egito 
Caminhando p’ra Belém; 
Vou adorar o Deus-menino 
Que nasceu p’ra nosso bem.”80 

 
Contudo, há lendas que julgam os ciganos oriundos da Mesopotâmia; outras da 

Índia, cujas fronteiras atravessaram, domesticando o cavalo, comerciando pedras 

preciosas, em caravana alcançando o país da Caldéia, onde ensinaram aos nativos 

saltos perigosos, o atravessar do fogo e aí se iniciaram na ciência dos astros. Uma 

outra lenda acredita que os ciganos seriam mesmo oriundos da Caldéia, teriam dali 

seguido para a Índia, o Egito, a Grécia, o Mediterrâneo; teriam construído Babilônia e 

ajudado a erguer as pirâmides dos faraós; os que ficaram na Caldéia, fizeram aliança 

com os assírios e edificaram Babilônia; os que ficaram conhecedores da arte dos 

metais, depois seguiram com os gregos pelo mar e fundaram Marselha. Assim, alguns 

sugerem que os ciganos vieram da Índia e emigraram para a Caldéia. Outros, o 

contrário. Há quem compreenda as profecias de Isaías, Jeremias e Ezequiel como 

referidas ao povo cigano.81 Para outros, os ciganos foram Babilônios condenados ao 

êxodo, após a tomada de sua capital: até porque muitos autores observam a notória 
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semelhança entre a diáspora judia e a dispersão cigana; há quem julgue os ciganos 

sacerdotes de Isis misturados com os da deusa Síria, e Voltaire lhes encontra 

semelhança com os boêmios da Europa: suas castanholas e pandeiros são os 

címbalos e guizos dos sacerdotes egípcios e sírios: o termo boêmio designava na 

Europa, desde o século XV, os ciganos e ligava-se aos goliardos, clérigos vagantes.  

Há uma curiosidade a observar: esse povo que atravessou montanhas e 

desertos, não tem vocação marinheira e em meio ao seu peregrinar parece haver de 

fato um horror dos ciganos pelo mar; quanto à sua língua, de base sânscrita, pertence 

ao ramo indo-europeu, importando palavras dos países onde acamparam, como 

Grécia, Turquia e Armênia; pertencendo ao grupo dos neo-indianos, aparenta-se com o 

hindu, o gujirati, o marate e o cachemiri; os ciganos de Portugal e Espanha falam o 

caló, os idosos; os jovens o cantam, ainda que não o entendam; caló quer dizer 

"escuro", "Zincali" são os "homens escuros" do Zend; cali é a raça calé — essa língua 

foi sendo modelada pelo castelhano e português.83  

"Peno men ducas guiyalbando 
Sos guiyalbar sina orobai, 
Peno relejos quelerando 
Sos quelerar sina guirrar 
 
(Eu digo as penas cantando 
Porque cantar é chorar; 
Digo a alegria dançando 
Porque meu riso é dançar.)" 84 

 
Andarilhos a não se fixar nas mesmas terras muito tempo, gosto de viagens a 

países longínquos, descalços pelos caminhos, os churumbeles (filhos) quase nus, as 

moças (chavis) brilhando ao sol de suor e pó, o avô (batipuré) chefe da família cercado 

pelas mulheres maltrapilhas, só desejam os caminhos; sempre discriminados e 

excluídos, tidos como bruxos e ladrões, desde a Península Ibérica do século XVI até o 

interior de Pernambuco dos anos oitenta do século XX; o crescimento do capitalismo 
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em final do século XIX dificultou-lhes muito a vida, pelos problemas multiplicados 

quanto aos acampamentos em propriedades privadas, tornando-se ainda mais difícil a 

sobrevivência nômade que entra em conflito com a posse da terra pelo proprietário.  

