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COLUCCINI, Mariara Pelozo. As Expressões da “Questão Social” Retratadas na 
Obra “Morte e Vida Severina” de João Cabral De Melo Neto. 2021. 79 p. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) – Centro de 
Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2021. 

RESUMO 

O presente trabalho destaca as expressões da ―Questão Social‖ retratadas da obra 
―Morte e Vida Severina‖ correlacionando com o contexto sociopolítico econômico do 
Brasil na década de 1950. Explora as fraturas da modernização, a relação Capital x 
Trabalho, e a manifestação das desigualdades sociais na sociedade: da pobreza, 
marginalização e exploração, a força e resistência da classe trabalhadora. Revela 
que a camada detentora dos meios de produção que almejam o desenvolvimento 
modernizador no Brasil, deparam-se com a imagem Severina, construtora e marginal 
de sua própria resistência. Pensando em um capitalismo cada vez mais globalizado 
e na defesa do individualismo, a obra estudada nos revela um Severino na 
potencialidade do coletivo, em sua universalidade, de vidas Severinas capazes de 
fazer história.  Compreende as contradições inerentes ao sistema capitalista, o 
intenso avanço industrial no Brasil e os mecanismos da arte enquanto ferramenta de 
luta e fonte inesgotável de denuncia das desigualdades sociais. 
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COLUCCINI, Mariara Pelozo. The Expressions of the “Social Question” 
Portrayed in the literary work “The Death and Life of a Severino” by João 
Cabral de Melo Neto. 2021. 79 p. Graduation in Social Work – Center for Applied 
Social Studies, State University of Londrina, Londrina, 2021. 

ABSTRACT 

This study highlights the ―Social Questions‖ portrayed in the paper ―The Death and 
Life of a Severino‖ within the socio-political economic context of 1950's Brazil. It 
exploits the social fractures brought by modernization, and the correlations between 
the Capital System versus Labor Force. It also analyzes social inequalities within an 
organized society, including manifestations such as poverty, social marginalization 
and labor exploitation, as well as the strength and resistance of the working class. 
The study also explores the fact that the local labor force craves developmental 
modernization but still has to face the reality of a ‖Severino‖ life, which is constructive 
but also marginalized by its own resistance. Thinking of an increasingly globalized 
capitalism and the defense of individualism, the mentioned artwork reveals to us that 
the ―Severino‖ way of life is actually a display of the potential of the collective 
behavior, in its universality and capacity of making history. The study also displays 
the ineherent contradictions of Capitalist system, the mechanism of Arts as a fighting 
tool and an inexhaustible source of accusation of social inequalities 
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1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa proposta neste trabalho tem como fundamento a reflexão 

a respeito da ―Questão Social‖ no Brasil direcionando à década de 1950, tendo por 

finalidade produzir um estudo teórico sobre as expressões da ―Questão Social‖ 

retratadas na obra ―Morte e Vida Severina‖, de 1955, autoria de João Cabral de Melo 

Neto1, correlacionando com o contexto sociopolítico econômico do período, e 

acentuando a contribuição da arte enquanto instrumento de denúncia das 

desigualdades sociais. 

A maior aproximação com a obra ocorreu devido ao espetáculo 

cênico musical do Grupo Vocal Entre Nós de Londrina-PR, a encenação mexeu 

profundamente com o meu processo reflexivo, evidenciando aspectos gritantes da 

estrutura desigual da sociedade brasileira, assim, remeteu imediatamente ao 

conteúdo do curso de Serviço Social, que desde a primeira série aborda as 

expressões da ―Questão Social‖, objeto de atuação dos assistentes sociais.  

Para além do fato de proximidade pessoal com o tema, é no período 

da obra, década de 1950, que ocorrem desdobramentos sociopolíticos econômicos 

marcantes no Brasil, sendo pertinente o aprofundamento para a área do Serviço 

Social, dentre os elementos, destaca-se o avanço do processo modernizador, o 

êxodo rural, o trabalhador do campo que se instala na cidade, e o crescente 

excedente da mão de obra.  

E é também na década de 1950 que, segundo Iamamoto (2015), a 

economia brasileira concorre para intensificar o crescimento monopolista, mantendo 

a dominação imperialista e a desigualdade interna do desenvolvimento da sociedade 

nacional, aprofundando as discrepâncias econômicas, sociais e regionais. 

A utilização do poema se dá pelos diversos símbolos que contribuem 

para a interpretação e compreensão das contradições sociais no Brasil. A escrita em 

versos conta a história de um retirante chamado Severino, que sai de sua terra no 

interior de Pernambuco e se dirige ao Recife. Severino percorre o trajeto acreditando 

que na capital sua condição de vida melhoraria significativamente.  

                                            
1
 João Cabral de Melo Neto nasceu em Recife-PE no ano de 1920 e faleceu em outubro de 1999, foi 

poeta e diplomata brasileiro, eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 1968, uma de suas 
obras de maior evidência é o poema dramático objeto de estudo deste trabalho. Para informações 
extras das obras e do autor, consultar: Suttana, R. N. (2015). João Cabral de Melo Neto e as 
exigências da crítica da segunda metade do século XX. Signótica, 27(1), 17-44. Acesso em: 
https://doi.org/10.5216/sig.v27i1.34000, além de diversas fontes de domínio público. 

https://doi.org/10.5216/sig.v27i1.34000
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A obra se dividi em dezoito partes/atos2 e embora apresente 

especificidades regionais, em uma releitura, possibilita a abrangência para o 

comparativo da fuga a seca em alusão a fuga da opressão social, da exploração, 

aspectos estes inter-relacionados, destacando a realidade brasileira, a qual uma 

pequena parcela detém o controle econômico, fato desde o processo civilizatório do 

país. 

 

Severino vai ao encontro do conforto mínimo que a modernização pode dar. 
Todavia, o que encontra é apenas a morte, que, cada vez mais, vê ativa. 
Durante a viagem, deparamos com um morto-vivo que segue seu próprio 
enterro. Severino é um ente fantasmal que emerge do atraso e, na 
dualidade vida/morte que rege a narrativa de sua vida, encontramos as 
fraturas do avanço do cosmopolitismo burguês global sobre o ambiente 
periférico, o qual ainda não conseguiu superar o atraso. Por isso Severino 
ainda vive, apesar de estar sempre no limiar da morte. Sua existência 
assombra e fere a aparência gloriosa da modernidade (CORRÊA, 2004, p. 
37). 

 

Esse fragmento da desigualdade social retratada na obra e suas 

implicações são parte do objeto de atuação dos assistentes sociais. De acordo com 

Behring e Boschetti (2009), a expansão do papel do Estado em consonância com a 

profissionalização do Serviço Social tenciona o enfretamento das latentes 

expressões da questão social.   

Podemos evidenciar em uma passagem da obra elementos que 

exprimem as complexidades vivenciadas na trajetória e suas partículas que 

subsidiam este estudo: 

 

                                            
2
 A obra se divide nos seguintes 18 atos: 1. O retirante explica ao leitor quem é e a que vai; 2. 

Encontra dois homens carregando um defunto numa rede, aos gritos de "ó irmãos das almas! Irmãos 
das almas! Não fui eu quem matei não!"; 3. O retirante tem medo de se extraviar por seu guia, o rio 
Capibaribe, cortou com o verão; 4. Na casa a que o retirante chega estão cantando excelências para 
um defunto, enquanto um homem, do lado de fora, vai parodiando a palavras dos cantadores; 5. 
Cansado da viagem o retirante pensa interrompê-la por uns instantes e procurar trabalho ali onde se 
encontra; 6. Dirige-se à mulher na janela que depois, descobre tratar-se de quem se saberá; 7. O 
retirante chega à zona da mata, que o faz pensar, outra vez, em interromper a viagem; 8. Assiste ao 
enterro de um trabalhador de eito e ouve o que dizem do morto os amigos que o levaram ao 
cemitério; 9. O retirante resolve apressar os passos para chegar logo ao recife; 10. Chegando ao 
recife o retirante senta-se para descansar ao pé de um muro alto e caiado e ouve, sem ser notado, a 
conversa de dois coveiros; 11. O retirante aproxima-se de um dos cais do Capibaribe; 12. Aproxima-
se do retirante o morador de um dos mocambos que existem entre o cais e a água do rio; 13. Uma 
mulher, da porta de onde saiu o homem, anuncia-lhe o que se verá; 14. Aparecem e se aproximam da 
casa do homem vizinhos, amigos, duas ciganas, etc.; 15. Começam a chegar pessoas trazendo 
presentes para o recém-nascido; 16. Falam as duas ciganas que haviam aparecido com os vizinhos; 
17. Falam os vizinhos, amigos, pessoas que vieram com presentes, etc. e; 18. O carpina fala com o 
retirante que esteve de fora, sem tomar parte de nada. 
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E se somos Severinos - Iguais em tudo na vida - Morremos de morte igual - 
Mesma morte Severina: Que é a morte de que se morre - De velhice antes 
dos trinta - De emboscada antes dos vinte - De fome um pouco por dia - De 
fraqueza e de doença - É que a morte Severina - Ataca em qualquer idade - 
E até gente não nascida [...] (MELO NETO, 2010). 

 

Severino neste retrato, deixa de lado o aspecto do individual e passa 

para a noção da coletividade quando menciona: ―E se somos Severinos‖. O 

personagem se depara constantemente com mortes ocasionadas por injustiças 

sociais, ou pela violência que compõe o sertão, as vítimas dessa vida ―severina‖ 

igualmente se chamam Severinos, o que nos demonstra o caráter de universalidade 

e de representação presente na obra. Portanto, o estudo visa abordar os elementos 

das expressões da ―Questão Social‖ postos no poema, compreendendo o 

desenvolvimento da ―Questão Social‖ no Brasil e seus resultantes.  

Severino aqui abordado está em sua pluralidade, da privação à 

resistência, da luta e sobrevivência em meio ao caótico progresso do capital. 

 

O sistema capitalista é um sistema estrutural e irremediavelmente desigual: 
supõe a ―exploração‖ de uma classe por outra; apropriação pelo capitalista 
do valor produzido pelo trabalhador; subalternização das massas pelo 
comando econômico/político/ideocultural do capital; expulsão de massa de 
trabalhadores excedentes ou obsoletos para as necessidades do 
desenvolvimento e da acumulação capitalistas (MONTAÑO, 2012, p. 285). 

 

O estudo é realizado por meio da pesquisa qualitativa, utilizando-se 

do levantamento bibliográfico e apoiando-se na interpretação da obra. A pesquisa 

qualitativa é entendida segundo Minayo (2006), preocupada com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado, trabalhando com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações. 

Visando responder ao objetivo geral de identificar as expressões da 

―Questão Social‖ na obra ―Morte e Vida Severina‖ correlacionando com o contexto 

sociopolítico econômico da década de 1950 no Brasil, surgiram outros 

questionamentos delimitando os objetivos específicos: compreender dos aspectos 

sociais e as expressões da ―Questão Social‖ na obra ―Morte e Vida Severina‖; 

apresentar elementos das expressões da ―Questão Social‖ no Brasil na década de 

1950; evidenciar o contexto sociopolítico econômico do período da Obra no Brasil e; 

identificar as potencialidades da arte enquanto denuncia das desigualdades sociais 

no Brasil. Realizaremos a releitura da obra e de produções teóricas específicas do 
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Serviço Social para compreender a ―Questão Social‖ no Brasil e textos de apoio ao 

que se refere a temática e ao contexto sociopolítico econômico no Brasil na década 

de 1950. 

Em relação a tipologia para alcançar os objetivos propostos, se dará 

por caráter da pesquisa exploratória, envolvendo levantamentos bibliográficos, que 

segundo Gil (2008) consiste em uma caracterização do problema, do objeto e do 

percurso metodológico, caracteriza o problema a partir de uma visão geral, 

aproximando do objeto pesquisado. 

 

A formação e pesquisa em Serviço Social deve enriquecer a apropriação 
crítica dos assistentes sociais para além de demandas imediatas; é preciso 
combater o utilitarismo o-pragmatismo no uso do ―conhecimento‖ [...] 
valorizando a produção com debate crítico, direcionado na explicação dos 
mecanismos de produção e de reprodução da sociabilidade burguesa 
(SILVA, 2013, p. 265). 

 

Este trabalho se organiza em três capítulos. O primeiro capítulo trará 

o entendimento da ―Questão Social‖ para o Serviço Social brasileiro, com as 

especificidades de suas manifestações no Brasil na década de 1950, com suas 

evidências e consequências em seu processo de modernização, para este fim, como 

base fundante, dentre os autores que abordam a ―Questão Social‖ no Serviço Social 

brasileiro, serão utilizados, Iamamoto (1983, 2006, 2013, 2015), Ianni (1989), 

Montaño (2012), Netto (2001, 2009a, 2009b), Pastorini (2004, 2018) e Santos (2008, 

2017), apoiando-se nas análises do contexto sociopolítico econômico da década de 

1950 no Brasil, Fausto (1995) e Vieira (2015). 

O segundo capítulo, como proposto no objetivo central, identificará 

as expressões da ―Questão Social‖ retratadas na obra. Neste capítulo partiremos 

das compreensões de Corrêa (2004), com os estudos do Grupo de Pesquisa: 

Literatura e Modernidade Periférica da Universidade de Brasília, em ―As fraturas da 

modernização em Morte e Vida Severina‖, e complementaremos com o texto de 

Aguiar (2015), do aspecto social em Morte e Vida Severina, interpondo e 

correlacionando com os autores do Serviço Social brasileiro que abordam a 

―Questão Social‖. E para uma análise sobre a arte como instrumento de denuncia 

das desigualdades sociais, recorreremos a Braz (2013), Gullar (2010) e Scherer 

(2013). 

O último capítulo abordará a contribuição do trabalho, trará as 
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conclusões, as análises realizadas e as possibilidades do estudo, portanto, 

sintetizará a respeito das fraturas da modernização nas vidas Severinas no Brasil da 

década de 1950, as manifestações e agravamentos das expressões da ―Questão 

Social‖ e revelará a arte enquanto fonte inesgotável de denúncias das desigualdades 

sociais. 
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2 “QUESTÃO SOCIAL” E BRASIL 

Considerando o objetivo proposto de análise sobre as expressões da 

―Questão social‖3  retratadas no poema ―Morte e Vida Severina‖, 1955, de João 

Cabral de Melo Neto, este capítulo abordará, através dos autores do Serviço Social 

brasileiro; Iamamoto (1983, 2006, 2013, 2015), Ianni (1989), Montaño (2012), Netto 

(2001, 2009a, 2009b), Pastorini (2004, 2018) e Santos (2008, 2017), o entendimento 

da ―Questão Social‖ e suas manifestações com enfoque para realidade brasileira, e 

apoiando-se nas análises de Fausto (1995) e Vieira (2015) quanto ao contexto 

sociopolítico econômico do país na década de 1950, dando assim, subsídios para o 

desenvolvimento da pesquisa.  

A ―Questão Social‖ é compreendida entre os estudiosos 

mencionados, como as contradições resultantes da relação entre Capital x Trabalho, 

sendo uma perspectiva de análise da sociedade, representando e evidenciando as 

desigualdades resultantes desta oposição. De acordo com CARVALHO e 

IAMAMOTO (1983, p. 77), ―é a manifestação, no cotidiano da vida social, da 

contradição entre o proletariado e a burguesia‖, segundo Montaño (2012), 

representa a relação entre as classes, evidenciando os antagonismos e o papel 

desempenhado destes no processo produtivo. 

 

A gênese da ―questão social‖ encontra-se no caráter coletivo da produção e 
da apropriação privada do trabalho, de seus frutos e das condições 
necessárias à sua realização. É, portanto, indissociável da emergência do 
trabalhador livre, que depende da venda de sua força de trabalho para a 
satisfação de suas necessidades vitais (IAMAMOTO, 2013, p. 330). 

 

A ―Questão Social‖ manifesta os elementos desiguais na sociedade 

capitalista moderna, o desequilibro econômico, político e cultural das classes sociais, 

permeado pelos aspectos regionais, de gênero e étnicos. O advento do capital 

acentua o processo de pauperização da classe trabalhadora. Embora a relação 

Capital x Trabalho resulte em particularidades, o presente estudo visa a 

compreensão da ―Questão Social‖ partindo da condição do trabalho e das 

                                            
3
 Levando-se em consideração as análises realizadas por Santos (2008), em que no Serviço Social 

brasileiro utiliza a expressão ―Questão Social‖ entre aspas, pois denota um cuidado na adoção ao 
termo devido a origem conservadora, ―as aspas também foram adotadas como ―solução‖ para o fato 
da ―questão social‖ não poder ser alçada ao estatuto de uma categoria no sentido marxiano como 
―forma de ser, determinação da existência‖ (SANTOS, 2008, p. 27), assim, adotaremos a 
nomenclatura entre aspas. 
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desigualdades sociais decorrentes, com o recorte do contexto histórico no Brasil 

aprofundado à década de 1950. 

 

Entendemos que as manifestações concretas e imediatas da ―Questão 
Social‖ têm como contraface a lei geral da acumulação capitalista 
desenvolvida por Marx em O Capital. Ou seja, as principais manifestações 
da ―Questão Social‖ – a pauperização, a exclusão, as desigualdades sociais 
– são decorrências das contradições inerentes ao sistema capitalista, cujos 
traços particulares vão depender das características históricas da formação 
econômica e política de cada país e/ou região. Diferentes estágios 
capitalistas produzem distintas expressões da ―Questão Social‖ 
(PASTORINI, 2004, p. 97). 

 

Entendemos então que o embate entre Capital x Trabalho resulta 

nas expressões da ―Questão Social‖ e que o agravamento das expressões da 

―Questão Social‖ se dá na maturação do capitalismo monopolista, acirrando as 

contradições das lutas de classe, aumentando o exército industrial de reserva4 : ―O 

Estado funcional ao capitalismo monopolista é, no nível das suas finalidades 

econômicas, o ―comitê executivo‖ da burguesia monopolista – opera para propiciar o 

conjunto de condições necessárias à acumulação e à valorização do capital 

monopolista‖ (NETTO, 2009, p. 26). 

 

É no âmbito emoldurado pelo monopólio, a dialética forças 
produtivas/relações de produção é tensionada adicionalmente pelos 
condicionantes específicos que a organização monopólica impõe 
especialmente ao desenvolvimento e à inovação tecnológica (NETTO, 2009, 
p. 24). 

 

Através da análise Marxista, Montaño (2012) reforça que quanto 

maior a acumulação de riqueza por parte dos detentores dos meios de produção, 

maior é o exército industrial de reserva e a pauperização. ―O desenvolvimento no 

                                            
4
 Exército Industrial de Reserva é o conceito desenvolvido por Marx em sua crítica a economia 

política (O Capital – Livro I – o processo de produção do capital), e refere-se ao desemprego 
estrutural consequente do sistema capitalista, correspondendo a força de trabalho que excede as 
necessidades da produção e resulta na existência da superpopulação relativa (flutuando, latente, 
estagnada). 1) Superpopulação flutuante, constituída pelo conjunto de trabalhadores dos mais 
diversos ramos industriais que ora são recrutados e ora são afastados do processo produtivo, ou seja, 
que estão empregados ou desempregados conforme o dinamismo das condições de acumulação 
capitalista se mostre mais ou menos favorável; 2) Superpopulação latente, fazendo inferência aos 
trabalhadores do campo que, em decorrência da inserção do modo especificamente capitalista de 
produção nesse espaço, veem-se pressionando-os a migrar para as cidades, engrossando assim as 
fileiras do proletariado urbano; 3) Superpopulação estagnada, compreendendo os trabalhadores que 
não conseguem se inserir nas atividades empregatícias e que, por isso mesmo, perambulam de 
ocupação em ocupação para tentar garantir sua sobrevivência. 
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capitalismo não promove maior distribuição de riqueza, mas, maior concentração de 

capital, portanto, maior empobrecimento (absoluto e relativo), isto é, maior 

desigualdade‖ (MONTAÑO, 2012, p. 279), desta pauperização desencadeiam-se 

novas necessidades de enfrentamento. 

Em contraponto a lógica do pensamento burguês, o qual concebe a 

―Questão Social‖ como inerente ao sujeito, ignorando a luta de classes como fator 

fundante, de acordo com Santos (2008), o conceito ―Questão Social‖ foi incorporado 

por autores do Serviço Social brasileiro, fazendo-se assim uma releitura do conceito 

que apresenta uma potencialidade totalizadora. 

 

―questão social‖ vincula-se diretamente àqueles problemas e grupos sociais 
que podem colocar em xeque a ordem socialmente estabelecida 
(preocupação com a coesão social); e, finalmente, que ela é expressão das 
manifestações das desigualdades e antagonismos ancorados nas 
contradições da sociedade capitalista (SANTOS, 2008, p. 33). 

 

No Brasil, a investigação parte da inserção do país na divisão 

internacional do trabalho, devido ao capitalismo tardio, adquirindo assim 

especificidades, remetendo-o à sua condição periférica. Ainda segundo Santos 

(2008), essa condição periférica é determinada pelo aprofundamento do 

imperialismo e pela concentração de renda, próprio do capitalismo em seu estágio 

monopolista. ―Esse momento do capitalismo mundial é decisivo na estruturação do 

―leque‖ de opções disponíveis ao capitalismo brasileiro, que acaba por constituir-se 

enquanto capitalismo retardatário‖ (SANTOS, 2008, p. 104). 

 

A exploração não é um traço distintivo do regime do capital (sabe-se, de 
fato, que formas sociais assentadas na exploração precedem largamente a 
ordem burguesa); o que é distintivo desse regime é que a exploração se 
efetiva num marco de contradições e antagonismos que a tornam, pela 
primeira vez na história registrada, suprimível sem a supressão das 
condições nas quais se cria exponencialmente a riqueza social. Ou seja, a 
supressão da exploração do trabalho pelo capital, constituída a ordem 
burguesa e altamente desenvolvidas as forças produtivas, não implica – 
bem ao contrário! – redução da produção de riquezas (NETTO, 2009, p. 46). 

 

As desigualdades sociais marcam o processo de desenvolvimento 

da sociedade brasileira, a frágil democracia no Brasil expõe a sociedade civil às 

ordens do Estado, sendo indissociável ao perfil da revolução burguesa no País. De 

acordo com Iamamoto (2013), em contraste com a Europa, o liberalismo brasileiro 

decorre de estruturas escravocratas, da dependência colonial, tratando-se assim de 
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um liberalismo que nasceu tendo como base social a extração rural e sua clientela. É 

a partir dessa disparidade gerada entre Capital x Trabalho que se manifestam as 

expressões da ―Questão Social‖, objeto central do campo de atuação dos 

Assistentes Sociais, da intervenção estatal, constituindo-se em políticas sociais: 

 

As sequelas da ―questão social‖ são recortadas como problemáticas 
particulares e assim enfrentadas [...] a ―questão social‖ é atacada nas suas 
refrações, nas suas sequelas apreendidas como problemáticas cuja 
natureza totalizante, se assumida consequentemente, impediria a 
intervenção [...] (NETTO, 2009, p. 32). 

 

Embora se manifestem em partículas e sejam tratadas pela política 

social de maneira fragmentada, essa junção das sequelas da ―Questão Social‖ é o 

resultado da relação Capital x Trabalho, a que trata este estudo centrado na 

desigualdade social e desemprego. 

Existem questões estruturantes das desigualdades geradas pelo o 

antagonismo de classes no Brasil, entre as quais, o desenvolvimento intensivo do 

capital provoca os fluxos dos trabalhadores, acarretando em migrações internas em 

busca de terra, trabalho, condições dignas de vida e garantias de direitos. Os 

trabalhadores desapropriados ―retiram‖ para outras localidades a fim de inserção no 

―crescimento‖ capitalista. 

No Brasil em seu processo consolidado do capitalismo, a 

industrialização toma formas intensivas e a urbanização expande-se criando os 

grandes centros urbanos-industriais. 

 

As crescentes diversidades sociais estão acompanhadas de crescentes 
desigualdades sociais. Criam-se e recriam-se as condições de mobilidade 
social horizontal e vertical, simultaneamente às desigualdades e aos 
antagonismos. Sob essas condições, manifestam-se aspectos mais ou 
menos graves e urgentes da questão social. As lutas sociais polarizam-se 
em torno do acesso à terra, emprego, salário, condições de trabalho na 
fábrica e fazenda, garantias trabalhistas, saúde, habitação, educação, 
direitos políticos, cidadania (IANNI, 1989, p. 147). 

 

Mediante o exposto, precisamos pensar a origem das manifestações 

mais evidentes das expressões da ―Questão Social‖, como o desemprego crescente 

oriundo deste processo industrial global e de concentração de riqueza. Segundo 

Santos (2008), a pobreza crescia na medida em que aumentava a capacidade social 

de produzir riquezas, ao oposto do período que antecede à sociedade burguesa, a 
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qual a pobreza se dava ao quadro geral de escassez e não produtivamente. 

A desigualdade de classes (a desigual distribuição da riqueza 

socialmente existente) é o que concede o acúmulo de riqueza por parte de alguns e 

o empobrecimento por parte de outros, permitindo que o excedente acumulado nas 

mãos de uns possa ser investido no crescimento produtivo. 

 

A desigualdade, em contexto de escassez, é vista pelos liberais como 
necessária ao crescimento e ao desenvolvimento das forças produtivas. 
Contrariamente, em sociedades de abundância, onde a produção é 
suficiente para abastecer toda a população, como é a sociedade capitalista 
na era dos monopólios, a desigualdade social é produto do próprio 
desenvolvimento das forças produtivas, e não o resultado do seu 
insuficiente desenvolvimento, nem a condição para o mesmo. Aqui a 
desigualdade é consequência do processo que, mesmo em abundância de 
mercadorias, articula acumulação e empobrecimento (MONTAÑO, 2012, p. 
277). 

 

Conforme Iamamoto (2015), o Brasil experimentou um processo de 

modernização capitalista, sem por isso ser obrigado a realizar uma ―revolução 

democrático-burguesa‖, o latifúndio pré-capitalista e a dependência face ao 

imperialismo não se revelaram como obstáculos insuperáveis ao completo 

desenvolvimento capitalista do País. 

Dessa forma, sintetizando Montaño (2012), a medida do crescente 

industrial, a máquina desapropria o trabalhador do seu meio, expulsando-o do 

mercado de trabalho, aniquilando suas condições de subsistência, aumentando o 

desemprego.   

 

As desigualdades que presidem o processo de desenvolvimento do País 
têm sido uma de suas particularidades históricas. O ―moderno‖ se constrói 
por meio do ―arcaico‖, recriando elementos de nossa herança histórica 
colonial e patrimonialista, ao atualizar marcas persistentes e, ao mesmo 
tempo, transformá-las, no contexto de mundialização do capital sob a 
hegemonia financeira [...] O novo surge pela mediação do passado, 
transformado e recriado em novas formas nos processos sociais do 
presente (IAMAMOTO, 2015, p. 128). 

 

A economia emergente, característica formativa do Brasil em um 

mercado mundializado, imprimi suas singularidades na organização da produção, na 

relação do Estado com a sociedade, formando um espectro político, cultural e social, 

revelando desigualdades naturalizadas pelos setores dominantes, tendo 

repercussão em uma atuação de camuflagem do Estado. Para Pastorini (2004), o 

trato da ―Questão Social‖ pelos setores hegemônicos é geralmente orientado pela 
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teoria da integração social, fazendo com que as políticas sociais percam o caráter de 

direito e conquista, passando a ser reproduzida pela ―ideologia do favor‖. 

As ações estatais, ainda de acordo com Pastorini (2004), assim 

como as políticas sociais, possuem como objetivo o trato fragmentado do resultante 

da relação capital x trabalho, não tendo como centralidade a raiz do problema, 

sendo orientado para enfrentar algumas das manifestações da ―Questão Social‖ 

como problemáticas particulares, e atomizando as demandas sociais como uma 

forma de reprimir o que infrinja a consonância da ordem socialmente estabelecida. 

 

A expressão sintética destes fenômenos na formação social brasileira 
aparece na dinâmica da organização da economia e da sociedade no 
processo em que as relações sociais capitalistas saturam e determinam o 
espaço nacional: o desenvolvimento tardio do capitalismo no Brasil torna-o 
heteronômico e excludente [...] condensa-se aí, em boa medida, a 
particularidade da formação social brasileira (NETTO, 2006, p. 19/20). 

 

Seguindo este raciocínio, Pastorini (2004), afirma: 

 

Vemos que a ―Questão Social‖ como totalidade processual remete à relação 
capital/trabalho (à exploração capitalista); e que as ações estatais, como as 
políticas sociais, têm como meta primordial o enfrentamento daquelas 
situações que possam colocar em xeque a ordem burguesa [...] é orientado 
para enfrentar algumas das manifestações da ―Questão Social‖ como 
problemáticas particulares, estilhaçando e atomizando as demandas sociais 
como uma forma de reprimir, acalmar e calar qualquer voz que atente contra 
a coesão e a ordem socialmente estabelecida (PASTORINI, 2004, p. 110). 

 

Embora esta intervenção estatal é posta pela ordem monopólica 

como medida de contenção momentânea das expressões da ―Questão Social‖, 

também assinala conquistas parciais e significativas para a classe trabalhadora, 

ressaltando que as expressões da ―Questão Social‖ também se manifestam no 

movimento de resistência e luta da classe trabalhadora. ―Desigualdades sentidas e 

vividas por indivíduos sociais que se revoltam, resistem e lutam para construírem 

outros horizontes para a vida em sociedade, na contracorrente do poder, integrando-

se às forças renovadoras da vida e, portanto, da história‖ (IAMAMOTO, 2006, p. 

141). 

 

Esse contexto em que o emprego, desemprego, subemprego e pauperismo 
tornam-se realidade cotidiana para muitos trabalhadores. As reivindicações, 
protestos e greves expressam, algo desse contexto. Também os 
movimentos sociais, sindicais e partidos revelam dimensões da 
complexidade crescente do jogo das forças sociais que se expandem com 
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os desenvolvimentos extensivos e intensivos do capitalismo na cidade e no 
campo (IANNI, 1989, p. 147). 

 

O crescente nível de exploração e acentuação das desigualdades se 

torna vivida na luta diária, mesmo que em determinados momentos pendente de 

maior organicidade e densidade política, ―lutas tímidas, mas vivas nos âmbitos do 

direito ao trabalho e do trabalhador; da luta pela reforma agrária; pelo acesso aos 

serviços públicos no atendimento às necessidades básicas dos cidadãos‖ 

(IAMAMOTO, 2015, p. 145). 

 

Aos poucos, a história da sociedade parece movimentada por um vasto 
contingente de operários agrícolas e urbanos, camponeses, empregados e 
funcionários. São brancos, mulatos, negros, caboclos, índios, japoneses e 
outros. Conforme a época e o lugar, a questão social mescla aspectos 
raciais, regionais e culturais, juntamente com os econômicos e políticos. Isto 
é, o tecido da questão social mescla desigualdades e antagonismos de 
significação estrutural (IANNI, 1989, p. 146). 

 

Essa entrada impetuosa do capitalismo monopolista no Brasil, 

conforme mencionado, marca a reorganização do mercado e do sistema de 

produção, sendo a década de 1950 no país expoente do aprofundamento deste 

processo em sua fratura modernizadora. 

2.1 BRASIL NA DÉCADA DE 1950 (CONTEXTO POLÍTICO E ECONÔMICO) E AS EXPRESSÕES 

DA “QUESTÃO SOCIAL” 

Para Santos (2008), além de considerar as premissas mais gerais da 

inserção do liberalismo econômico global, é preciso considerar os elementos da 

formação social brasileira, que remetem à constituição ídeo-política e cultural de 

suas classes sociais, bem como do sistema político nacional, características que 

particularizam a inserção periférica do capitalismo brasileiro. 

Os anos 50 se inicia com as perspectivas da nova constituição de 

1946, de cunho liberal-democrático, e com a intensificação das tendências 

positivistas, exaltando o capital máximo e o social mínimo, na intenção da expansão 

econômica desenvolvimentista.   

 

[...] é na década de 50 que a economia brasileira já não concorre apenas 
para intensificar o crescimento monopolista no exterior [...] em síntese, no 
caso brasileiro, a expansão monopolista faz-se, mantendo, de um lado, a 
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dominação imperialista e, de outro, a desigualdade interna do 
desenvolvimento da sociedade nacional. Ela aprofunda as disparidades 
econômicas, sociais e regionais, na medida em que favorece a 
concentração social, regional e racial de renda, prestígio e poder 
(IAMAMOTO, 2013, p. 331). 

 

Diante da contestação das eleições do novo governo Vargas em 

1951, tensões políticas foram reforçadas, ocasionando a divisão entre nacionalistas 

e seus opositores, os denominados ―entreguistas‖, enquanto os nacionalistas 

defendiam o desenvolvimento baseado na industrialização e o Estado como 

fundamental regulador da economia, os ―entreguistas‖ defendiam uma menor 

intervenção do Estado na economia e a abertura controlada do capital estrangeiro. 

 

A burguesia, no seu horizonte cultural e no seu circuito político, adapta-se à 
industrialização intensiva na consolidação da economia brasileira como uma 
economia de regulação monopolista, agravando o desenvolvimento desigual 
interno e intensificando a dominação externa (IAMAMOTO, 2015, p. 139). 

 

Segundo Fausto (1995), o início da década de 1950 promoveu 

medidas de incentivo ao desenvolvimento econômico, com ênfase na 

industrialização, no entanto, ao mesmo tempo que o governo Vargas tentava 

dinamizar a economia, avançava o aumento da inflação. Assim, Getúlio se 

encontrava em meio a contradição de atender as demandas dos trabalhadores 

atingidos pelo alto custo de vida, e por outro lado, tomar medidas impopulares para 

controlar a inflação.  

De acordo com Santos (2008), é nesse período que se inicia a 

organização da base de trabalho assalariado necessária para a composição do 

movimento sindical, sendo no processo de industrialização que se forma um 

mercado de trabalho urbano-industrial abrindo perspectivas para a estruturação de 

um movimento sindical em nível nacional.  

A constante dessa trajetória de desenvolvimento exclui em 

determinado nível os trabalhadores rurais e urbanos de decisões do Estado, estes 

se tornam sujeitos do arbítrio do poder privado, mas também fomenta o caráter das 

lutas sociais. 

 

O amadurecimento político dos trabalhadores rurais é resultante de um 
longo e intermitente processo de lutas [...] essas lutas se unem à história do 
movimento operário urbano e o sindicalismo brasileiro, que remontam aos 
primórdios da industrialização. [...] A Sociedade brasileira é marcada pelos 
coronelismos, populismos, por formas políticas de apropriação da esfera 
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pública em função de interesses particulares dos grupos no poder 
(IAMAMOTO, 2015, p. 140/141). 

 

―A industrialização ao avançar vai conformando um mercado 

nacional de bens, serviços e trabalho com uma dinâmica cada vez mais determinada 

pela indústria de transformação, bem como por uma crescente concentração das 

atividades no meio urbano‖. (BALTAR; DEDECCA, 1992, pg. 04). O processo de 

industrialização servindo ao grande interesse do Capital acirra as disputas de 

classes e evidência as expressões da ―Questão Social‖. A absorção dos avanços 

tecnológicos no processo de produção e sob a visão do capital fomenta a 

concorrência entre os trabalhadores. 

 

Envolve a intensificação do trabalho e a ampliação da jornada, a redução 
dos postos de trabalho. Reduz-se a demanda de trabalho vivo ante o 
trabalho passado incorporado nos meios de produção, com elevação da 
composição técnica e de valor do capital, ampliando o desemprego 
estrutural (IAMAMOTO, 2015, p. 144). 

 

Em 1953, João Goulart nomeado por Vargas ao Ministério do 

Trabalho, em meio a greves dos trabalhadores, busca atender a maioria das 

reivindicações da classe trabalhadora, sendo seu nome ligado a supostos planos de 

uma República sindical. Desta forma, as tensões políticas aumentavam, o 

movimento antigetulista crescia e consequentemente a pressão de pedido para a 

renúncia do presidente.  

Em fevereiro de 1954, Getúlio reformula o ministério do trabalho, 

substituindo Goulart, e embora partindo de um esforço de agradar os conservadores, 

Vargas fortalecia a política econômica nacionalista. 

 

No terreno das relações de trabalho, o anuncio de aumento de 100% do 
salário mínimo, feito por Vargas em 1º de maio de 1954, provocou uma 
tempestade de protestos. A medida resultava em um aumento real de 
salário e nesse sentido tendia a agravar a inflação. Só que, as causas 
básicas da inflação eram outras e não tinham origem em níveis salariais 
elevados. Pelo contrário, a remuneração dos trabalhadores havia se 
deteriorado através de anos seguidos de inflação (FAUSTO, 1995, p. 416). 