No Recife, nos anos cinqüenta, num terreno baldio, esquina da rua Mário Melo 

com a avenida Cruz Cabugá, permitia-se que eles acampassem sem problemas; eram 

outros tempos, onde o próprio terreno em que hoje é a Prefeitura também era liberado 

para seu uso, aterro junto ao rio Capibaribe do lado do Recife Antigo. Hoje já não se 

vêem ciganos no Recife como antes. Contudo, o registro de chegada dessa etnia ao 

Brasil ocorreu em 1574, quando o cigano João Torres foi desterrado no novo país, com 

mulher e filhos; a partir de 1686 o desterro se generaliza (Maranhão); em 1760 D. José 

manda ao vice-Rei e capitão geral do Estado do Brasil que por ciganos que aqui viviam 

armados e furtando cavalos lhes fossem ensinados ofícios e artes mecânicas, e os que 

não conseguissem fossem degredados para São Tomé e Príncipe; no começo do 

século XIX, Henry Koster, em seu livro Ciganos no Brasil (1815) refere que no Rio de 

Janeiro ouvira falar dos ciganos, que causavam grande apreensão às populações 

porque "andavam em bandos em Pernambuco": 

"… homens altos, bem feitos, de cor acastanhada 
com as feições semelhantes aos brancos. Vagueavam em bandos 
de homens, mulheres e crianças; trocando, comprando, vendendo 
cavalos, jóias de ouro e prata. 

As mulheres viajavam nos cavalos albardados 
sentadas entre os cestos, onde metiam os filhos misturados com 
as bagagens… não observavam nenhuma prática religiosa… e se 
casavam com gente da sua raça."85 

 
Melo de Morais Filho, autor de Ciganos do Brasil (RJ, 1886), publicou, também, 

um Cancioneiro dos Ciganos, vêm historiar sua vinda como degredados de Portugal, 

fala de uma leva de 1718, a maioria caldeireiros, ferreiros, ourives, as mulheres faziam 

magia e liam a sina; afirma que com a vinda da Corte para o Brasil (1808), vieram mais 

ciganos e que alguns enriqueceram com o comércio de escravos; outro livro escrito no 



 588

Brasil sobre ciganos é o de Oliveira China (Ciganos do Brasil); Melo de Morais Filho 

considera que teria sido o cigano uma das grandes fontes da grande superstição dos 

brasileiros, ao que Olímpio Nunes acrescenta os próprios portugueses e ainda os 

negros de Angola, ambos com espíritos supersticiosos.86

Esse sincretismo ocorrido no Brasil tem importância nítida a ser verificada na 

fala das ciganas no auto cabralino. O poeta pernambucano divide em duas a fala 

constante em Pereira da Costa: a profecia da primeira cigana é cética quanto ao 

destino da criança: nascida no mangue, dali há sempre de tirar sua subsistência; já a 

segunda acredita que ele há de, crescendo, proletarizar-se, conseguindo ser operário 

de fábrica e através do trabalho chegar a residir em um mocambo melhor. 

Embora não chame atenção imediata, de tanto que já está incorporada sua 

figura no imaginário social brasileiro, é bastante significativa a visão cabralina com 

relação a esses personagens que introduz em seu auto. Em Pereira da Costa, as 

ciganas historiam o percurso de Jesus com falas que ocorrerão — entretanto, declaram 

que "jamais vós sereis vencido", completando: 

"E depois de redimirdes 
a humanidade querida 
vencereis a própria morte, 
lograreis a eterna vida."87 

 
A seguir, pedem "uma esmolinha porque digo a verdade a todos da lapinha"; 

observe-se aí a possibilidade de ironia e ambigüidade : não sendo cristãos, não crêem 

certamente no que declaram, contudo, assim o fazem na espera do pagamento dos 

que estão presentes à lapinha. Essas ciganas do Pastoril surgem com a função milenar 

das profetisas, a mesma de Simeão e Ana no texto litúrgico, de prever o futuro. E esse 

futuro a que se referem alude à imortalidade, à vida eterna de Jesus, crença que 

implicaria a adesão ao cristianismo, sabendo-se das perseguições cristãs aos judeus, 

aos mouros e aos ciganos, a presença da fala das ciganas no Pastoril significa a 
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agregação ao contexto católico de personagem excluído historicamente; daí não restar 

difícil compreender as pesquisas retromencionadas que afirmam haverem os ciganos 

participado, há séculos, da formação de etnia brasileira, colaborando para o seu 

sincretismo religioso. Assim, tratando-se de uma feição dramática popular, a parte 

profética surge na fala das ciganas, as quais, no entanto, despem-se de qualquer 

romantismo em seus vaticínios e, em vez de características biográficas sobrenaturais, 

denunciam em suas falas a miséria nordestina com uma contundência que lhe dá ares 

irremediáveis: 

"Cedo aprenderá a caçar: 
primeiro, com as galinhas, 
que é catando pelo chão 
tudo o que cheira a comida; 
depois, aprenderá com 
outras espécies de bichos: 
com os porcos nos monturos, 
com os cachorros no lixo. 
Vejo-o, uns anos mais tarde, 
na ilha do Maruim, 
vestido negro de lama, 
voltar de pescar siris; 
e vejo-o, ainda maior, 
pelo imenso lamarão 
fazendo dos dedos iscas 
para pescar camarão." 