 

A medida de aumento do salário mínimo, embora bem vista no 

popular, desencadeou reação do empresariado e meios políticos, crescia um 

movimento conspiratório de que Vargas ligado a Goulart pretendiam implantar a 

república sindicalista. Segundo Fausto (1995), a partir disso, a oposição civil e militar 
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tencionava as decisões do presidente, desencadeando a crise e o suicídio de 

Vargas em agosto de 1954. 

 

[...] a captura do Estado pela burguesia monopolista não é incompatível com 
a democratização da vida sociopolítica, mas imprime uma dinâmica 
contraditória no interior do sistema estatal. Ele é tensionado tanto pelas 
exigências da ordem monopólica, quanto pelos conflitos sociais 
(IAMAMOTO, 2015, p. 169). 

 

Dentre estes processos de disputas, da correlação de forças, os 

movimentos da classe trabalhadora, através de organizações coletivas, traçavam 

estratégias de enfrentamento e diminuição da precarização do trabalho e seus 

efeitos na sociabilidade. Para Pastorini (2018), o aumento do desemprego se vincula 

a superpopulação relativa, aumentando a força do trabalho excedente para 

alavancar a acumulação capitalista. 

 

As relações sociais e políticas desenvolvem-se com dificuldade, deparando-
se com obstáculos diversos. Além das heranças oligárquicas e patrimoniais, 
emergem os interesses dominantes aglutinados em diretrizes 
governamentais. Os movimentos sociais, as organizações sindicais, os 
partidos políticos e outros espaços de atividades sociais, políticas e culturais 
sofrem contínuos injunções de interesses identificados com a ―moderna 
sociedade industrial‖. As desigualdades sociais não se reduzem; ao 
contrário, reiteram-se ou agravam-se (IANNI, 1989, p. 154).  

 

Segundo SILVA [ca. 2006] a crise política expandiu-se para a 

discussão da sucessão da presidência e evidenciou os problemas da democracia 

brasileira. A crise do governo de Vargas estava diretamente relacionada à oposição 

da União Democrática Nacional (UDN), partido liberal e conservador surgido no país 

em 1945. 

 

O desenho constitucional do país, estabelecido em 1946 é emblemático de 
como a ―modernização conservadora‖ permanece conduzindo a vida política 
brasileira. Essa Constituição ―democrática‖ pouco alterava a face do Estado 
corporativo, herdado do Estado Novo (SANTOS, 2008, p. 111). 

 

A modernização conservadora marca o crescimento econômico no 

país, calcada no pensamento positivista, visando uma racionalidade oportuna ao 

Capital, a qual o dinheiro concentra-se ao grande empresariado, conservando os 

privilégios das classes dominantes e respondendo também as demandas do capital 
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externo, assim, em 1955 através do Golpe Preventivo5, assumiu a Presidência da 

República, Juscelino Kubitschek, dando continuidade ao processo 

desenvolvimentista, com vistas aos investimentos em estradas, indústrias e o 

ambicioso projeto de construção de Brasília como capital do Brasil.  

A partir deste momento com a adoção de políticas combinando 

recursos privados e públicos, nacional e estrangeiro, intensifica-se a industrialização 

da cidade e do campo, ―todas as atividades produtivas passam a subordinar-se 

direta e indiretamente aos movimentos do capital nacional e estrangeiro (IANNI, 

1989, p. 153). 

A campanha de Juscelino Kubitschek marcou a defesa da retomada 

política que promovesse a industrialização do Brasil, com a campanha ―50 anos em 

5‖, com o propósito de avançar os índices econômicos de maneira considerável. 

Para isto, criou-se o plano de metas, com prioridades de investimentos, distribuídos 

entre transporte, infraestrutura, energia elétrica, alimentação e educação. ―[...] 

adotam-se politicas deliberadas, combinando recursos privados e públicos, nacionais 

e estrangeiros. Industrializam-se a cidade e o campo, as regiões e a Nação‖ (IANNI, 

1989, p. 153). 

 

Particularmente a partir do governo JK intensifica-se a intervenção estatal, 
que passa a regular, mais sistematicamente, as relações econômicas 
internas e externas ao formular diretrizes de política econômica que 
favoreciam explicitamente a expansão de empresas privadas nacionais, 
sobretudo, em associação com o capital internacional. Essa política dará 
início à fase de ―industrialização pesada‖ (SANTOS, 2008, p. 55). 

 

O governo JK alcançou resultados importantes na economia, porém, 

agravou alguns problemas, como o aumento da dívida externa, inflação, o baixo 

investimento na educação, dificuldade da produção de alimentos e da distribuição 

das terras produtivas, questões essas que estouraram durante os anos 60. 

 

JK investiu maciçamente no desenvolvimento da malha rodoviária do Brasil 
e na ampliação da capacidade energética do país. Outra área que recebeu 
pesados investimentos foi a de infraestrutura dos portos. O projeto de JK 
também incluía a instalação de indústrias estrangeiras no país, o que 
contribuiu para a geração de empregos. O símbolo da modernização 
defendida por esse governo foi a construção da nova capital do Brasil, a 
cidade de Brasília (inaugurada oficialmente em 1960). No entanto, os altos 

                                            
5
 Golpe preventivo – Intervenção militar para garantir a posse do presidente eleito. A principal 

personagem da ação ocorrida a 11 de novembro de 1955 foi a do general Lott, que mobilizou tropas 
de Exército no Rio de Janeiro.  (FAUSTO, 1995, p. 422). 
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gastos de JK contribuíram para o endividamento do Brasil e para o 
crescimento da inflação [SILVA, ca. 2006]. 

 

O comportamento de parte da população alterava-se, a urbanização 

ganhava estruturas modernizadoras, consolidava-se a chamada sociedade urbano-

industrial, englobando um conjunto de mudanças sociais. A década de 1950 também 

abarcou o debate da reforma agrária concomitantemente com a implementação do 

projeto da modernização técnica. ―Os problemas sociais e as conquistas políticas 

revelam-se defasadas [...] a mesma nação industrializada, moderna, conta com 

situações sociais, políticas e culturais desencontradas‖ (IANNI, 1989, p. 154). 

Neste processo de urbanização a mão de obra do campo excluída é 

inserida nos grandes centros, ocasionando o processo de pauperização, com o 

desemprego crescente, aumento da miséria e desigualdades sociais. ―As expansões 

do capital beneficiam-se das condições adversas sob as quais os trabalhadores são 

obrigados a produzir, no campo e na cidade‖. (IANNI, 1989, p. 154). 

 

Com a ―modernização conservadora‖, verifica-se uma aliança do grande 

capital financeiro, nacional e internacional, com o Estado nacional, que 

passa a conviver com os interesses oligárquicos e patrimoniais, que 

também se expressam nas políticas e diretrizes governamentais [...]. As 

desigualdades agravam-se e diversificam-se, expressas nas lutas operárias, 

nas reivindicações do movimento negro, nas lutas pela terra, pela liberdade 

sindical e pelo direito de greve, nas reivindicações em torno dos direitos à 

saúde, à habitação, à educação, entre outros, assim como contra a 

degradação ambiental. Moderniza-se a economia e o aparelho do Estado, 

mas as conquistas sociais e políticas permanecem defasadas, expressando 

o desencontro entre economia e sociedade (IAMAMOTO, 2015, p. 140). 

 

A partir dos anos 1950 com o crescimento substancial do setor 

automobilístico, da massificação industrial, faz com que, segundo Santos (2008), a 

expansão econômica iniciada por volta de 1956, não fosse independente do capital 

estrangeiro. ―Em consequência, o meado da década de 50 pode ser considerado 

como um marco tanto para o processo de industrialização como para o registro da 

presença de corporação internacional no Brasil‖ (SANTOS, 2008, p. 113).  

Os gastos governamentais do período, segundo Fausto (1995), 

resultavam em crescentes déficits do orçamento federal, o programa de 

estabilização do Brasil dependia da concordância do Fundo Monetário Internacional 
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(FMI6), ocasionando críticas dos nacionalistas e comunistas, acusando o presidente 

de vender a soberania nacional aos banqueiros internacionais e ao FMI. 

 

Os chamados ―anos JK‖ expõem a sua face mais cruel quando se toca em 
determinados pontos relativos à distribuição de renda. O recenseamento de 
1960 apontara o total de 70.119.071 pessoas no país e, por exemplo, 
mostrava também que a população remunerada se compunha apenas de 
19.728.056 brasileiros [...] em 1959, quase no final de seu governo, 
acontecia a mais violenta alta do custo de vida desde o término da Segunda 
Guerra Mundial (VIEIRA, 2015, p. 129). 

 

De acordo com Jaccoud et. al. (2009), o agronegócio aparece como 

o herdeiro do histórico pacto conservador em torno do projeto da modernização, com 

efeitos perversos à política de reforma agrária e às condições de ocupação da mão-

de-obra no campo, aos empregos agrícolas e ao fortalecimento da economia 

familiar. 

No que se refere as ações estatais vinculadas ao Social para o 

período, destaca-se as medidas para mitigar o impacto da fratura modernizadora, 

das consequências do êxodo rural. 

 

Considera que a formação do mercado de trabalho no Brasil possui, 
especialmente entre os anos de 1930 e 1970, algumas características sem 
as quais não se pode entender o ―padrão de sociedade salarial incompleto, 
com traços marcantes de subdesenvolvimento‖, a exemplo da ―distinção 
entre assalariamento formal e informal [que] constituiu a mais simples 
identificação da desregulação (SANTOS, 2008, p. 25). 

 

Os grandes detentores dos meios de produção vendiam a ideia de 

melhores oportunidades nos grandes centros urbanos. Pastorini (2004) menciona 

que o modelo de modernização tem características a integração internacional e a 

marginalização ou exclusão em nível nacional. Deste movimento de exclusão 

visando o benefício do Capital, se expressam as partículas das expressões da 

―Questão Social‖, que se inclui não somente a precarização do trabalho, mas 

também fomenta o movimento de luta operária. 

 

Lideranças perceberam a dificuldade de articular o movimento dos 
trabalhadores, que ganhava amplitude, na apertada estrutura oficial. 
Nasceram assim organizações paralelas. Em São Paulo, foi fundado em 

                                            
6
 Criado em 1946 como agencia especializada da ONU, o FMI é constituído por um conjunto de 

Estados-membros que contribuem com uma quota correspondente ao seu potencial economico. Seus 
objetivos expressos são promover a cooperação monetária internacional, a expansão do comércio e a 
establidade cambial (FAUSTO, 1995, p. 434). 
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1955 o Pacto de Unidade Intersindical (PUI), que congregava sindicatos na 
sua maioria representantes de categorias profissionais vinculadas à 
economia de mercado, como metalúrgicos, têxteis, gráficos e etc. (que se 
dissolveria por divergências internas em 1957). [...].Ao mesmo tempo que se 
constituíam organizações paralelas, os dirigentes sindicais trataram de 
politizar os sindicatos. Isso significava que eles deveriam apoiar a corrente 
nacionalista e as propostas de reformas sociais, as chamadas reforma de 
base, entre as quais se incluía a reforma agraria (FAUSTO, 1995, p. 
430/431). 

 

Segundo Iamamoto (2013), o amadurecimento político dos 

trabalhadores rurais é resultante de um longo processo de lutas, expressas nos 

quilombos, nas greves, no cangaço, no sindicalismo rural, nas greves dos 

assalariados permanentes e temporários e na luta pela terra. Essas lutas se unem à 

história do movimento operário urbano e do sindicalismo brasileiro, que remontam 

aos primórdios da industrialização.   

Para Santos (2008), a nova estrutura industrial na alteração do 

capital constante e variável, ocasionou um crescimento da classe operária e 

mudanças qualitativas nos ramos que a absorvem, alterando a estruturação do 

mercado. Por isso se pensa a ―Questão Social‖ a partir da formação social, das 

especificidades brasileira e suas características no modo de produção capitalista. 

 

É na esfera produtiva que são geradas as contradições fundantes entre as 
classes, a partir do lugar que ocupam ou do papel que desempenham, os 
sujeitos no processo de produção, derivado da propriedade privada da terra 
(capitalistas proprietários de terra), da propriedade privada dos meios de 
produção e reprodução (capitalista industrial, comercial ou bancário) e da 
mera propriedade de força de trabalho (trabalhador, empregado ou 
desempregado) (MONTAÑO, 2012, p. 284/285). 

 

No Brasil em sua constituição não abrangente de toda a mão de 

obra, deixa a margem em sua primeira fase de industrialização pesada um grande 

contingente de trabalhadores, em especial os rurais, que inicialmente emergem de 

um conformismo em razão da sua própria fragmentação, segundo Santos (2008), 

―respondem pelo atraso, ou o descuido, da ação protecionista governamental em 

relação a elas‖. 

 

Pela mesma razão, é a agitação camponesa que se deflagra na segunda 
metade da década de 50 que irá provocar a atenção do poder público para 
os problemas da acumulação e equidade na área rural, refletida na 
promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural, o qual, não obstante, 
revelou ser apenas outro exemplo de manipulação simbólica de estatutos 
legais, uma vez que não lhe foram definidos os meios materiais – 
financeiros e outros – de operação efetiva (SANTOS, 2008, p. 115).  
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Destas sequelas oriundas do movimento histórico brasileiro, da 

consolidação do capitalismo monopolista, se finda as políticas sociais, que tendem a 

minimizar a intensa precarização do trabalho que serve ao acúmulo capitalista. ―É 

importante lembrar que foram as lutas sociais que romperam o domínio privado nas 

relações entre capital e trabalho, extrapolando a questão social para a esfera 

pública‖ (IAMAMOTO, 2015, p. 160). 

 

Desde o final da década de 50, o Brasil mergulhara num ciclo de profundas 
transformações estruturais, que alterava perfil de sua economia, de sua 
sociedade e de sua cultura. Dentre outras coisas, convivia-se com um novo 
padrão de demanda societal por bens e serviços públicos, que passaria 
cada vez mais o Estado (NOGUEIRA, 1998, p. 103). 

 

Compreendemos que nos anos 50 o Brasil vivenciou através das 

políticas de Vargas e JK, a fomentação do processo de industrialização nacional, 

pela abertura ao capital externo, pelas construções de infraestrutura, através da 

promoção das indústrias de base e de produção de bens capitais, sendo estes 

símbolos da modernização brasileira. Como explicitado, através deste cenário 

acentuam as questões de desemprego, violências, pobreza, precariza-se as 

condições de moradia, relações de trabalho, e etc. 

 

Essas situações indesejáveis se exprimiram, antes de tudo, nas precárias 
condições de vida da maioria da população brasileira. E o que é mais 
dramático, o desenvolvimentismo [...] encontrava nestas patéticas condições 
de vida sua razão de ser, embora na realidade viesse a agravá-las em 
inúmeros aspectos fundamentais (VIEIRA, 2015, p. 133). 

 

Em vista desta década de intensa mudança estrutural nas suas 

fraturas modernizadoras, e sendo o período que precede o golpe militar brasileiro, é 

de suma importância esta clareza dos acontecimentos políticos, econômicos e 

sociais para uma compreensão da conjuntura atual do país. 

 

Os mesmos ―indicadores econômicos‖ da modernização alimentam-se dos 
―indicadores sociais‖ da ―sociedade primitiva‖. Os setores sociais 
―participantes‖ tem uma base na exploração dos ―excluídos‖. Em outros 
termos, a mesma sociedade que fabrica a prosperidade econômica fabrica 
as desigualdades que constituem a questão social (IANNI, 1989, p. 154).  

 

Os elementos apontados nesse capítulo tomam forma e se 
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materializam no versos da obra literária ―Morte e Vida Severina‖, assim, nosso 

próximo capítulo utilizará a obra, a qual denuncia de forma poética as desigualdades 

sociais do período e retrata as expressões da ―Questão Social‖. 

Sendo a arte um elemento inserido na formação social, a análise 

trará a percepção dos elementos como parte do estudo da sociedade, segundo 

Iamamoto (2006), é fundamental para o exercício da profissão desvelar as práticas 

socioculturais e sua vivência pelos sujeitos no cotidiano de suas lutas, pois é 

também por meio delas, em distintas relações com o capital e o Estado que se 

constroem uma mediação crítica da história e da realidade social.  

Portanto, a utilização da obra evidenciará as expressões da 

―Questão Social‖ no dado momento histórico no Brasil, sendo o pilar pautado na 

situação de um retirante em seu trajeto e busca por trabalho no meio urbano após o 

processo de industrialização, situação elucidada que direciona ao agravamento das 

manifestações da ―Questão Social‖. 
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3 AS EXPRESSÕES DA “QUESTÃO SOCIAL” RETRATADAS NA OBRA 

“MORTE E VIDA SEVERINA” DE JOÃO CABRAL DE MELO NETO 

Como proposto no objetivo central, o presente capítulo abordará as 

expressões da ―Questão Social‖ presente na obra ―Morte e Vida Severina‖, através 

das análises de Corrêa (2004) e Aguiar (2015), correlacionando com os autores que 

abordam a ―Questão Social‖. 

A análise partirá de ―trechos destaques7‖ de cada ato, seguindo da 

investigação teórica e dos resultados observados, complementando ao fim, com 

base nos autores Braz (2013), Gullar (2010) e Scherer (2013) quanto ao 

reconhecimento da arte como instrumento de denuncia das desigualdades sociais. 

A obra embora apresente especificidades regionais, em uma 

releitura, possibilita a abrangência para o comparativo a fuga da seca em alusão a 

fuga da opressão social, aspectos estes inter-relacionados, destacando a realidade 

brasileira, a qual uma pequena parcela detém o controle econômico.  

―Morte e Vida Severina‖ retrata as contradições sociais no Brasil, os 

fragmentos das desigualdades geradas e vividas no período da intensificação 

monopolista e industrialização pesada. A escrita em versos narra a história de um 

retirante chamado Severino, que sai da sua terra no interior rural em busca de 

melhores condições de vida em meio a urbanização. 

Para não desmembrarmos os versos e atos, perdendo assim o 

sentido de continuidade, procuramos um recorte dos trechos destaques mantendo o 

denso teor, embora a análise parta e se finda da ideia central a que o poema 

remete. 

Iniciando o estudo da obra, observamos em relação ao ato 1 ―O 

RETIRANTE EXPLICA AO LEITOR QUEM É E A QUE VAI‖ que a narrativa 

apresenta o personagem e sua sina e o motivo da partida, daquele que migra: 

 

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 de fome um pouco por dia 
(de fraqueza e de doença é que a morte Severina ataca em qualquer idade, 

                                            
7
 ―Trechos destaques‖ extraídos pela autora - a obra completa encontra-se no ‗anexo 1‘ deste 

documento. 
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e até gente não nascida). Somos muitos Severinos iguais em tudo e na sina: 
a de abrandar estas pedras suando-se muito em cima, a de tentar despertar 
terra sempre mais extinta, a de querer arrancar alguns roçados da cinza. 
Mas, para que me conheçam melhor Vossas Senhorias e melhor possam 
seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino que em vossa 
presença emigra [...] (MELO NETO, 2010, Título 1). 

 

Apesar da não intencionalidade à discussão regional, faremos um 

adento a passagem que traz a reflexão da representação nordestina, das 

características físicas em destaque, da denúncia do descaso e miséria construída, 

no retrato da pobreza geracional. Segundo Aguiar (2015), por trazer elementos 

existentes, como exemplo o rio Capibaribe, o espectador não consegue se 

desvincular da tomada de consciência que a peça proporciona. 

Dessa profunda miséria que transfigura Severino ao coletivo dos 

explorados, extraímos a simbologia das consequências do processo modernizador, 

da expropriação do campo, dos diversos sujeitos que se veem obrigados a buscar 

sustento longe de sua terra natal e distantes do seu ofício.   

Para Pastorini (2004), a industrialização é violenta e produz núcleos 

da população em situação de pobreza, tratando-se da questão do pauperismo. 

Enquanto o Capital investe massivamente nos grandes centros urbanos e na 

modernização da produção, a parcela rural se torna excluída e se formam em 

―Severinos‖, figuras que em comum, se juntam da necessidade de busca por 

sobrevivência.   

Severino está na adjetivação de quem está fadado a permanecer em 

subsistência, está no reflexo do conflito de classes: ―aquela que não tem 

representação, que não pode chegar à condição de autonomia, nem mesmo na 

esfera da solução imaginária que o discurso literário oferece para os problemas 

reais‖. (CORREA, 2004, p. 41). 

O ato 2 ―ENCONTRA DOIS HOMENS CARREGANDO UM 

DEFUNTO NUMA REDE, AOS GRITOS DE "Ó IRMÃOS DAS ALMAS! IRMÃOS 

DAS ALMAS! NÃO FUI EU QUEM MATEI NÃO!", expõe o início da caminhada de 

Severino, que em seu percurso depara-se com a morte – morte matada – de 

emboscada, oriundas de disputas de poder, da luta por terra e da correlação de 

forças. 

 

[...] E foi morrida essa morte, irmãos das almas, essa foi morte morrida ou 
foi matada? — Até que não foi morrida, irmão das almas, esta foi morte 
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matada, numa emboscada. — E o que guardava a emboscada, irmão das 
almas

8
 e com que foi que o mataram, com faca ou bala? — Este foi morto 

de bala, irmão das almas, mas garantido é de bala, mais longe vara. — E 
quem foi que o emboscou, irmãos das almas, quem contra ele soltou essa 
ave-bala? — Ali é difícil dizer, irmão das almas, sempre há uma bala voando 
desocupada. — E o que havia ele feito irmãos das almas, e o que havia ele 
feito contra a tal pássara? — Ter um hectare de terra, irmão das almas, de 
pedra e areia lavada que cultivava [...] — E era grande sua lavoura, irmãos 
das almas, lavoura de muitas covas, tão cobiçada? — Tinha somente dez 
quadras, irmão das almas, todas nos ombros da serra, nenhuma várzea. — 
Mas então por que o mataram, irmãos das almas, mas então por que o 
mataram com espingarda? [...] (MELO NETO, 2010, Título 2). 

 

Percebe-se que embora não detentor de grandes proporções de 

terra, a bala encontra aquele que caminha em luta, resultado da disputa, da 

reprodução da controversa relação de dominação, em que os capitalistas 

permanecem sobre a exploração da grande massa, expandindo o seu controle.  

Existe também a omissão da narrativa daquele que aperta o gatilho, 

assim como o discurso hegemônico que se desdobra a ocultar os verdadeiros 

responsáveis, ―nessa cena Severino lavrador é morto sem que se apresente um 

culpado. O requinte da moderna metáfora da ave-bala elide o nome culpado, mas, 

ao mesmo tempo, dá evidências de que ele tem ligações com a modernização‖ 

(CORRÊA, 2004, p. 42).  

Este trecho reforça a barbárie da expropriação a qual arranca os 

sujeitos de suas raízes, seja pelas vias da ―morte em vida‖ ou ―morte matada‖, as 

práticas capitalistas se utilizam constantemente de ações perversas para sua 

ampliação e valorização, segundo Iamamoto (2013), a ―Questão Social‖ dispõe de 

uma dimensão estrutural atingindo visceralmente a vida dos sujeitos em uma luta 

aberta e surda pela cidadania. 

 

A bala funciona como uma representação dos donos de terras que matam 
para expandir seus territórios, e assim como mataram esse Severino, 
matarão outros também visando à expansão, um lugar a mais para se 
espalhar. Percebe-se que ―voar mais livre‖ pressupõe que essa ―ave-bala‖ já 
voa, ou seja, o matar para conseguir é um comportamento comum àqueles 
que desejam aumentar suas terras. Assim será toda a emigração de 
Severino para o Recife, permeada de ―Severinos‖ mortos, mas o Severino 
protagonista ainda se mantém esperançoso em acreditar que poderá mudar 
esse destino (AGUIAR, 2015, p. 8). 

 

Severino segue o trajeto e no ato 3 ―O RETIRANTE TEM MEDO DE 

                                            
8
 ―irmãos das almas‖ são personalidades típicas do nordeste brasileiro que se incubem de vestir e 

enterrar o defunto (AGUIAR, 2015, p. 6). 
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SE EXTRAVIAR PORQUE SEU GUIA, O RIO CAPIBARIBE, CORTOU COM O 

VERÃO‖, a sensação da esperança se transmuta em contradições, sendo posto o 

dilema se aquele seria o melhor rumo, visto que no percurso mais miséria assistia. A 

parte 4 ―NA CASA A QUE O RETIRANTE CHEGA ESTÃO CANTANDO 

EXCELÊNCIAS PARA UM DEFUNTO, ENQUANTO UM HOMEM, DO LADO DE 

FORA, VAI PARODIANDO A PALAVRAS DOS CANTADORES‖ outro enterro 

ocorria, do defunto que levara só coisas de não, sede e privação, e em sequência, 5 

―CANSADO DA VIAGEM O RETIRANTE PENSA INTERROMPÊ-LA POR UNS 

INSTANTES E PROCURAR TRABALHO ALI ONDE SE ENCONTRA‖ reforça o 

cansaço da viagem e emerge o tom questionador se de fato Severino encontraria 

melhores oportunidades na capital. 

 

[...] Pensei que seguindo o rio eu jamais me perderia: ele é o caminho mais 
certo, de todos o melhor guia. Mas como segui-lo agora que interrompeu a 
descida? Vejo que o Capibaribe, como os rios lá de cima, é tão pobre que 
nem sempre pode cumprir sua sina e no verão também corta, com pernas 
que não caminham. Tenho que saber agora qual a verdadeira via entre 
essas que escancaradas frente a mim se multiplicam [...] (MELO NETO, 
2010, Título 3). 
 
[...] — Dize que levas cera, capuz e cordão mais a Virgem da Conceição. 
— Finado Severino, etc... — Dize que levas somente coisas de não: fome, 
sede, privação. — Finado Severino, etc... — Dize que coisas de não, ocas, 
leves: como o caixão, que ainda deves. — Uma excelência dizendo que a 
hora é hora. — Ajunta os carregadores que o corpo quer ir embora [...] 
(MELO NETO, 2010, Título 4). 
 
[...] — Desde que estou retirando só a morte vejo ativa, só a morte deparei e 
às vezes até festiva; só a morte tem encontrado quem pensava encontrar 
vida, e o pouco que não foi morte foi de vida Severina (aquela vida que é 
menos vivida que defendida, e é ainda mais Severina para o homem que 
retira) [...] (MELO NETO, 2010, Título 5). 

 

Segundo Aguiar (2015), Severino descobre que a morte é matéria 

prima, que a parcela a qual representa está totalmente desamparada e que os 

Severinos trabalham em regime de exploração para que o grande empresariado 

lucre, o que evidencia em repetição as sequelas das expressões da ―Questão 

Social‖, das desigualdades sociais na sociedade capitalista moderna, entre o 

desequilibro econômico, a pauperização e a exclusão.  

―A designação desse pauperismo pela expressão ―questão social‖ 

relaciona-se diretamente aos seus desdobramentos sócio-políticos‖ (NETTO, 2001, 

p. 43), pois, se é na década da obra, 1950, que conforme visto, os agentes políticos 

concorrem para a intensificação do processo de modernização em resposta ao 
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capital global, é então, em sua decorrência o retrato com o qual depara-se a classe 

trabalhadora, os ―Severinos‖,  do agravamento destas expressões, da concentração 

de renda que debilita a condição de vida da população brasileira, da consequência 

do crescente populacional urbano, do desemprego e o subemprego, assim, Severino 

está em seu não enquadramento ao novo modelo proposto de sociedade. 

Em seu prosseguir, no ato 6 ―DIRIGE-SE À MULHER NA JANELA 

QUE DEPOIS, DESCOBRE TRATAR-SE DE QUEM SE SABERÁ‖, Severino 

interrompe o trajeto e em sua parada, visa procurar trabalho, porém, sua 

especialidade com a terra já não é valorizada. Embora Severino se mostre flexível a 

abranger novas formas laborais, sua adequação de nada adiantaria, seu ofício 

estava em sobreviver, não morrer de fome e sede. Neste contexto revela-se a 

ausência de perspectiva aos Severinos que retiram. 

 

[...] — Com a vinda das usinas há poucos engenhos já; nada mais o 
retirante aprendeu a fazer lá? — Ali ninguém aprendeu outro ofício, ou 
aprenderá; mas o sol, de sol a sol, bem se aprende a suportar. — Mas isso 
então será tudo em que sabe trabalhar? vamos, diga, retirante, outras 
coisas saberá. — Deseja mesmo saber o que eu fazia por lá? comer quando 
havia o quê e, havendo ou não, trabalhar [...] — E se pela última vez me 
permite perguntar: não existe outro trabalho para mim nesse lugar? — 
Como aqui a morte é tanta, só é possível trabalhar nessas profissões que 
fazem da morte ofício ou bazar. Imagine que outra gente de profissão 
similar, farmacêuticos, coveiros, doutor de anel no anular, remando contra a 
corrente da gente que baixa ao mar, retirantes às avessas, sobem do mar 
para cá. 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 fazemos mais prosperar; e dão lucro 
imediato; nem é preciso esperar pela colheita: recebe-se na hora mesma de 
semear [...] (MELO NETO, 2010, Título 6). 

 

Severino em seu saber pré-capitalista não se adequa a imposição 

modernizadora, das profissões demandadas pelo sistema, ficando novamente a 

margem de um modo de produção que não faz questão de inclui-lo, apenas o exige 

que se molde para ser rentável ao Capital.  

Esse ―progresso‖ latente na década de 1950, da globalização e 

antagonismos, destaca a base do caráter modernizador e o discurso da classe 

dominante. Existe, na fala inicial da mulher na janela, a perspectiva de que trabalho 

não falta, ―resta apenas saber trabalhar‖, perpetuando uma sentença conveniente 

dos capitalistas, individualizando a ―Questão Social‖. 
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Como a capacidade de trabalho, é mera potência; o indivíduo só pode 
realizá-la se encontra lugar no mercado de trabalho, quando demandado 
pelos empresários capitalistas. Assim, a obtenção dos meios de vida 
depende de um conjunto de mediações que são sociais, passando pelo 
intercâmbio de mercadorias, cujo controle é inteiramente alheio aos 
indivíduos produtores. O pauperismo como resultado do trabalho – do 
desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social – é uma 
especificidade da produção fundada no capital (IAMAMOTO, 2015, p. 159). 

 

Segundo Corrêa (2004) o processo desenvolvimentista dos centros 

urbanos no Brasil dos anos 50, deu-se em coexistência com relações arcaicas no 

campo, assim a narrativa segue expondo tais contradições. Na parte 7 ―O 

RETIRANTE CHEGA À ZONA DA MATA, QUE O FAZ PENSAR, OUTRA VEZ, EM 

INTERROMPER A VIAGEM‖, Severino mais uma vez defronta-se com expectativas 

frustrada, embora ambientado pela aparência de vida e terra farta, da esperança da 

diminuição exploratória, descobre que há mais mortes em seu caminho, que segue 

ao ato 8 ―ASSISTE AO ENTERRO DE UM TRABALHADOR DE EITO E OUVE O 

QUE DIZEM DO MORTO OS AMIGOS QUE O LEVARAM AO CEMITÉRIO‖, a morte 

do trabalhador que desejava a terra igualmente dividida, uma melhor distribuição da 

riqueza socialmente produzida. 

 

[...] Os rios que correm aqui têm água vitalícia. Cacimbas por todo lado; 
cavando o chão, água mina. Vejo agora que é verdade o que pensei ser 
mentira Quem sabe se nesta terra não plantarei minha sina? Não tenho 
medo de terra (cavei pedra toda a vida) [...] Mas não avisto ninguém, só 
folhas de cana fina; somente ali à distância aquele bueiro de usina; somente 
naquela várzea um bangüê velho em ruína. Por onde andará a gente que 
tantas canas cultiva? Feriando: que nesta terra tão fácil, tão doce e rica, não 
é preciso trabalhar todas as horas do dia, os dias todos do mês, os meses 
todos da vida. Decerto a gente daqui jamais envelhece aos trinta nem sabe 
da morte em vida, vida em morte, Severina [...] [...] (MELO NETO, 2010, 
Título 7). 
 
[...] — Essa cova em que estás, com palmos medida, é a cota menor que 
tiraste em vida. — É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que 
te cabe neste latifúndio. — Não é cova grande, é cova medida, é a terra que 
querias ver dividida.... — Trabalharás uma terra da qual, além de senhor, 
serás homem de eito e trator. — Trabalhando nessa terra, tu sozinho tudo 
empreitas: serás semente, adubo, colheita [...]  — Esse chão te é bem 
conhecido (bebeu teu suor vendido). — Esse chão te é bem conhecido 
(bebeu o moço antigo) — Esse chão te é bem conhecido (bebeu tua força 
de marido). — Desse chão és bem conhecido (através de parentes e 
amigos). — Desse chão és bem conhecido (vive com tua mulher, teus filhos) 
— Desse chão és bem conhecido (te espera de recém-nascido) [...] — 
Despido vieste no caixão, despido também se enterra o grão. — De tanto te 
despiu a privação que escapou de teu peito à viração. — Tanta coisa 
despiste em vida que fugiu de teu peito a brisa. — E agora, se abre o chão 
e te abriga, lençol que não tiveste em vida. — Se abre o chão e te fecha, 
dando-te agora cama e coberta [...] [...] (MELO NETO, 2010, Título 8). 
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Em destaque na passagem 8, notamos a assimilação do trabalhador 

com a terra, a identidade do campo, que ali é permeada de negatividade, porque 

embora a terra seja produtiva, é preciso ser proprietário para usufruir dos benefícios.  

No capitalismo moderno, da era dos monopólios, não há pedaço de 

terra aos ―Severinos‖, deles se extraem a mão de obra barata, assim, segundo 

Corrêa (2004), o retirante descobre que não basta a existência da terra farta, mas 

sim ser o dono da terra, esta que só é dada ao trabalhador como cova.  

Esse lugar que parecia cheio de vida, destaca a injustiça e a 

exploração social que mata tanto pela fome quanto pela disputa de poder, insere-se 

o elemento da acumulação capitalista, tipicamente moderno. Descobrimos que, se 

há fartura, esta não é dividida, priva-se os trabalhadores do acesso ("o chão bebeu o 

suor vendido") que vendem seu ofício a custo irrisório e não desfrutam do 

rendimento.   

Segundo Iamamoto (2015), a exclusão indica a questão das 

desigualdades sociais fruto da exploração do trabalho, aspectos da crise da 

sociedade de classes. 

 

[...] moderniza a grande propriedade territorial que assume a face racional 
de empresa capitalista, convivendo com as vantagens da apropriação da 
renda fundiária. É acompanhada da concentração da propriedade territorial 
e de uma ampla expropriação de trabalhadores; cresce a massa de 
assalariados rurais e urbanos, necessária à expansão do mercado interno, e 
às exigências de ampliação da produção e a produtividade (IAMAMOTO, 
2015, p. 131). 

 

Há uma sociedade que se forja no Brasil otimizada pelo 

desenvolvimento desigual, constituindo um cenário de exclusão e violência, a qual 

os sujeitos do meio rural não são amplamente absorvidos pela modernização, 

formando-se assim as camadas de subsistência, aprofundando as sequelas das 

expressões da ―Questão Social‖. 

Esse desenvolvimento discrepante cumpre o ciclo virtuoso do 

progresso capitalista, dado que o excedente se transforma em trabalhadores a baixo 

custo aos centros urbanos e também, ao novo modo de produção tecnológico do 

campo (expande a produção e a produtividade do setor, exigidas pela demanda 

urbana e pela requisição externa em processo de acelerado crescimento). 

Caminhando ao seu destino e próximo da chega, o ato 9 ―O 

RETIRANTE RESOLVE APRESSAR OS PASSOS PARA CHEGAR LOGO AO 
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RECIFE‖, reforça o motivo de migrar para defender sua vida, porém ao que segue 

na parte 10 ―CHEGANDO AO RECIFE O RETIRANTE SENTA-SE PARA 

DESCANSAR AO PÉ DE UM MURO ALTO E CAIADO E OUVE, SEM SER 

NOTADO, A CONVERSA DE DOIS COVEIROS‖, desnuda a decepção de Severino 

ao perceber que no grande centro urbano persiste a divisão desigual e vivência 

excludente.  

 

[...] O que me fez retirar não foi a grande cobiça; o que apenas busquei foi 
defender minha vida de tal velhice que chega antes de se inteirar trinta; se 
na serra vivi vinte, se alcancei lá tal medida, o que pensei, retirando, foi 
estendê-la um pouco ainda [...] Recife, onde o rio some e esta minha 
viagem se fina [...] [...] (MELO NETO, 2010, Título 9). 
 