 
Essa visão do ser humano anfíbio, morador do mangue, coabitando com aratus, 

goiamuns, caranguejos, siris, camarões, galinhas, porcos e cachorros e a denúncia da 

pobreza e, ao mesmo tempo, a compreensão de pescadores de um mar diferente, o 

mar miséria, que segundo ele próprio deve ser combatido, porque senão se alastrará 

ainda mais. É contundente a passagem cabralina, e a fala das ciganas, povo excluído, 

expulso das terras, filhos do céu e do vento, contestadores históricos do Estado e da 

propriedade, assume no auto pernambucano uma inserção que torna os ciganos 

limítrofes da pobreza nordestina, solidários e revolucionários até. Só quem já viu a ilha 

do Maruim para chorar emocionado diante da descrição de João Cabral, só quem já 
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passou no caminho que segue de Recife a Olinda pela Escola de Aprendizes de 

Marinheiros, percurso feito diariamente a observar da janela do ônibus de Casa Caiada 

a realidade coberta de lama daqueles moradores de mocambos e palafitas, acordando 

desorientados com os prejuízos da maré cheia, as pequenas vielas de barro 

intransitáveis, os pequeninos cobertos de lama completamente nus ali, na ilha do 

Maruim, antes da curva olindense do Varadouro, tão próximo à Olinda histórica. 

A segunda cigana acredita que a criança recém-nascida ultrapassará a condição 

de pescador da lama; declara vir dos Egitos, que aqui aparecem no plural — e, como já 

se viu anteriormente, a expressão quer dizer alagados ou alagadiços; com essa 

utilização no plural João Cabral desejava estender a sinonímia ou então parodiar a fala 

da primeira, inclusive porque a voz lírica é na primeira pessoa, enquanto que a primeira 

cigana falava na primeira do plural: 

"Não o vejo dentro dos mangues 
Vejo-o dentro de uma fábrica: 
se está negro não é lama, 
é graxa de sua máquina, 
coisa mais limpa que a lama 
do pescador de maré 
que vemos aqui, vestido 
de lama da caia ao pé. 
E mais: para que não pensem 
que em esta vida tudo é triste, 
vejo coisa que o trabalho 
talvez até conquiste: 
que é mudar-se destes mangues 
daqui do Capibaribe 
paia um mocambo melhor 
nos mangues do Beberibe." 
 

O realismo de Cabral dessacraliza a imortalidade do Cristo e o apresenta, na 

fala das ciganas, vestido de negro: de lama, na primeira e de graxa, na segunda. Resta 

deconstruído o tipo convencional do menino Jesus difundido no mundo pelo Vaticano: 

louro, de olhos azuis e trajando branco. Agora, trata-se do resgate da pobreza real do 

Jesus bíblico, que as instituições permitiram fosse assimilado por sistemas econômicos 
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a utilizar sua imagem em esquemas consumistas que superficializam a importância 

radical de sua vinda do seu nascimento humilde na manjedoura, no Natal 

verdadeiramente cristão. 

No 17º quadro, opera-se a deconstrução desse conceito tradicional de beleza 

para introduzir a noção moderna, em que o contraste se sobrepõe à harmonia, as 

imagens passando a atuar em núcleo vocabular e semântico que inauguram um novo 

léxico para a criança recém nascida. Quebra-se literalmente a “aura” da fala a exercer 

seu fascínio a partir de uma simplicidade cotidiana e nordestina 

“—De sua formosura 
já venho dizer: 
é um menino magro, 
de muito peso não é, 
mas tem o peso de homem, 
de obra de ventre de mulher 

—De sua formosura. 
Deixai-me que diga: 
é uma criança pálida, 
é uma criança franzina, 
mas tem a marca de homem, 
marca de humana oficina. 

—Sua formosura 
Deixai-me que cante: 
é um menino guenzo 
como todos os desses 0mangues,  
mas a máquina de homem 
já bate nele, incessante. 