[...] — O dia hoje está difícil; não sei onde vamos parar. Deviam dar um 
aumento, ao menos aos deste setor de cá. As avenidas do centro são 
melhores, mas são para os protegidos: há sempre menos trabalho e 
gorjetas pelo serviço; e é mais numeroso o pessoal (toma mais tempo 
enterrar os ricos) [...] Não creio que te mandassem para as belas avenidas 
onde estão os endereços e o bairro da gente fina: isto é, para o bairro dos 
usineiros, dos políticos, dos banqueiros, e no tempo antigo, dos 
bangüezeiros (hoje estes se enterram em carneiros); bairro também dos 
industriais, dos membros das associações patronais e dos que foram mais 
horizontais nas profissões liberais [...]  — É, deixo o subúrbio dos indigentes 
onde se enterra toda essa gente que o rio afoga na preamar e sufoca na 
baixa-mar. — É a gente sem instituto, gente de braços devolutos; são os 
que jamais usam luto e se enterram sem salvo-conduto. — É a gente dos 
enterros gratuitos e dos defuntos ininterruptos. — É a gente retirante que 
vem do Sertão de longe [...] — Eu também, antigamente, fui do subúrbio dos 
indigentes, e uma coisa notei que jamais entenderei: essa gente do Sertão 
que desce para o litoral, sem razão, fica vivendo no meio da lama, comendo 
os siris que apanha; pois bem: quando sua morte chega, temos que enterrá-
los em terra seca. — Na verdade, seria mais rápido e também muito mais 
barato que os sacudissem de qualquer ponte dentro do rio e da morte [...] — 
Não é viagem o que fazem vindo por essas caatingas, vargens; aí está o 
seu erro: vêm é seguindo seu próprio enterro [...] (MELO NETO, 2010, Título 
10). 

 

Severino então descobre das oportunidades limitadas ao homem 

que retira, mantendo-se a margem e compondo as profissões subalternizadas e pré-

estabelecidas pelo Capital. Para ele não há moradia, estando direcionado a 

permanecer às margens. Segundo Corrêa (2004), a viagem dá a Severino um saber 

pela experiência que se pauta na contradição das classes e do modo de produção 

capitalista periférico. Severino, na grande Capital, figura com a imagem do atraso e 

distante da etapa modernizadora, em sua escuta do diálogo com os coveiros, 

percebe então a verdade trágica dos retirantes.  

O mundo do trabalho da era dos monopólios expõe a estratificação 

social, a superexexploração, ausência de direitos e a individualização dos sujeitos 
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ao mesmo modo que estes buscam identificações e pertencimentos, esse 

movimento contraditório que apresenta como destino fatal de Severino é também a 

vista do futuro do próprio pais. 

 

Assim como Severino, o Brasil está em busca de identidade, após a queda 
da ditadura Vargas. Assim como a identidade é impossível ao personagem, 
a identidade é impossível a um Brasil que abriu as portas para uma 
globalização de capital especulativo. Assim como o Brasil, Severino avança, 
mas não supera o arcaico que o marca com o estigma da morte (CORRÊA, 
2004, p. 46). 

 

Com um capitalismo cada vez mais globalizado e impregnado pela 

ideologia liberal, de acordo com Pastorini (2004), impulsiona-se a defesa do 

individualismo em detrimento de ações coletivas. Retiram a identidade para 

confundir e dispersar a junção dos grupos que potencializem as lutas sociais, 

pautado assim, da necessidade do Capital de que os sujeitos não se reconheçam 

enquanto classe. 

 

Ocorre que o perfil desse trabalhador superexplorado e sem direitos, próprio 
do meio rural de então, acaba por continuar se reproduzindo em sua cultura 
política, mesmo após sua transformação em empregado assalariado 
urbano. Sem dúvida que o processo de organização dos trabalhadores 
brasileiros foi impactado pela longa tradição escravista do país e pela 
ausência de antecedentes organizativos dos trabalhadores livres, de perfil 
predominantemente rural, no início do século XX. Isso significa dizer das 
dificuldades no processo de organização da classe operária, nesse 
momento de sua emergência (SANTOS, 2008, p. 105). 

 

Diante dos fatos, aparecem as dilacerantes constatações de 

Severino, que encaminha aos atos 11 ―O RETIRANTE APROXIMA-SE DE UM DOS 

CAIS DO CAPIBARIBE‖ e 12 ―APROXIMA-SE DO RETIRANTE O MORADOR DE 

UM DOS MOCAMBOS QUE EXISTEM ENTRE O CAIS E A ÁGUA DO RIO‖. 

 

[...] 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 [...] [...] (MELO NETO, 2010, Título 11). 
 
[...] — Seu José, mestre carpina, e quando é fundo o perau? quando a força 
que morreu nem tem onde se enterrar, por que ao puxão das águas não é 
melhor se entregar? — Severino, retirante, o mar de nossa conversa precisa 
ser combatido, sempre, de qualquer maneira, porque senão ele alarga e 
devasta a terra inteira... — Severino, retirante, não sei bem o que lhe diga: 
não é que espere comprar em grosso tais partidas, mas o que compro a 
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retalho é, de qualquer forma, vida. — Seu José, mestre carpina, que 
diferença faria se em vez de continuar tomasse a melhor saída: a de saltar, 
numa noite, fora da ponte e da vida? [...] [...] (MELO NETO, 2010, Título 12). 

 

Severino capta que a exploração não deixa de existir (apenas muda 

a forma de ser e de se fazer), limitando suas perspectivas ao meio urbano industrial, 

segundo Iamamoto (2015), desfeitas as ilusões do enriquecimento rápido e sem a 

possibilidade do retorno às regiões de origem, os migrantes descolam-se do meio 

rural levando as concepções rurais de organização de vida, ―as origens e o 

desenvolvimento da revolução burguesa explicam a persistência e tenacidade de um 

horizonte que colide com as formas de concepção do mundo e organização de vida 

inerentes à uma sociedade capitalista‖ (IAMAMOTO, 2015, p. 136). 

Diante deste embate, o personagem Mestre Carpina tenta traçar 

alternativas, que embora restritas ainda existiam, trazendo ao leitor a possibilidade 

de união, porém, Severino encurralado de desesperança indaga-se das condições e 

da possibilidade de romper com a sua vida, sendo que, o progresso do Capital de 

um modo ou de outro, aniquilaria sua existência Severina. O que se prossegue, no 

entanto, é a desistência de Severino do pensamento de término, ocasionado por um 

nascimento também Severino, mas que trará a luz a esperança em vida. 

 

Entre vida e morte parece não vigorar a tradicional oposição, pois escolher 
entre viver e morrer é um luxo negado aos Severinos. Vida e morte quando 
severinas, são um par indissolúvel, pelo qual saltar para dentro da vida é já, 
de certa maneira, saltar para fora dela (CORRÊA, 2004, p. 47/48). 

 

Para Ianni (1989), a complexidade da problemática social suscita 

enfoques diferentes e paradoxais, a respeito das múltiplas respostas, interpretações 

e denominações controversas, coexistindo os que procuram equacioná-las, os que 

falam em harmonizar trabalho e capital e os que enxergam alternativas através dos 

movimentos sociais, das greves e protestos, ―mas sempre repõem a questão social 

como uma dimensão importante dos movimentos da sociedade nacional‖ (IANNI, 

1989, p.148).  

Ao que se direciona a obra para finalização da trajetória, nos atos 13 

―UMA MULHER, DA PORTA DE ONDE SAIU O HOMEM, ANUNCIA-LHE O QUE SE 

VERÁ‖, 14 ―APARECEM E SE APROXIMAM DA CASA DO HOMEM VIZINHOS, 

AMIGOS, DUAS CIGANAS, ETC‖, 15 ―COMEÇAM A CHEGAR PESSOAS 

TRAZENDO PRESENTES PARA O RECÉM-NASCIDO‖, 16 ―FALAM AS DUAS 
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CIGANAS QUE HAVIAM APARECIDO COM OS VIZINHOS‖, e  17 ―FALAM OS 

VIZINHOS, AMIGOS, PESSOAS QUE VIERAM COM PRESENTES, ETC.‖, destaca-

se a movimentação dos habitantes de facetas Severinas entorno do nascimento, são 

feitas oferendas, previsões, saudações e especulações disformes. 

 

[...] não sabeis que vosso filho saltou para dentro da vida? Saltou para 
dento da vida ao dar o primeiro grito; e estais aí conversando; pois sabeis 
que ele é nascido [...] [...] (MELO NETO, 2010, Título 13). 
 
[...] — 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 [...] [...] (MELO NETO, 2010, Título 14). 
 
[...] — Minha pobreza tal é que coisa alguma posso ofertar: somente o leite 
que tenho para meu filho amamentar; aqui todos são irmãos, de leite, de 
lama, de ar. — Minha pobreza tal é que não tenho presente melhor: trago 
este papel de jornal para lhe servir de cobertor; cobrindo-se assim de letras 
vai um dia ser doutor [...] (MELO NETO, 2010, Título 15). 
 
[...] Outras coisas que estou vendo é necessário que eu diga: não ficará a 
pescar de jereré toda a vida. Minha amiga se esqueceu de dizer todas as 
linhas; não pensem que a vida dele há de ser sempre daninha. Enxergo 
daqui a planura que é a vida do homem de ofício, bem mais sadia que os 
mangues, tenha embora precipícios. Não o vejo dentro dos mangues, vejo-o 
dentro de uma fábrica: se está negro não é lama, é graxa de sua máquina 
[...] E mais: para que não pensem que em sua vida tudo é triste, vejo coisa 
que o trabalho talvez até lhe conquiste [...] [...] (MELO NETO, 2010, Título 
16). 
 
[...] — 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 [...] 
— Belo porque é uma porta abrindo-se em mais saídas. — Belo como a 
última onda que o fim do mar sempre adia. — É tão belo como as ondas em 
sua adição infinita. — Belo porque tem do novo a surpresa e a alegria [...] — 
Belo porque corrompe com sangue novo a anemia. — Infecciona a miséria 
com vida nova e sadia [...] [...] (MELO NETO, 2010, Título 17). 

 

Segundo Corrêa (2004), tais ofertas inserem as oposições entre o 

moderno e arcaico, revela o grau da modernização conservadora propulsora do 

êxodo rural e do processo de urbanização excludente, figuram as perspectivas de 

conformismo e rompimento, do novo belo que contagia ou da sina Severina.  

Importante salientar que em determinados momentos a ―sina 

Severina‖ pode ser atribuída e relida como o discurso massivo dos setores 

dominantes que culpabilizam os sujeitos, sentença esta que é em certa proporção 

absorvida pela própria classe trabalhadora, que não se reconhece enquanto 

pertencentes a um mesmo espaço e organicidade.   
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Assim vemos uma ação do Estado para que se perpetue a garantia 

do controle sobre o jogo das forças sociais, quando se estigmatiza um grupo parte 

da sociedade adere a ideia da ordem social estabelecida, esse direcionamento faz 

com que as desigualdades sociais sejam, segundo Ianni (1989), apresentadas como 

manifestações de ―fatalidades‖, ―carências‖, ―heranças‖, ocasionando parte do 

pensamento social brasileiro que funda as  políticas do poder público e de setores 

dominantes implicadas na criminalização de grupos e classes subalternas.  

As últimas passagens da obra, trazem os elementos de 

sobrevivência traduzidos à possibilidade de enquadramento do Severino ao 

moderno, abrange a noção de pertencimento pelo processo modernizador, 

transformando as identidades em frações, podendo assim, perder-se da 

universalidade de classe. Muito embora a noção de identidade demonstre ser fonte 

percursora de movimentações, introduz também, neste momento, a dicotomia da 

real inserção na sociedade global e do falso pertencimento (que se fragmenta). 

 

O período de passagem do momento da ―exclusão‖ – como o da 
expropriação e expulsão dos trabalhadores do campo – para o momento da 
―inclusão‖ em outro modo de trabalhar, de viver e de pensar a vida está se 
transformando num modo de vida, e não mais em um período transitório [...] 
o chamado processo de exclusão cria uma ―sociedade paralela‖: excludente 
do ponto de vista econômico e includente do ponto de vista moral e político. 
Separa materialmente, mas unifica ideologicamente no imaginário da 
sociedade de consumo e nas fantasias pasteurizadas e inócuas no mercado 
(IAMAMOTO, 2015, p. 165).  

 

Severino sobrevive e perdura da insistência diante de sua vivência 

conflituosa, ao ato 18 ―O CARPINA FALA COM O RETIRANTE QUE ESTEVE DE 

FORA, SEM TOMAR PARTE DE NADA‖ ainda que sem respostas sobre as 

possibilidades factíveis de ruptura com o padrão hegemônico, observa-se ao fim, 

que uma nova vida é também uma nova somatória que resiste, que mesmo uma vida 

Severina é vida. 

 

[...] se quer mesmo que lhe diga é difícil defender, só com palavras, a vida, 
ainda mais quando ela é esta que vê, Severina mas se responder não pude 
à pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E 
não há melhor resposta que o espetáculo da vida: vê-la desfiar seu fio, que 
também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma, teimosamente, se 
fabrica, vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida; mesmo quando 
é assim pequena a explosão, como a ocorrida; como a de há pouco, 
franzina; mesmo quando é a explosão de uma vida Severina. (MELO NETO, 
2010, Título 18). 

 



42 

A ―Questão Social‖ é inerente a sociedade de classes, na produção 

e reprodução das relações sociais e seus antagonismos, ―envolve uma arena de 

lutas políticas e culturais contra as desigualdades, com o selo das particularidades 

nacionais, presidida pelo desenvolvimento desigual e combinado, onde convivem 

coexistindo temporalidades históricas diversas‖ (IAMAMOTO, 2013, p. 330). 

Em consequência não é do interesse do Capital que a classe 

trabalhadora dê saltos qualitativos, pois, a intencionalidade do grande mercado 

financeiro é da perpetuação e manutenção do sistema vigente, o que exige a 

existência da superpopulação relativa, desta maneira, ―a desigualdade no 

capitalismo não se resolve apenas com uma socialização parcial da riqueza, mas 

com a eliminação das classes e da exploração do trabalho pelo capital, ou seja, com 

a superação da ordem capitalista‖ (MONTAÑO, 2012, p. 285). 

A análise totalizadora implica também o reconhecimento da classe 

trabalhadora enquanto detentora de potencialidades para o acirramento da disputa e 

possibilitada a quebrar com a estrutura dominante pactuada. Por isso, é necessário 

pensar a origem da economia de subsistência, das lutas desiguais por terra, dos 

traços essenciais da formação brasileira, em virtude de que, sem essa recuperação 

histórica, os problemas atuais e recorrentes parecem dissociáveis, sem causa e 

efeito. No percorrer observamos que: 

 

A grande propriedade transformou-se em empresa capitalista agrária e, por 
outro, com a internacionalização do mercado interno, a participação do 
capital estrangeiro contribui para reforçar a conversão do Brasil em país 
moderno com alta taxa de urbanização e complexa estrutura social 
(IAMAMOTO, 2015, p. 133). 

 

Apesar de toda adversidade histórica, Severino está na totalidade 

real, desigual e combinada. Severino aqui abordado, migra em um processo 

marcado de rupturas, tornando-se mão-de-obra distante do gozo dos resultados do 

crescimento econômico, destacando ainda, que o intenso processo migratório 

campo-cidade corresponde a boa parte da exploração da força de trabalho.  

A obra e seus elementos de assim como as fraturas do 

desenvolvimento acelerado e desigual do processo de modernização brasileiro, 

revelam o agravamento das manifestações da ―Questão Social‖, mas também, o 

despertar do amadurecimento dos trabalhadores atrelados a consciência de classe. 

Severino está em sua pluralidade, da privação à resistência, da luta e sobrevivência 
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em meio ao caótico progresso do capital 

Podemos constatar que as desigualdades retratadas e vivenciadas 

na década de 1950 atribuíram particularidades à formação social do País. Sob as 

condições, manifestam-se aspectos da ―Questão Social‖, ―as lutas sociais polarizam-

se em torno do acesso à terra, emprego, salário, condições de trabalho na fábrica e 

fazenda, garantias trabalhistas, saúde, habitação, educação, direitos políticos, 

cidadania‖ (IANNI, 1989, p. 147). Assim, a obra e seus componentes se dão do 

percurso pautado através das sequelas das expressões da ―Questão Social‖, 

ilustrando em forma de vida Severina a correlação de forças e as intencionalidades e 

consequências da relação Capital x Trabalho. 

Tendo em vista o estudo realizado ancorado em uma obra literária, 

iremos abordar no próximo item, a arte enquanto ferramenta para denúncia das 

desigualdades sociais, como meio reflexivo que alcança com variadas formatações 

diferentes camadas sociais, por isso, para além do elucidado do contexto 

sociopolítico econômico do período e suas as expressões da ―Questão Social‖, é 

importante levantar o papel da arte como instrumento de luta.  

3.1 A ARTE COMO INSTRUMENTO DE DENÚNCIA DAS DESIGUALDADES SOCIAIS 

Conforme observamos, a década de 50 eclodiu a o avanço industrial 

e a expansão moderna, fatores estes que também influenciaram o desenvolvimento 

da arte no país. A indústria da arte torna-se poderosa, com um papel influente tanto 

de protesto, revolucionário e tom questionador, quanto ferramenta de alienação da 

massa.   

Longe de traçar uma análise estética e estilísticas de obras (ou a 

julgar o que é arte ou não), o subcapítulo busca evidenciar o papel da arte enquanto 

denuncia das desigualdades sociais em seu retrato no cotidiano coletivo. Não nos 

cabe tratar inteiramente da questão da indústria da cultura enquanto consumo e 

lucro, mas sim a arte em seu papel não alienante, na corrente da contracultura 

dominante e oposta aos conformismos. 

 

Seria ocioso lembrar o fato de que a generalização da ―lógica‖ capitalista e 
monopolista no plano da cultura provoca um espontâneo privilegiamento do 
valor de troca sobre o valor de uso dos objetos culturais, o que abre 
caminho para a criação e difusão de uma pseudocultura de massas que, 
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transmitindo valores alienados, serve como instrumento de manipulação das 
consciências a serviço da reprodução do existente (BRAZ, 2013, p. 55). 

 

Segundo Gullar (2010), a arte pré-capitalista limitava-se a certas 

faixas da sociedade, mas a arte fruto do desenvolvimento tecnológico abrange todas 

as camadas sociais, constituindo um fenômeno cultural novo. A arte assim carrega 

consigo um modo dialeticamente contraditório, da dimensão de libertação e 

alienação. 