—Sua formosura 
eis aqui descrita: 
e uma criança pequena, 
enclenque e setemesinha, 
mas as mãos que criam coisas 
nas suas já se adivinha.” 

 
Os elogios dos presentes apresentam uma enunciação dialética: são 

antecedidos por introdução negativa quanto às habituais qualidades de um recém 

nascido, que de fato o menino não possui, para logo a seguir valorizar-se sua condição 

humana (em peso, marca, coração e criação). Assim, sendo magra, pálida e franzina; 

guenza, enclenque e setemezinha, essa criança que já nasceu com efeitos da 
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subnutrição de sua mãe possuindo contudo, a força de sua natureza humana, 

celebrada por Cabral em sua muito especial visão renascentista, em seu humanismo 

sartrianamente existencialista. E o conceito de beleza é deconstruído por esse contato 

com os limites da miséria humana, configurando um objeto novo na lírica nordestina: 

pois, na medida em que rompe o dejá-vu provinciano colonizado, ergue uma alegoria 

irônica da realidade social nordestina, que, pela fidelidade ao retratar uma visão radical 

do sujeito coletivo, termina por representar toda e qualquer injustiça e desigualdade de 

qualquer parte do mundo. A criança que nasce é um futuro pescador do mangue ou um 

futuro operário do Recife, e Benjamin já havia afirmado que “aquilo que o trabalhador 

assalariado executa no labor diário não é nada menos do que aquilo que, na 

antigüidade trazia glória e aplauso ao gladiador.”88  

O aperfeiçoamento do operário através da organização do trabalho é um 

assunto inserido na modernidade. Ver as coisas como são: a lama, a palafita, a 

miséria. Assim, o menino é belo não por corresponder a uma idealização romântica, 

mas porque revela o que há de humano em sua vida recém-vinda, não se tratando, 

veja-se, de uma beleza atestada e indeterminada. O menino é belo a partir de uma 

representação da realidade que não exclui, antes evidencia, a descrição do sofrimento 

por que passam os que pertencem à sua classe social. E essa representação obriga o 

leitor/espectador a reagir politicamente, a sentir-se culpado por nada fazer, a tomar 

consciência da miséria no Recife, no Brasil, a desejar modernamente um Messianismo 

objetivo e realista de cunho revolucionário. Um messias sem auréola, dessacralizado, 

assim como a própria poesia que passa a florescer em locais prosaicos, que se tornam 

tanto mais poéticos quanto mais se tornarem os homens comuns. Como um poeta 

moderno, Cabral encara a face da pobreza também sem qualquer aura olímpica: caída 

ela está na lama do mangue, já não mais importa o antigo brilho artificial de uma 
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lapinha onde seja mascarada a miséria, pois sua beleza consiste no grau de 

humanidade universalmente atingido pela chegada à vida do menino humilde que 

desconhecerá afetações repetitivas de um folclore provinciano do qual sua gente não 

participa. 

A partir daí a enunciada beleza da criança passa a se conjugar com elementos 

da paisagem nordestina: 

“—De sua formosura  
deixai-me que diga:  
é belo como o coqueiro  
que vence a areia marinha.  

—De sua formosura  
deixai-me que diga:  
belo como o avelós  
contra o Agreste de cinza.  

—De sua formosura  
deixai-me, que diga:  
belo como a palmatória  
na caatinga sem saliva. 

—De sua formosura 
deixai-me que diga: 
é tão belo como um sim 
numa sala negativa. 

—E tão belo como a soca 
que o canavial multiplica.” 

 
Nesse momento, a beleza que se afirmava pela condição humana da criança 

passa a se firmar pela fibra no confronto da secura e aspereza, pelo caráter agudo na 

penetração do disperso e do negativo. João Cabral compara imagens para atingir 

novas combinações: o coqueiro é belo porque vence (atravessa) a areia marinha; o 

avelós (verde) é belo contra o agreste (cinza); a palmatória (com água no interior) é 

bela diante da caatinga seca (sem saliva) e, finalmente, uma das comparações mais e 

agudas, o sim é belo porque é dito em uma sala negativa. A força destes dois versos 

cabralinos é sucedida pela afirmação da beleza da soca a multiplicar o canavial — 

trata-se da segunda produção da cana, depois de cortada a primeira. Estes versos 

remetem o título do auto: Morte e Vida Severina e sem esforços observa-se que a 
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segunda vida da cana só esplende porque anteriormente à sua vinda fora cortada a 

primeira — e aí existe uma alusão a Severino, desaparecido no momento em que 

meditava saltar da ponte e da vida para logo no momento seguinte ser anunciado o 

nascimento do filho do carpina, que estivera com o retirante a conversar, entretido. 