O objetivo aqui proposto é pensar a arte vinculada a uma política 

libertadora e não em um estado de estagnação, é destacá-la para além da manobra 

de distração, passividade e desconexão com o retrato da reprodução Capitalista. Em 

um cenário o qual os sujeitos são inseridos como coadjuvantes do espetáculo da 

vida, a arte explorada se dá enquanto potencializadora, assumindo o caráter 

transformador.  

Para Aguiar (2015), a arte desenvolve indivíduos críticos e ativos 

socialmente, assim, devido as características teóricas da obra ―Morte e Vida 

Severina‖, propicia elementos atuante como um mecanismo de reflexão sobre o ser 

humano e a condição humana, disseminando aos sujeitos (espectadores 

brasileiros)9, o cenário decorrente da ―Questão Social‖ intensificado pelo processo 

de industrialização. 

 

Ao se deparar com a representação de nordestinos em um espaço realista, 
não é possível a ausência de remissão da realidade factual brasileira. Desse 
modo, o espectador, mesmo que não tenha sido seu objetivo inicial, ao 
ver/ler a peça, se vê diante de uma situação que lhe propicia reflexões 
profundas e que não permite o simples efeito ilusório e de entretenimento 
dos teatros tradicionais (AGUIAR, 2015, p. 13). 

 

A obra mostra a essência estrutural de uma sociedade já 

                                            
9
 Cabral pensa em uma arte para a coletividade, descreve sofrimentos e padecimentos universais, 

pertencentes à essência humana e não ao aspecto individual. Essa escrita, voltada para o âmbito 
social, é quase uma necessidade imanente no período de produção do autor, em que muitos se 
propuseram a descrever os aspectos regionais que compõem o Brasil.  [...] Devido ao seu senso 
crítico e social de denúncia de uma realidade tantas vezes esquecida pela camada mais abastada da 
população, os textos de Cabral caíram no gosto dos intelectuais da época, inclusive sua obra 
dramática Morte e vida severina, foi encenada por companhias de teatro que propunham um teatro 
pensante. Dentre essas companhias destaca-se o Teatro Experimental Cacilda Becker, responsável 
pela primeira montagem de Morte e vida no sudeste, e o TUCA, Teatro da Universidade Católica, 
responsável pela montagem mais famosa da peça, sendo muitas vezes chamado de precursor da 
encenação cabralina (AGUIAR, 2015, p.4). Em Londrina o Grupo Vocal Entre Nós apresentou a obra 
como espetáculo cênico musical, através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC) 
levou a arte para diversas escolas municipais da região. 
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pertencente ao século XX e suas rupturas, a comunidade é representada e também 

questionada, explorando os dilemas que assolam o processo de desenvolvimento no 

Brasil, nos revela que é necessário conhecer as condições históricas e concretas da 

―Questão Social‖ no Brasil, apreendendo o conteúdo e o significado do ser social. 

A grande arte de luta contra a dominação capitalista se vincula a 

totalidade das contradições do seu povo, da universalidade concreta, com 

possibilidade de influenciar todo o tecido social. A reflexão da obra com as temáticas 

sociais passa a ser agente que se transforma e é capaz de transformar as situações 

e os indivíduos com quem se relaciona. 

 

A arte exerce o poder de conhecimento pedagógico e político, que recria a 
natureza, exterioriza as crenças, reflete as crises econômicas e sociais [...] a 
arte descortina a realidade e abre possibilidades de mudanças sociais 
(SCHERER, 2013, p. 85). 

 

O processo social brasileiro, de acordo com Gullar (2010), engajou a 

maioria dos escritores brasileiros na luta política10, não de diluição formais e sim 

nascida do conteúdo revolucionário. ―São os fatos, a História, que criam as formas, e 

não o contrário‖ (GULLAR, 2010, p. 173). 

A fim de quebrar com uma lógica manipulada pelas classes 

dominantes, a arte de cunho social crítico, rompe com o reducionismo da mercadoria 

cultural. Para Scherer (2013), a arte representa o sujeito; é uma forma de expressão 

de suas ações, pensamentos e cultura, a linguagem se expressa de diferentes 

formas, possibilitando ao indivíduo o fomento da sua consciência enquanto ser 

social, cultural e histórico. 

 

Se a ciência representa a consciência humana, a arte representa a 
autoconsciência e um importante meio de homogeneização. A arte 
representa um meio da homogeneização no momento em que possibilita o 
questionamento da vida cotidiana, pois a obra de arte ―subordina a ideia de 
beleza, buscando caminhos de acesso ao real e de expressão de verdade‖ 
(Chaui, 2002). A arte tem a possibilidade de questionar verdades 
cristalizadas na vida cotidiana, exercendo um papel transformador na 
sociedade, isso porque age diretamente na autoconsciência da humanidade 
(SCHERER, 2013, p. 62). 

 

Não necessariamente toda arte irá versar sobre temas políticos, mas 

                                            
10

 Em 1952, João Cabral de Melo Neto foi acusado de criar uma "célula comunista" no Ministério de 
Relações Exteriores junto com mais quatro diplomatas, sendo todos afastados do Palácio do 
Itamaraty por Getúlio Vargas em despacho de 20 de março de 1953, mas conseguiram retornar ao 
serviço em 1954 após recorrerem ao Supremo Tribunal Federal (KOFIMAN, 2014). 
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as voltadas a esse cenário, situam o plano da realidade política e traz em si um 

instrumento questionador e de luta. 

 

Consciente de que a realidade excede à possibilidade de formulação da 
arte, mas que isso não anula a verdade concreta de cada momento, o 
artista não pretende esgotar a verdade do real senão na medida em que ela 
se dá nos limites históricos do seu tema. Trata-se, portanto, de uma arte 
política, se se empresta a essa palavra um significado suficientemente 
amplo. Política, na medida em que a realidade se dá sempre enquanto 
história humana e na medida em que a história humana se dá como destino 
comum, socialmente, isto é, politicamente definido. Nesse sentido, toda arte 
é política e, por isso mesmo, determina uma opção diante dos problemas 
concretos, a afirmação ou negação de determinados valores (GULLAR, 
2010, p. 292).   

 

Acreditamos que a arte reflete conceitos, sendo estes inter-

relacionados com aquele que produz e o qual interpreta a obra, o que se espera é a 

contribuição para que o povo tome consciência cada vez maior dos problemas e das 

causas deles.  

A obra torna-se instrumento de conscientização social, de acordo 

com Gullar (2010), trata de contribuir para uma renovação muito mais profunda e 

mais ampla, que é a transformação radical da estrutura da sociedade em que o 

poeta, como milhões de outros homens, vive.  

Os sujeitos inseridos em uma sociedade capitalista, estão em algum 

grau afetados pela alienação, a arte como crítica se insere da necessidade de 

transformações, ―uma vez que revela a realidade na qual os indivíduos estão 

inseridos e lhes dá possibilidade de incidir nesta realidade, de modo crítico e 

consciente, deixando a sua marca na natureza e possibilitando que a realidade seja 

transformada (SCHERER, 2013, p. 75). 

 ―A desalienação das atividades culturais conduz o escritor e o artista 

a se defrontarem com os problemas reais de sua própria situação social‖ (GULLAR, 

2010, p. 29), a complexidade da realidade cultural é em si mesma a relação do todo 

social. 

Uma nova forma de pensar a sociedade é vislumbrada pela arte, 

possibilitando que os atores envolvidos nesta dinâmica confrontem a lógica do 

capital, mudando este espetáculo no qual uma minoria atua como protagonista. A 

arte possibilita aos sujeitos o reconhecimento para além de seres individuais, mas 

coletivos, constitutivos da sociabilidade humana. 
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Neste sentido, a arte se constitui como uma forma de expressão cultural, 
que tem a capacidade de constituir o homem em sua totalidade, de tal modo 
que ele desenvolva a capacidade de, como um humano não fragmentado, 
se conectar com os outros homens, em busca da criação de uma 
consciência não alienada, isto é, formando conceitos próprios, que dizem 
respeito à sua realidade (SCHERER, 2013, p. 73). 

 

Cabe ressaltar que a arte não é elemento único e isolado de 

resistência e denuncia das desigualdades vivenciadas e nem forma de solução de 

todos os problemas, assim como não atua unicamente como instrumento de 

distração/entretenimento, mas, ela carrega em sua essência crítica a dimensão de 

confronto e desnude das sequelas do processo intensivo do capital. Scherer (2013) 

reforça que a arte dá ao indivíduo a capacidade de não ser mais um objeto em cena, 

mas o protagonista da sua própria história. 

Em questão da obra analisada neste trabalho, a ―solução‖ para os 

problemas apresentados ficam a cargo da reflexão do leitor/espectador, não há uma 

resposta pronta e sim a construção de um processo reflexivo, crítico e de denúncias. 

 

É certo que a arte, mesmo quando construída de modo crítico e engajado, 
não será a forma de solucionar todas as questões que envolvem a violação 
de direitos dos sujeitos, uma vez que tais violações são resultados de uma 
conjuntura macrossocial, com múltiplas determinações, que se baseia na 
exploração, alienação e fragmentação de classes sociais (SCHERER, 2013, 
p. 177). 

 

O poema ―Morte e Vida Severina‖ problematiza a inserção do Brasil 

no mundo dos monopólios, lembra-nos que há muitos Severinos vagando entre as 

fraturas da modernidade. Defendemos então, uma arte ancorada ao contexto 

histórico-social que vivenciamos e dela o papel enquanto importante ferramenta de 

luta, ―criar uma contra-hegemonia implica fomentar uma consciência crítica nos 

indivíduos, pela qual possam ter a real ciência dos processos de dominação a que 

são impostos e, assim, criar possibilidades de luta contra a exploração‖ (SCHERER, 

2013, p. 71). 
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4 CONCLUSÃO 

O desenvolvimento desta pesquisa se deu da reflexão a respeito da 

―Questão Social‖ no Brasil direcionando à década de 1950, produzindo assim um 

estudo teórico sobre as expressões da ―Questão Social‖ retratadas na obra ―Morte e 

Vida Severina‖ de 1955, autoria de João Cabral de Melo Neto.  

Observamos que na década de 50 no Brasil, em especial nos 

Governos de Vargas e JK houve um fomento à abertura do capital externo e do 

processo de industrialização, de acordo com Dedecca (1992), a alavancada do 

capital industrial diversifica e integra o aparelho produtivo voltado ao mercado 

interno nacional em formação.   

As elites do país, neste sentido, convencidas da necessidade de 

medidas de desenvolvimento intensivo focadas no processo de modernização, 

pressionavam o Governo, assim as ações estatais centravam-se no processo de 

urbanização e industrialização, formando um grande contingente de trabalhadores 

expulsos de seus ofícios originais e formando-se em um exército industrial de 

reserva. 

Evidenciamos o contexto sociopolítico econômico do período da 

obra no Brasil, em que processo desenvolvimentista aumentou expressivamente as 

desigualdades sociais, a transferência da mão de obra do campo para o setor 

urbano, sem a inclusão e especialização necessária, acentuando as expressões da 

―Questão Social‖. 

 

A revolução burguesa gerou múltiplos efeitos no âmbito especifico do 
Estado e da administração pública, especialmente porque o Estado sempre 
funcionou como o principal articulador da modernização conservadora 
(NOGUEIRA, 1998, p. 93). 

 

Com os avanços tecnológicos, tanto o campo quanto os grandes 

centros urbanos concentravam trabalhos informais e trabalhadores à margem do 

usufruto da expansão capitalista. ―Nesse processo de crescimento econômico 

vivenciado pelo país recompõe-se e aprofunda-se a concentração da propriedade e 

do poder de classe‖ (IAMAMOTO, 2013, p. 329), crescia assim, o excesso de 

exploração, a concentração de renda e o aprofundando do antagonismo de classe, 

apresentando então, os elementos e agravamentos das expressões da ―Questão 

Social‖ no Brasil na Década de 1950. 
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A propriedade é responsável pela persistência de constrangimentos 
históricos que freiam o alcance das transformações históricas do presente, 
porque se realizam por meio de instituições, concepções e valores 
enraizador em relações que tiveram sentido pleno no passado e que são 
ressuscitadas na atualidade (IAMAMOTO, 2015, p. 129). 

 

Seguindo a lógica da sociedade capitalista, exclui-se então os 

trabalhadores de sua terra e os incluem de um novo modo, a problemática encontra-

se exatamente nas ações de inserir os sujeitos sem estruturas suficientes que 

abarquem toda a mão de obra.  

De acordo com Pastorini (2004), a grande massa de 

―desempregados tecnológicos‖ não é absorvida pelos setores produtivos e o Estado 

se configura cada vez mais minimizado, carecendo de políticas públicas que deem 

respaldos concretos as demandas dos trabalhadores, o que aprofunda a pobreza, o 

desemprego e as desigualdades sociais.  

Em meio ao progresso do Capital, os trabalhadores buscam 

organização e reivindicam melhores condições de vida e sociabilidade, acirrando as 

disputas por projetos de poder e nos revelando a disparidade da relação Capital x 

Trabalho.  

Quem possivelmente conquista alguns direitos e garantias são os 

operários qualificados a serviço das novas indústrias, enquanto outra parcela 

desapropriada da sua especialidade figurava aos olhos dos capitalistas como entes 

fantasmais a serviço iminente do sistema. 

 

As condições de produção, o capital e o trabalho, a mercadoria e o lucro, o 
pauperismo e a propriedade privada capitalista reproduzem-se 
reciprocamente. O pauperismo não se produz do nada, mas da 
pauperização. O desemprego, o subemprego são manifestações dos fluxos 
e refluxos dos ciclos de negócios. A miséria, a pobreza e a ignorância, em 
geral, são ingredientes desses processos. O contingente de trabalhadores 
de reserva tem sido um elemento altamente conveniente para a empresa e 
a fazenda, no sentido de reduzir os custos da mão-de-obra para o 
comprador (IANNI, 1989, p. 150). 

 

Ao inserimos aqui a trajetória de Severino, periférico a modernidade, 

defrontando-se com as expressões da ―Questão Social‖ em um país de quadro 

industrializado, o qual o personagem caminha em busca de sobrevivência e 

pertencimento, mas o que se vê é a miséria, a pobreza, desemprego e as fraturas da 

modernização, pudemos compreender que o retrato  dos aspectos sociais e as 
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expressões da ―Questão Social‖ na obra se perpetuam. 

O movimento de urbanização absorveu Severino ao setor de 

subalternizados, resultado do padrão de acumulação, também da herança dos 

latifúndios, dos grandes fazendeiros, que permaneceram ativa na sociedade 

brasileira, formando um movimento contraditório de expansão conservadora. ―Dilui a 

figura da classe trabalhadora na do excluído, que não é um sujeito de destino, 

destituído da possibilidade de fazer história‖ (IAMAMOTO, 2015, p. 165). 

Desse movimento discrepante surgem os questionamentos do papel 

do capital e do trabalho, entre alternativas e possibilidades, são as transformações 

geradas pela industrialização pesada que fomenta a organização da classe 

trabalhadora. Então Severino embora à margem, caminha no sentido de resistência, 

ainda que não isento das contradições inerentes.  

 Pensando em um capitalismo cada vez mais globalizado e na 

defesa do individualismo, a obra estudada nos revela um Severino na potencialidade 

do coletivo, em sua universalidade, de vidas Severinas capazes de fazer história. 

São das crises do Capital que surgem as movimentações sociais capazes de 

conflitarem a ordem vigente, da união dos diversos Severinos e da consciência de 

classe, segundo Correa (2004), nasce a possibilidade da encenação do conflito de 

classes que só pode ser enfrentada a partir da aproximação irredutível do seu 

profundo antagonismo. 

Identificamos a potencialidade da arte na qualidade de denúncia das 

desigualdades sociais no Brasil, a arte enquanto ferramenta do nosso estudo 

possibilitou compreender e elucidar a realidade do contexto sociopolítico econômico 

do Brasil da década de 1950, representando um instrumento de poder de cunho 

reflexivo e de disseminação, que visa e tem capacidade de romper com um estágio 

de estagnação dos indivíduos.  

―Morte e vida Severina‖ articula a arte culta e popular, elucidando o 

avanço do capital global, e nos revela como a arte é fonte inesgotável de denúncia 

das desigualdades sociais e se direcionam às dimensões políticas, econômicas e 

sociais de um país. 

 

A arte deve ser entendida como uma dimensão da vida Humana, como uma 
parte inseparável do homem enquanto ser produto/produtor da natureza; ela 
é transversal à vida humana e se manifesta em todas suas atividades 
criadoras (SCHERER, 2013, p. 77). 
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A reflexão sobre a ―Questão Social‖ se encontra em todas as 

esferas, a exemplo da literatura social e regional, que engloba situações dentro do 

enredo brasileiro. A arte, assim como a ciência, representa meios que possibilitam 

aos sujeitos um olhar na esfera da realidade social. Para Gullar (2010), é preciso 

conhecer a complexidade do mundo atual, nos seus desníveis de desenvolvimento, 

nas peculiaridades de culturas nacionais e mesmo nos complexíssimos fatores de 

ordem existencial que compõem cada consciência integrante desse conjunto em 

transformação. 

Pensamos a existência das expressões da ―Questão Social‖ 

determinadas pela desigualdade fundamental do interesso do modo de produção 

capitalista, sendo importante conhecer o contexto histórico, desvendando o passado 

para compreender o presente, possibilitando projeções para o futuro e articulando 

lutas.  

A obra não nos dá uma resposta para os problemas apresentados, 

deixa em aberto o cenário para os próximos atos, e de acordo com Corrêa (2004), 

exatamente por não transformar esse testemunho paradoxal em resposta é que o 

poema afirma a verdade de não ser mero divertimento fúnebre, para contemplação à 

distância, pois, problematiza o Severino entre o povo e a massa que sustenta o 

sistema. 

 

O que devemos investigar é, para além da permanência de manifestações 
―tradicionais‖ da ―questão social‖ a emergência de novas expressões da 
―questão social‖, que é insuprimível sem a supressão da ordem do capital. A 
dinâmica societária específica dessa ordem não só põe e repõe os 
corolários da exploração que a constitui medularmente: a cada novo estágio 
de seu desenvolvimento, ela instaura expressões econômicas e 
sociopolíticas diferenciadas e mais complexas, correspondentes à 
intensificação da exploração, que é a sua razão de ser (NETTO, apud 
BRAZ, 2013, p. 29). 

 

Entre os acontecimentos retratados na obra e sua correlação com a 

década de 1950, evidenciamos que a camada detentora dos meios de produção que 

almejam o desenvolvimento modernizador no Brasil, deparam-se com essa imagem 

Severina, ―que nem a religião, nem a modernização, nem a poesia podem redimir 

[...], Severino vive, apesar de estar sempre no limiar da morte. Sua existência 

assombra e fere a aparência gloriosa da modernidade‖ (CORRÊA, 2004, p. 37).  

Analisamos a ―Questão Social‖ a partir da formação social, das 
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especificidades brasileira e suas características no modo de produção capitalista, e 

entendemos então, o agravamento das expressões da ―Questão Social‖ fundado do 

embate entre Capital x Trabalho e do amadurecimento do capitalismo monopolista. 

As expressões da ―Questão Social‖ compreendidas como efeito 

desta relação, representam e evidenciam as desigualdades sociais.  Notamos 

também, que embora a intervenção estatal é posta pela ordem monopólica como 

medida de contenção e perpetuação do sistema vigente, também assinala 

conquistas parciais e significativas da classe trabalhadora, ressaltando que as 

expressões da ―Questão Social‖ também se manifestam no movimento de luta da 

classe trabalhadora. 

Nossa busca foi investigar as expressões da ―Questão Social‖ na 

obra ―Morte e vida Severina‖, priorizando o que se trata da matéria 

trabalho/desemprego e desigualdade social no contexto de intensificação do Capital 

no Brasil, visamos identificar elementos que contribuam para a compressão dos 

fenômenos, mas que não se esgotam nesse estudos. 

Severino aqui abordado nos revelou símbolo de toda classe 

explorada, que segundo Corrêa (2004), existe na contraditória posição de ser, ao 

mesmo tempo, construtor e marginal de sua própria resistência. Por fim, fazemos 

voz (e nos fazemos vozes) à perspectiva de que para rupturas substanciais ―só as 

lutas de classes, e a mudança na correlação de forças sociais, podem reverter o 

processo histórico, confirmando e ampliando conquistas e direitos trabalhistas, 

políticos e sociais, e superando a ordem do capital‖ (MONTAÑO, 2012, p. 281). 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

REFERÊNCIAS 

AGUIAR, Larissa Walter Tavares. Os aspectos sociais de Morte e Vida Severina, 
de João Cabral de Melo Neto, e suas rupturas. Uniandrade, Revista Scripta 
Alumnin. 14, 2015. 

BEHRING, Elaine Rosseti. BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: Fundamentos e 
História. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

BRAZ, Marcelo. Samba, cultura e Sociedade: sambistas e trabalhadores entre a 
questão social e a questão cultural no Brasil. 1 ed. São Paulo: Expressão 
Popular, 2013. 

CORRÊA, Ana Laura dos Reis et al. As fraturas da modernização em Morte e 
Vida Severina. Cerrados (UnB), Brasília, v. 13, n. 17, p. 35-53, 2004. 

DEDECCA, C. S.; BALTAR, P. E. de. Notas sobre o mercado de trabalho no 
Brasil durante a industrialização restringida. Cadernos do CESIT — texto para 
discussão n. 12, Campinas: I. E., 1992. (Mimeo.)  

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 2 ed. São Paulo: Editora da Universidade de 
São Paulo, 1995. 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2008. 

GULLAR, Ferreira. Cultura posta em questão: Vanguarda e 
subdesenvolvimento. 4 Ed. Rio de Janero: José Olympio, 2010. 

IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital 
financeiro, trabalho e questão social. São Paulo: Cortez. 2015. 

IAMAMOTO, Marilda Villela. O serviço Social na Contemporaneidade. Trabalho e 
formação profissional. São Paulo: Cortez, 2006. 

IAMAMOTO, Marilda Villela. O Brasil das desigualdades: “questão social”, 
trabalho e relações sociais. SER social, Brasília, v.15, n. 33, p261-384, jul. / dez. 
2013. 

IAMAMOTO, Marilda Vilela; CARVALHO, Raul. Relações Sociais e Serviço Social 
no Brasil: esboço de uma interpretação histórico-metodológica. São Paulo, 
Cortez, 1983. 

IANNI, Octavio. A questão social. Revista USP, pg. 145-154. 
Setembro/outubro/novembro/1989. 

JACCOUD, Luciana [et. Al]. Questão Social e Políticas Sociais no Brasil 
Contemporâneo. Brasília: IPEA. 2005. 

KOIFMAN, Fábio. Transgressões no Itamaraty. Folha de S.Paulo, Caderno 
Ilustríssima, 15 de setembro de 2013. Disponível em: 



54 

https://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/ilust
rissima/2013/09/1341349-transgressoes-no-itamaraty.shtml. Acesso em 15 de 
janeiro de 2021. 

MARX, Karl.  O Capital: Crítica da Economia Política. Livro I: O processo de 
produção do capital. Boitempo - Ebook. Ed. 2. 2011. 

MELO NETO, J. C. Morte e Vida Severina e outros poemas. [Recurso eletrônico; 
ePub: Kindle]. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010. 

MINAYO, M. C. S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Rio de 
Janeiro: Vozes, 2001. 

MONTAÑO, Carlos. Pobreza, “questão social” e seu enfrentamento. Serv. Soc. 
Soc., São Paulo, n. 110, p. 270-287, abr./jun. 2012 

NETTO, José Paulo. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. 7 ed. São Paulo, 
Cortez, 2009. 

NETTO, José Paulo. Cinco Notas a Propósito da “Questão Social”. 
Temporalis/ABEPSS. Ano 2. n. 3 (jan/jul.2001). Brasília, 2001. 

NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social: uma análise do Serviço Social 
no Brasil pós-64. 9ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

NOGUEIRA, Marco Aurélio. As possibilidades da Política: Ideias para a reforma 
democrática do Estado. Editora Paz e Terra S.A. São Paulo, 1998. 

PASTORINI, Alejandra. Criminalização e Administração da Questão Social no 
Brasil. IN: Carlos Montaño, Janete Luzia Leste, Yolanda Guerra (org.). Expressões 
da ofensiva ultraconservadora na conjuntura contemporânea. 1 ed. Rio de Janeiro. 
UFRJ, 2018. 

PASTORINI, Alejandra. A Categoria “Questão Social” em debate. São Paulo, 
Cortez, 2004. 

SANTOS, Josiane Soares. “Questão Social” particularidades no Brasil. São 
Paulo, Cortez, 2017. 

SANTOS, J. S. Particularidades da “questão social” no capitalismo brasileiro. 
Tese (doutorado) — Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, 2008. 

SILVA, Daniel Neves. Quarta República Brasileira (1945-1964). Disponível em 
História do Mundo [Ca. 2006]: https://www.historiadomundo.com.br/idade-
contemporanea/quarta-republica-brasileira-1945-1964.htm. Acesso em 11 de 
setembro de 2020. 

SILVA, José Fernando Siqueita. SILVA, Maria Izabel. Pesquisa e Serviço Social: 
contribuição à crítica. Textos & Contextos (Porto Alegre), v. 14, n. 2, p. 238 - 252, 
ago./dez. 2015. 



55 

SCHERER, Giovane Antonio. Serviço Social e arte: Juventude e Direitos 
Humanos em Cena. São Paulo, Cortez, 2013. 

VIEIRA, Evaldo. A República Brasileira 1951-2010: de Getulio a Lula. São Paulo, 
Cortez, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

ANEXO A 
Obra Completa 

 
 
MORTE E VIDA SEVERINA (AUTO DE NATAL PERNAMBUCANO)   
João Cabral de Melo Neto (1955) 
 
 
O RETIRANTE EXPLICA AO LEITOR QUEM É E A QUE VAI 
 
— O meu nome é Severino, 
não tenho outro de pia. 
Como há muitos Severinos, 
que é santo de romaria, 
deram então de me chamar 
Severino de Maria; 
como há muitos Severinos 
com mães chamadas Maria, 
fiquei sendo o da Maria 
do finado Zacarias. 
Mas isso ainda diz pouco: 
há muitos na freguesia, 
por causa de um coronel 
que se chamou Zacarias 
e que foi o mais antigo 
senhor desta sesmaria. 
Como então dizer quem fala 
ora a Vossas Senhorias? 
Vejamos: é o Severino 
da Maria do Zacarias, 
lá da serra da Costela, 
limites da Paraíba. 
Mas isso ainda diz pouco: 
se ao menos mais cinco havia 
com nome de Severino 
filhos de tantas Marias 
mulheres de outros tantos, 
já finados, Zacarias, 
vivendo na mesma serra 
magra e ossuda em que eu vivia. 
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, 
de fome um pouco por dia 
(de fraqueza e de doença 
é que a morte severina 
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ataca em qualquer idade, 
e até gente não nascida). 
Somos muitos Severinos 
iguais em tudo e na sina: 
a de abrandar estas pedras 
suando-se muito em cima, 
a de tentar despertar 
terra sempre mais extinta, 
a de querer arrancar 
algum roçado da cinza. 
Mas, para que me conheçam 
melhor Vossas Senhorias 
e melhor possam seguir 
a história de minha vida, 
passo a ser o Severino 
que em vossa presença emigra. 

 
 
ENCONTRA DOIS HOMENS CARREGANDO UM DEFUNTO NUMA REDE, AOS 
GRITOS DE "Ó IRMÃOS DAS ALMAS! IRMÃOS DAS ALMAS! NÃO FUI EU QUEM 
MATEI NÃO!" 
 
— A quem estais carregando, 
irmãos das almas, 
embrulhado nessa rede? 
dizei que eu saiba. 
— A um defunto de nada, 
irmão das almas, 
que há muitas horas viaja 
à sua morada. 
— E sabeis quem era ele, 
irmãos das almas, 
sabeis como ele se chama 
ou se chamava? 
— Severino Lavrador, 
irmão das almas, 
Severino Lavrador, 
mas já não lavra. 
— E de onde que o estais trazendo, 
irmãos das almas, 
onde foi que começou 
vossa jornada? 
— Onde a caatinga é mais seca, 
irmão das almas, 
onde uma terra que não dá 
nem planta brava. 
— E foi morrida essa morte, 
irmãos das almas, 
essa foi morte morrida 
ou foi matada? 
— Até que não foi morrida, 
irmão das almas, 
esta foi morte matada, 
numa emboscada. 
— E o que guardava a emboscada, 
irmão das almas 
e com que foi que o mataram, 
com faca ou bala? 
— Este foi morto de bala, 
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irmão das almas, 
mas garantido é de bala, 
mais longe vara. 
— E quem foi que o emboscou, 
irmãos das almas, 
quem contra ele soltou 
essa ave-bala? 
— Ali é difícil dizer, 
irmão das almas, 
sempre há uma bala voando 
desocupada. 
— E o que havia ele feito 
irmãos das almas, 
e o que havia ele feito 
contra a tal pássara? 
— Ter um hectares de terra, 
irmão das almas, 
de pedra e areia lavada 
que cultivava. 
— Mas que roças que ele tinha, 
irmãos das almas 
que podia ele plantar 
na pedra avara? 
— Nos magros lábios de areia, 
irmão das almas, 
os intervalos das pedras, 
plantava palha. 
— E era grande sua lavoura, 
irmãos das almas, 
lavoura de muitas covas, 
tão cobiçada? 
— Tinha somente dez quadras, 
irmão das almas, 
todas nos ombros da serra, 
nenhuma várzea. 
— Mas então por que o mataram, 
irmãos das almas, 
mas então por que o mataram 
com espingarda? 
— Queria mais espalhar-se, 
irmão das almas, 
queria voar mais livre 
essa ave-bala. 
— E agora o que passará, 
irmãos das almas, 
o que é que acontecerá 
contra a espingarda? 
— Mais campo tem para soltar, 
irmão das almas, 
tem mais onde fazer voar 
as filhas-bala. 
— E onde o levais a enterrar, 
irmãos das almas, 
com a semente do chumbo 
que tem guardada? 
— Ao cemitério de Torres, 
irmão das almas, 
que hoje se diz Toritama, 
de madrugada. 
— E poderei ajudar, 
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irmãos das almas? 
vou passar por Toritama, 
é minha estrada. 
— Bem que poderá ajudar, 
irmão das almas, 
é irmão das almas quem ouve 
nossa chamada. 
— E um de nós pode voltar, 
irmão das almas, 
pode voltar daqui mesmo 
para sua casa. 
— Vou eu que a viagem é longa, 
irmãos das almas, 
é muito longa a viagem 
e a serra é alta. 
— Mais sorte tem o defunto 
irmãos das almas, 
pois já não fará na volta 
a caminhada. 
— Toritama não cai longe, 
irmãos das almas, 
seremos no campo santo 
de madrugada. 
— Partamos enquanto é noite 
irmãos das almas, 
que é o melhor lençol dos mortos 
noite fechada. 

  
 
O RETIRANTE TEM MEDO DE SE EXTRAVIAR POR SEU GUIA, O RIO 
CAPIBARIBE, CORTOU COM O VERÃO 
 
— Antes de sair de casa 
aprendi a ladainha 
das vilas que vou passar 
na minha longa descida. 
Sei que há muitas vilas grandes, 
cidades que elas são ditas 
sei que há simples arruados, 
sei que há vilas pequeninas, 
todas formando um rosário 
cujas contas fossem vilas, 
de que a estrada fosse a linha. 
Devo rezar tal rosário 
até o mar onde termina, 
saltando de conta em conta, 
passando de vila em vila. 
Vejo agora: não é fácil 
seguir essa ladainha 
entre uma conta e outra conta, 
entre uma e outra ave-maria, 
há certas paragens brancas, 
de planta e bicho vazias, 
vazias até de donos, 
e onde o pé se descaminha. 
Não desejo emaranhar 
o fio de minha linha 
nem que se enrede no pêlo 
hirsuto desta caatinga. 
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Pensei que seguindo o rio 
eu jamais me perderia: 
ele é o caminho mais certo, 
de todos o melhor guia. 
Mas como segui-lo agora 
que interrompeu a descida? 
Vejo que o Capibaribe, 
como os rios lá de cima, 
é tão pobre que nem sempre 
pode cumprir sua sina 
e no verão também corta, 
com pernas que não caminham. 
Tenho que saber agora 
qual a verdadeira via 
entre essas que escancaradas 
frente a mim se multiplicam. 
Mas não vejo almas aqui, 
nem almas mortas nem vivas 
ouço somente à distância 
o que parece cantoria. 
Será novena de santo, 
será algum mês-de-Maria 
quem sabe até se uma festa 
ou uma dança não seria? 

  
 
NA CASA A QUE O RETIRANTE CHEGA ESTÃO CANTANDO EXCELÊNCIAS 
PARA UM DEFUNTO, ENQUANTO UM HOMEM, DO LADO DE FORA, VAI 
PARODIANDO A PALAVRAS DOS CANTADORES 
 
— Finado Severino, 
quando passares em Jordão 
e o demônios te atalharem 
perguntando o que é que levas.. 
— Dize que levas cera, 
capuz e cordão 
mais a Virgem da Conceição. 
— Finado Severino, 
etc... 
— Dize que levas somente 
coisas de não: 
fome, sede, privação. 
— Finado Severino, 
etc... 
— Dize que coisas de não, 
ocas, leves: 
como o caixão, que ainda deves. 
— Uma excelência 
dizendo que a hora é hora. 
— Ajunta os carregadores 
que o corpo quer ir embora. 
— Duas excelências... 
— ... dizendo é a hora da plantação. 
— Ajunta os carreadores... 
— ... que a terra vai colher a mão. 
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CANSADO DA VIAGEM O RETIRANTE PENSA INTERROMPÊ-LA POR UNS INSTANTES 
E PROCURAR TRABALHO ALI ONDE SE ENCONTRA 
 
— Desde que estou retirando 
só a morte vejo ativa, 
só a morte deparei 
e às vezes até festiva 
só a morte tem encontrado 
quem pensava encontrar vida, 
e o pouco que não foi morte 
foi de vida severina 
(aquela vida que é menos 
vivida que defendida, 
e é ainda mais severina 
para o homem que retira). 
Penso agora: mas por que 
parar aqui eu não podia 
e como Capibaribe 
interromper minha linha? 
ao menos até que as águas 
de uma próxima invernia 
me levem direto ao mar 
ao refazer sua rotina? 
Na verdade, por uns tempos, 
parar aqui eu bem podia 
e retomar a viagem 
quando vencesse a fadiga. 
Ou será que aqui cortando 
agora minha descida 
já não poderei seguir 
nunca mais em minha vida? 
(será que a água destes poços 
é toda aqui consumida 
pelas roças, pelos bichos, 
pelo sol com suas línguas? 
será que quando chegar 
o rio da nova invernia 
um resto de água no antigo 
sobrará nos poços ainda?) 
Mas isso depois verei: 
tempo há para que decida 
primeiro é preciso achar 
um trabalho de que viva. 
Vejo uma mulher na janela, 
ali, que se não é rica, 
parece remediada 
ou dona de sua vida: 
vou saber se de trabalho 
poderá me dar notícia.  
 