A beleza da criança, será ainda comparada a “uma porta / abrindo-se em mais 

saídas” — imagem desdobrada a garantir um significado de liberdade futura, bem como 

será a beleza também relacionada à “última onda / que o fim do mar sempre adia”, o 

que igualmente transmite a idéia de sucessividade e desdobramento que é reiterada 

nos dois últimos versos da estrofe, a referenciar (reverenciar) “as ondas, / em sua 

adição infinita”, esse somatório de formulações visuais que se eqüivalem do ponto de 

vista semântico, instaurando uma correlação paralelística num crescendo para além 

das imagens previsíveis historicamente repetidas nos rituais litúrgicos ou profanos 

associados a Jesus Cristo. 

A seguir, a beleza é reiterada pelo que traz de novo: a surpresa, a alegria, 

“qualquer coisa nova / inaugurando o seu dia”. Utilizando a visualidade de elementos 

simples e próximos (“é belo como a coisa nova / na prateleira até então vazia”), João 

Cabral traduz a idéia da criação, do início, do nascimento, em sua noção radical que 

inaugura uma nova ordem de coisas, que instaura uma realidade que só a partir desse 

novo pode se tornar real e visível, porque é belo “como o caderno novo / quando a 

gente o principia. ”Texto que configura uma aproximação, mais pedagógica e íntima, da 

frase, solene que inaugura o Evangelho de São João (“no princípio era o verbo”, todas 

as coisas foram feitas por ele”) a falar do poder da criação do mundo.89  

Porque o “caderno novo” passa a abrigar o discurso feito com a palavra nova, o 

“verbo”, no sentido grego de logos, ou seja, a palavra, o dito, o pensamento: para 

Heráclito, a lei do ser, para Platão, a fonte das idéias, para os estóicos, o destino, para 
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o judeu Filan, a inteligência divina que organiza o mundo; no prólogo do quarto 

Evangelho, o verbo é a Segunda Pessoa da Trindade que veio ao mundo, se fez carne 

e habitou entre os homens; ele é a palavra logos, eterna, pela qual todas as coisas 

foram criadas — essa noção de palavra criadora vem desde o Antigo Testamento, 

onde cada elemento é criado por um dito que é um atributo divino e o vocábulo logos 

(Jesus) pode mesmo referir-se à Boa Nova do Evangelho.90  

A informação bíblica desdobra-se de modo erudito e teologal a partir da menção 

cabralina simplificada e perfeitamente cotidiana: caderno novo, onde estruturamos 

alguma obra nova, no caderno (sentido pedagógico) ou fora dele (sentido literário). 

João Cabral de Melo Neto, ao propor o caderno novo como parte integrante da 

metáfora do nascimento do Auto Pernambucano, demonstra o benefício do novo dentro 

da vida:  

“—E belo porque com o novo 
todo o velho contagia. 

—Belo porque corrompe 
com sangue novo a anemia. 
Infecciona a miséria 
com vida nova e sadia. 

—Com oásis, o deserto, 
com ventos, a calmaria.” 

 
Um sangue novo, uma vida nova, cuja beleza corrompe a anemia e infecciona a 

miséria com a saúde. O uso desses verbos merece um olhar analítico: corromper é 

tornar podre, estragar, decompor, em primeiro sentido; em segundo é que eqüivale a 

adulterar-se e em terceiro observa-se o sentido vulgar de perverter, depravar e viciar. 

Uma anemia (diminuição de glóbulos vermelhos e, por extensão, fraqueza) que é 

corrompida por um sangue novo significa dizer que a debilidade (ou covardia) será 

decomposta (destruída) pela beleza de um sangue (novo / forte), que tem poder para 

infeccionar (contaminar / corromper) a miséria, ou seja, de transformar a extrema 

pobreza e fraqueza junto da injustiça social em uma reação forte e poderosa (a partir 
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desse novo sangue) para combatê-la; em outras palavras, que esse nascimento é 

arquetípico no sentido em que, multiplicado, pode mudar a feição de fome e abandono 

do homem nordestino, do homem pernambucano, infeccionando com oásis (sombra, 

água e descanso) o deserto e ventos a calmaria (ausência de ventos e movimento das 

ondas). O que na verdade traz uma melhora para a pobreza das pessoas atua através 

de verbos vulgarmente utilizados no sentido negativo (corromper, infeccionar), mas que 

o emprego cabralino, a partir da noção como novo todo velho contagia, faz agir pelo 

avesso do uso convencional, a magnetizar (e sacudir) a imobilidade atávica desses 

nordestinos humilhados e ofendidos. 

No 18º quadro, o carpina fala com o retirante que esteve fora, sem tomar parte 

do pastoril transcorrido no Auto. É difícil a sua missão, a de defender uma vida 

lamacenta e miserável, uma vida severina. 

 “—Severino retirante,  
deixe agora que lhe diga:  
eu não sei bem a resposta  
da pergunta que fazia,  
se não vale mais saltar  
fora da ponte e da vida;  
nem conheço essa resposta,  
se quer mesmo que lhe diga;  
é difícil defender, 
só com palavras, a vida,  
ainda mais quando ela é  
esta que vê, severina;  
mas se responder não pude 
à pergunta que fazia,  
ela, a vida a respondeu  
com sua presença viva.” 

 
Defender a vida com palavras — eis a difícil tarefa do mestre carpina. É uma 

vida desamparada, guenza, enclenque, setemesinha, severina. A esta altura, importa 

retornar ao início do auto e verificar ser o retirante o filho autoproclamado de Maria, 

mas com Zacarias, o pai bíblico de João Batista, cuja mãe do Evangelho, Isabel, tinha 

parentesco com a citada Maria, mãe de Severino. Este, como São João Batista, 
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prepara a vinda do Messias, obedece à palavra que o chama à obra e pratica a oração, 

a confissão e o batismo no curso e às margens do rio Jordão, após uma vida asceta no 

deserto de Judá. Sua mãe era estéril e seu nascimento surge em atmosfera 

miraculosa, pois é anunciado pelo anjo Gabriel, o mesmo que seis meses mais tarde 

anunciará o nascimento de Jesus a Maria. João Batista anuncia no texto bíblico que há 

de vir um mais poderoso do que ele: “é necessário que ele cresça e eu diminua”, eram 

suas palavras. 

No início do auto, Cabral mostra um Severino preocupado em apresentar sua 

identidade ao público leitor/assistente a partir de referenciais característicos do Sertão, 

do modelo ligado ao coronelismo, onde o dono da sesmaria ou da fazenda (na zona da 

mata o dono do engenho) interfere na explosão demográfica sem a referência legal-

convencional do casamento ou da coabitação. Agora, após o discurso lírico de 

Severino sobre a morte (que se morre / de velhice antes dos trinta / de emboscada 

antes dos vinte / de fome um pouco por dia), surge a fala do José Mestre Carpina em 

defesa da vida, gerada diante do espetáculo do pastoril em torno de uma tão especial 

lapinha, o mangue do Recife: 

 “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.” 
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Impressiona de tal modo o retrato da pobreza brasileira e nordestina no 

Auto de Natal Pernambucano que resulta difícil ignorá-la nos pontos vários da 

obra cabralina com os quais se comunica. Tratando-se de uma temática ligada 

ao retirante, observe-se o crivo referencial com que o poeta vai demarcando a 

plataforma de onde surgem aparições ligadas à mortalidade nordestina, através 

das metáforas de O Cão sem Plumas e das várias seqüências de Morte e Vida 

Severina, em que a morte, refletida na miséria, assume melancólica 

sucessividade para sua insistência de vida. 

Observa-se, das interlocuções iniciais à filiação de Severino aos 

desamparados sem-terra ainda hoje a povoar a realidade da nação, que as 

denúncias de Graciliano, Portinari, Josué e Francisco Julião não foram 

suficientes para que uma vontade política mais forte apagasse a vergonha do 

sofrimento dos que são nossos irmãos. Graciliano, mestre do discurso ficcional, 

e Cândido Portinari, mestre dos traços e das cores; Josué de Castro político, 

cientista e escritor reconhecido na França; Francisco Julião, a terminar seus 

dias no México, cujas cinzas reclamam seu retorno ao território pernambucano: 

surgem todos como painéis de um caleidoscópio a se revezar na construção da 

mandala de uma plenitude ainda não alcançada.  

Do tempo passado em Barcelona desenvolveu Cabral a sua concepção 

política e a sua concepção estética, uma não excluindo a outra, daí porque a 

partir de uma ideologia comum a vários brasileiros, estruturou nas meditações 

nordestinas, um mito de carência, um mito às avessas, fragmentando a 

linearidade do discurso e desagregando a seqüência previsível da metáfora. 
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Então, ao tempo que sucedeu os acontecimentos persecutivos nos 

quadros do Itamaraty, João Cabral de Melo Neto construiu um verdadeiro 

monumento de denúncia sobre as condições absurdas de vida do povo do 

Nordeste e do Estado de Pernambuco. Uma verdadeira aula pernambucana, 

que diz da morte no mangue, no campo e na caatinga, parodiando o 

mercantilismo dos enterros e das rezadeiras, parodiando também com humor 

corrosivo esse natal artificial que o consumismo faz invadir os lares, mais como 

uma festa mundana do que como a celebração do surgimento de um deus. 

Maria Clara Machado, que estranhou a mensagem natalina escrita pelo 

poeta, já não pode ouvir nem ler, que Morte e Vida Severina de João Cabral de 

Melo Neto é um autentico pregão de fraternidade, porque faz com que nos 

voltemos para contemplar uma miséria que os sistemas de governo, bem como 

a burguesia e a classe média, desastrosamente insistem em ignorar. A aula de 

solidariedade da cena dos presentes é o próprio amor do povo enunciado de 

maneira comovente. 

De fato, é preciso ter o espírito de Natal para compreender a dualidade 

da vida e a dualidade da morte, a força da vida e a força da morte, a alegoria 

da vida e a alegoria da morte. O ato de rezar a vida, o ato de rezar a morte: o 

funeral de um lavrador que lutou pela reforma agrária e o suicídio de um 

lavrador que não teve forças para lutar. Cenas de miséria não eliminam a 

alegria do um pastoril dentro da lama, porque tudo isso são cenas 

verdadeiramente humanas e, como já dizia Santo Agostinho, nada do que é 

humano pode nos ser estranho.  
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Do ponto de vista da literatura brasileira, deve ser resgatada a 

importância de Morte e Vida Severina, inserida num contexto libertário da 

nossa produção intelectual dos anos cinqüenta/sessenta; que se compreenda 

em João Cabral de Melo Neto o duro ofício de sofrer calado, cercado de 

artifícios indissociáveis da profissão de diplomata, cautelas e subterfúgios 

garantidores de uma imunidade de perseguições em que ficasse ameaçada a 

sobrevivência do poeta como a de seus familiares. É estranho que não se faça 

alusão à difícil relação do poeta com essa obra a atuar como uma in vino 

veritas, a lhe permitir escapar de uma linha cerebralista para emocionado 

cantar, a plenos pulmões como Maiakovsky, aquela voz lírica que tanto dizia 

combater, em sua buscada objetividade realista. Sim, completamente lírica a 

fala do Severino no teatro cabralino: daí talvez também o motivo de seu público 

distanciamento desse auto que lhe deu consagração. 

Conta-se que o poeta tinha muitas saudades de Recife em seu último 

tempo de vida no Rio de Janeiro. O professor Arnaldo Saraiva, da Universidade 

do Porto, talvez uma das últimas pessoas a tê-lo visitado, em seu trajeto para o 

II Seminário de Lusografias no Recife, lembra as palavras do poeta, fechando a 

porta do apartamento: “Boa viagem para o Recife”. 

Este trabalho busca testemunhar que a viagem de Severino, mais do 

que geográfica, possui inevitável carga metafísica, e também mítica, ideológica 

e utópica tão enternecedoras quanto a expressão do cordel que constitui a voz 

do poeta a caminhar da meseta espanhola ao agreste pernambucano, fazendo 

de sua estranha alma viajante uma vontade de ficar, ainda que sob outra forma 

de vida, no vão das pontes do Capibaribe.  
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Que se diga, finalmente que a grandeza de uma obra, às vezes não 

consiste em seu caráter de vanguarda, mas na utilização especial de 

elementos pré-existentes, de modo a que a nova face do discurso possa 

também remeter ao espelho de sua fonte/matriz. 

O Cordão Encarnado buscou resgatar o que de demasiado humano, 

para além do meramente intelectual faz estremecer até hoje os 

leitores/espectadores de Morte e Vida Severina.  
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