 
DIRIGE-SE À MULHER NA JANELA QUE DEPOIS, DESCOBRE TRATAR-SE DE 
QUEM SE SABERÁ 
 
— Muito bom dia senhora, 
que nessa janela está 
sabe dizer se é possível 
algum trabalho encontrar? 
— Trabalho aqui nunca falta 
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a quem sabe trabalhar 
o que fazia o compadre 
na sua terra de lá? 
— Pois fui sempre lavrador, 
lavrador de terra má 
não há espécie de terra 
que eu não possa cultivar. 
— Isso aqui de nada adianta, 
poucos existe o que lavrar 
mas diga-me, retirante, 
o que mais fazia por lá? 
— Também lá na minha terra 
de terra mesmo pouco há 
mas até a calva da pedra 
sinto-me capaz de arar. 
— Também de pouco adianta, 
nem pedra há aqui que amassar 
diga-me ainda, compadre, 
que mais fazias por lá? 
— Conheço todas as roças 
que nesta chã podem dar 
o algodão, a mamona, 
a pita, o milho, o caroá. 
— Esses roçados o banco 
já não quer financiar 
mas diga-me, retirante, 
o que mais fazia lá? 
— Melhor do que eu ninguém 
sei combater, quiçá, 
tanta planta de rapina 
que tenho visto por cá. 
— Essas plantas de rapina 
são tudo o que a terra dá 
diga-me ainda, compadre 
que mais fazia por lá? 
— Tirei mandioca de chãs 
que o vento vive a esfolar 
e de outras escalavras 
pela seca faca solar. 
— Isto aqui não é Vitória 
nem é Glória do Goitá 
e além da terra, me diga, 
que mais sabe trabalhar? 
— Sei também tratar de gado, 
entre urtigas pastorear 
gado de comer do chão 
ou de comer ramas no ar. 
— Aqui não é Surubim 
nem Limoeiro, oxalá! 
mas diga-me, retirante, 
que mais fazia por lá? 
— Em qualquer das cinco tachas 
de um bangüê sei cozinhar 
sei cuidar de uma moenda, 
de uma casa de purgar. 
— Com a vinda das usinas 
há poucos engenhos já 
nada mais o retirante 
aprendeu a fazer lá? 
— Ali ninguém aprendeu 
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outro ofício, ou aprenderá 
mas o sol, de sol a sol, 
bem se aprende a suportar. 
— Mas isso então será tudo 
em que sabe trabalhar? 
vamos, diga, retirante, 
outras coisas saberá. 
— Deseja mesmo saber 
o que eu fazia por lá? 
comer quando havia o quê 
e, havendo ou não, trabalhar. 
— Essa vida por aqui 
é coisa familiar 
mas diga-me retirante, 
sabe benditos rezar? 
sabe cantar excelências, 
defuntos encomendar? 
sabe tirar ladainhas, 
sabe mortos enterrar? 
— Já velei muitos defuntos, 
na serra é coisa vulgar 
mas nunca aprendi as rezas, 
sei somente acompanhar. 
— Pois se o compadre soubesse 
rezar ou mesmo cantar, 
trabalhávamos a meias, 
que a freguesia bem dá. 
— Agora se me permite 
minha vez de perguntar: 
como senhora, comadre, 
pode manter o seu lar? 
— Vou explicar rapidamente, 
logo compreenderá: 
como aqui a morte é tanta, 
vivo de a morte ajudar. 
— E ainda se me permite 
que volte a perguntar: 
é aqui uma profissão 
trabalho tão singular? 
— é, sim, uma profissão, 
e a melhor de quantas há: 
sou de toda a região 
rezadora titular. 
— E ainda se me permite 
mais outra vez indagar: 
é boa essa profissão 
em que a comadre ora está? 
— De um raio de muitas léguas 
vem gente aqui me chamar 
a verdade é que não pude 
queixar-me ainda de azar. 
— E se pela última vez 
me permite perguntar: 
não existe outro trabalho 
para mim nesse lugar? 
— Como aqui a morte é tanta, 
só é possível trabalhar 
nessas profissões que fazem 
da morte ofício ou bazar. 
Imagine que outra gente 
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de profissão similar, 
farmacêuticos, coveiros, 
doutor de anel no anular, 
remando contra a corrente 
da gente que baixa ao mar, 
retirantes às avessas, 
sobem do mar para cá. 
Só os roçados da morte 
compensam aqui cultivar, 
e cultivá-los é fácil: 
simples questão de plantar 
não se precisa de limpa, 
as estiagens e as pragas 
fazemos mais prosperar 
e dão lucro imediato 
nem é preciso esperar 
pela colheita: recebe-se 
na hora mesma de semear. 

 
  
O RETIRANTE CHEGA À ZONA DA MATA, QUE O FAZ PENSAR, OUTRA VEZ, 
EM INTERROMPER A VIAGEM. 
 
— Bem me diziam que a terra 
se faz mais branda e macia 
quando mais do litoral 
a viagem se aproxima. 
Agora afinal cheguei 
nesta terra que diziam. 
Como ela é uma terra doce 
para os pés e para a vista. 
Os rios que correm aqui 
têm água vitalícia. 
Cacimbas por todo lado 
cavando o chão, água mina. 
Vejo agora que é verdade 
o que pensei ser mentira 
Quem sabe se nesta terra 
não plantarei minha sina? 
Não tenho medo de terra 
(cavei pedra toda a vida), 
e para quem lutou a braço 
contra a piçarra da Caatinga 
será fácil amansar 
esta aqui, tão feminina. 
Mas não avisto ninguém, 
só folhas de cana fina 
somente ali à distância 
aquele bueiro de usina 
somente naquela várzea 
um bangüê velho em ruína. 
Por onde andará a gente 
que tantas canas cultiva? 
Feriando: que nesta terra 
tão fácil, tão doce e rica, 
não é preciso trabalhar 
todas as horas do dia, 
os dias todos do mês, 
os meses todos da vida. 



65 

Decerto a gente daqui 
jamais envelhece aos trinta 
nem sabe da morte em vida, 
vida em morte, severina 
e aquele cemitério ali, 
branco de verde colina, 
decerto pouco funciona 
e poucas covas aninha. 

  
 
ASSISTE AO ENTERRO DE UM TRABALHADOR DE EITO E OUVE O QUE DIZEM 
DO MORTO OS AMIGOS QUE O LEVARAM AO CEMITÉRIO 
 
— Essa cova em que estás, 
com palmos medida, 
é a cota menor 
que tiraste em vida. 
— é de bom tamanho, 
nem largo nem fundo, 
é a parte que te cabe 
neste latifúndio. 
— Não é cova grande. 
é cova medida, 
é a terra que querias 
ver dividida. 
— é uma cova grande 
para teu pouco defunto, 
mas estarás mais ancho 
que estavas no mundo. 
— é uma cova grande 
para teu defunto parco, 
porém mais que no mundo 
te sentirás largo. 
— é uma cova grande 
para tua carne pouca, 
mas a terra dada 
não se abre a boca. 
— Viverás, e para sempre 
na terra que aqui aforas: 
e terás enfim tua roça. 
— Aí ficarás para sempre, 
livre do sol e da chuva, 
criando tuas saúvas. 
— Agora trabalharás 
só para ti, não a meias, 
como antes em terra alheia. 
— Trabalharás uma terra 
da qual, além de senhor, 
serás homem de eito e trator. 
— Trabalhando nessa terra, 
tu sozinho tudo empreitas: 
serás semente, adubo, colheita. 
— Trabalharás numa terra 
que também te abriga e te veste: 
embora com o brim do Nordeste. 
— Será de terra 
tua derradeira camisa: 
te veste, como nunca em vida. 
— Será de terra 
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e tua melhor camisa: 
te veste e ninguém cobiça. 
— Terás de terra 
completo agora o teu fato: 
e pela primeira vez, sapato. 
— Como és homem, 
a terra te dará chapéu: 
fosses mulher, xale ou véu. 
— Tua roupa melhor 
será de terra e não de fazenda: 
não se rasga nem se remenda. 
— Tua roupa melhor 
e te ficará bem cingida: 
como roupa feita à medida. 
— Esse chão te é bem conhecido 
(bebeu teu suor vendido). 
—— Esse chão te é bem conhecido 
(bebeu o moço antigo) 
— Esse chão te é bem conhecido 
(bebeu tua força de marido). 
— Desse chão és bem conhecido 
(através de parentes e amigos). 
— Desse chão és bem conhecido 
(vive com tua mulher, teus filhos) 
— Desse chão és bem conhecido 
(te espera de recém-nascido). 
— Não tens mais força contigo: 
deixa-te semear ao comprido. 
— Já não levas semente viva: 
teu corpo é a própria maniva. 
— Não levas rebolo de cana: 
és o rebolo, e não de caiana. 
— Não levas semente na mão: 
és agora o próprio grão. 
— Já não tens força na perna: 
deixa-te semear na coveta. 
— Já não tens força na mão: 
deixa-te semear no leirão. 
— Dentro da rede não vinha nada, 
só tua espiga debulhada. 
— Dentro da rede vinha tudo, 
só tua espiga no sabugo. 
— Dentro da rede coisa vasqueira, 
só a maçaroca banguela. 
— Dentro da rede coisa pouca, 
tua vida que deu sem soca. 
— Na mão direita um rosário, 
milho negro e ressecado. 
— Na mão direita somente 
o rosário, seca semente. 
— Na mão direita, de cinza, 
o rosário, semente maninha, 
— Na mão direita o rosário, 
semente inerte e sem salto. 
— Despido vieste no caixão, 
despido também se enterra o grão. 
— De tanto te despiu a privação 
que escapou de teu peito à viração. 
— Tanta coisa despiste em vida 
que fugiu de teu peito a brisa. 
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— E agora, se abre o chão e te abriga, 
lençol que não tiveste em vida. 
— Se abre o chão e te fecha, 
dando-te agora cama e coberta. 
— Se abre o chão e te envolve, 

como mulher com que se dorme. 
  
 
O RETIRANTE RESOLVE APRESSAR OS PASSOS PARA CHEGAR LOGO AO 
RECIFE 
 
— Nunca esperei muita coisa, 
digo a Vossas Senhorias. 
O que me fez retirar 
não foi a grande cobiça 
o que apenas busquei 
foi defender minha vida 
de tal velhice que chega 
antes de se inteirar trinta 
se na serra vivi vinte, 
se alcancei lá tal medida, 
o que pensei, retirando, 
foi estendê-la um pouco ainda. 
Mas não senti diferença 
entre o Agreste e a Caatinga, 
e entre a Caatinga e aqui a Mata 
a diferença é a mais mínima. 
Está apenas em que a terra 
é por aqui mais macia 
está apenas no pavio, 
ou melhor, na lamparina: 
pois é igual o querosene 
que em toda parte ilumina, 
e quer nesta terra gorda 
quer na serra, de caliça, 
a vida arde sempre com 
a mesma chama mortiça. 
Agora é que compreendo 
por que em paragens tão ricas 
o rio não corta em poços 
como ele faz na Caatinga: 
vivi a fugir dos remansos 
a que a paisagem o convida, 
com medo de se deter, 
grande que seja a fadiga. 
Sim, o melhor é apressar 
o fim desta ladainha, 
o fim do rosário de nomes 
que a linha do rio enfia 
é chegar logo ao Recife, 
derradeira ave-maria 
do rosário, derradeira 
invocação da ladainha, 
Recife, onde o rio some 
e esta minha viagem se fina. 
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CHEGANDO AO RECIFE O RETIRANTE SENTA-SE PARA DESCANSAR AO PÉ 
DE UM MURO ALTO E CAIADO E OUVE, SEM SER NOTADO, A CONVERSA DE 
DOIS COVEIROS 
 
— O dia hoje está difícil 
não sei onde vamos parar. 
Deviam dar um aumento, 
ao menos aos deste setor de cá. 
As avenidas do centro são melhores, 
mas são para os protegidos: 
há sempre menos trabalho 
e gorjetas pelo serviço 
e é mais numeroso o pessoal 
(toma mais tempo enterrar os ricos). 
— pois eu me daria por contente 
se me mandassem para cá. 
Se trabalhasses no de Casa Amarela 
não estarias a reclamar. 
De trabalhar no de Santo Amaro 
deve alegrar-se o colega 
porque parece que a gente 
que se enterra no de Casa Amarela 
está decidida a mudar-se 
toda para debaixo da terra. 
— é que o colega ainda não viu 
o movimento: não é o que se vê. 
Fique-se por aí um momento 
e não tardarão a aparecer 
os defuntos que ainda hoje 
vão chegar (ou partir, não sei). 
As avenidas do centro, 
onde se enterram os ricos, 
são como o porto do mar 
não é muito ali o serviço: 
no máximo um transatlântico 
chega ali cada dia, 
com muita pompa, protocolo, 
e ainda mais cenografia. 
Mas este setor de cá 
é como a estação dos trens: 
diversas vezes por dia 
chega o comboio de alguém. 
— Mas se teu setor é comparado 
à estação central dos trens, 
o que dizer de Casa Amarela 
onde não para o vaivém? 
Pode ser uma estação 
mas não estação de trem: 
será parada de ônibus, 
com filas de mais de cem. 
—— Então por que não pedes, 
já que és de carreira, e antigo, 
que te mandem para Santo Amaro 
se achas mais leve o serviço? 
Não creio que te mandassem 
para as belas avenidas 
onde estão os endereços 
e o bairro da gente fina: 
isto é, para o bairro dos usineiros, 
dos políticos, dos banqueiros, 
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e no tempo antigo, dos bangunlezeiros 
(hoje estes se enterram em carneiros) 
bairro também dos industriais, 
dos membros das 
associações patronais 
e dos que foram mais horizontais 
nas profissões liberais. 
Difícil é que consigas 
aquele bairro, logo de saída. 
— Só pedi que me mandasse 
para as urbanizações discretas, 
com seus quarteirões apertados, 
com suas cômodas de pedra. 
— Esse é o bairro dos funcionários, 
inclusive extranumerários, 
contratados e mensalistas 
(menos os tarefeiros e diaristas). 
Para lá vão os jornalistas, 
os escritores, os artistas 
ali vão também os bancários, 
as altas patentes dos comerciários, 
os lojistas, os boticários, 
os localizados aeroviários 
e os de profissões liberais 
que não se libertaram jamais. 
— Também um bairro dessa gente 
temos no de Casa Amarela: 
cada um em seu escaninho, 
cada um em sua gaveta, 
com o nome aberto na lousa 
quase sempre em letras pretas. 
Raras as letras douradas, 
raras também as gorjetas. 
— Gorjetas aqui, também, 
só dá mesmo a gente rica, 
em cujo bairro não se pode 
trabalhar em mangas de camisa 
onde se exige quepe 
e farda engomada e limpa. 
— Mas não foi pelas gorjetas, não, 
que vim pedir remoção: 
é porque tem menos trabalho 
que quero vir para Santo Amaro 
aqui ao menos há mais gente 
para atender a freguesia, 
para botar a caixa cheia 
dentro da caixa vazia. 
— E que disse o Administrador, 
se é que te deu ouvido? 
— Que quando apareça a ocasião 
atenderá meu pedido. 
— E do senhor Administrador 
isso foi tudo que arrancaste? 
— No de Casa Amarela me deixou 
mas me mudou de arrabalde. 
— E onde vais trabalhar agora, 
qual o subúrbio que te cabe? 
— Passo para o dos industriários, 
que também é o dos ferroviários, 
de todos os rodoviários 
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e praças-de-pré dos comerciários. 
— Passas para o dos operário, 
deixas o dos pobres vários 
melhor: não são tão contagiosos 
e são muito menos numerosos. 
— é, deixo o subúrbio dos indigentes 
onde se enterra toda essa gente 
que o rio afoga na preamar 
e sufoca na baixa-mar. 
— é a gente sem instituto, 
gente de braços devolutos 
são os que jamais usam luto 
e se enterram sem salvo-conduto. 
— é a gente dos enterros gratuitos 
e dos defuntos ininterruptos. 
— é a gente retirante 
que vem do Sertão de longe. 
—— Desenrolam todo o barbante 
e chegam aqui na jante. 
— E que então, ao chegar, 
não tem mais o que esperar. 
— Não podem continuar 
pois têm pela frente o mar. 
— Não têm onde trabalhar 
e muito menos onde morar. 
— E da maneira em que está 
não vão ter onde se enterrar. 
— Eu também, antigamente, 
fui do subúrbio dos indigentes, 
e uma coisa notei 
que jamais entenderei: 
essa gente do Sertão 
que desce para o litoral, sem razão, 
fica vivendo no meio da lama, 
comendo os siris que apanha 
pois bem: quando sua morte chega, 
temos que enterrá-los em terra seca. 
— Na verdade, seria mais rápido 
e também muito mais barato 
que os sacudissem de qualquer ponte 
dentro do rio e da morte. 
— O rio daria a mortalha 
e até um macio caixão de água 
e também o acompanhamento 
que levaria com passo lento 
o defunto ao enterro final 
a ser feito no mar de sal. 
— E não precisava dinheiro, 
e não precisava coveiro, 
e não precisava oração 
e não precisava inscrição. 
— Mas o que se vê não é isso: 
é sempre nosso serviço 
crescendo mais cada dia 
morre gente que nem vivia. 
— E esse povo de lá de riba 
de Pernambuco, da Paraíba, 
que vem buscar no Recife 
poder morrer de velhice, 
encontra só, aqui chegando 
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cemitério esperando. 
— Não é viagem o que fazem 
vindo por essas caatingas, vargens 
aí está o seu erro: 
vêm é seguindo seu próprio enterro. 

  
 
O RETIRANTE APROXIMA-SE DE UM DOS CAIS DO CAPIBARIBE  
 
— Nunca esperei muita coisa, 
é preciso que eu repita. 
Sabia que no rosário 
de cidade e de vilas, 
e mesmo aqui no Recife 
ao acabar minha descida, 
não seria diferente 
a vida de cada dia: 
que sempre pás e enxadas 
foices de corte e capina, 
ferros de cova, estrovengas 
o meu braço esperariam. 
Mas que se este não mudasse 
seu uso de toda vida, 
esperei, devo dizer, 
que ao menos aumentaria 
na quartinha, a água pouca, 
dentro da cuia, a farinha, 
o algodãozinho da camisa, 
ao 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, 
e aquele acompanhamento 
de água que sempre desfila 
(que o rio, aqui no Recife, 
não seca, vai toda a vida). 

 
 
APROXIMA-SE DO RETIRANTE O MORADOR DE UM DOS MOCAMBOS QUE 
EXISTEM ENTRE O CAIS E A ÁGUA DO RIO 
 
— Seu José, mestre carpina, 
que habita este lamaçal, 
sabes me dizer se o rio 
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a esta altura dá vau? 
sabe me dizer se é funda 
esta água grossa e carnal? 
— Severino, retirante, 
jamais o cruzei a nado 
quando a maré está cheia 
vejo passar muitos barcos, 
barcaças, alvarengas, 
muitas de grande calado. 
— Seu José, mestre carpina, 
para cobrir corpo de homem 
não é preciso muito água: 
basta que chega o abdome, 
basta que tenha fundura 
igual à de sua fome. 
— Severino, retirante 
pois não sei o que lhe conte 
sempre que cruzo este rio 
costumo tomar a ponte 
quanto ao vazio do estômago, 
se cruza quando se come. 
— Seu José, mestre carpina, 
e quando ponte não há? 
quando os vazios da fome 
não se tem com que cruzar? 
quando esses rios sem água 
são grandes braços de mar? 
— Severino, retirante, 
o meu amigo é bem moço 
sei que a miséria é mar largo, 
não é como qualquer poço: 
mas sei que para cruzá-la 
vale bem qualquer esforço. 
— Seu José, mestre carpina, 
e quando é fundo o perau? 
quando a força que morreu 
nem tem onde se enterrar, 
por que ao puxão das águas 
não é melhor se entregar? 
— Severino, retirante, 
o mar de nossa conversa 
precisa ser combatido, 
sempre, de qualquer maneira, 
porque senão ele alarga 
e devasta a terra inteira. 
— Seu José, mestre carpina, 
e em que nos faz diferença 
que como frieira se alastre, 
ou como rio na cheia, 
se acabamos naufragados 
num braço do mar miséria? 
— Severino, retirante, 
muita diferença faz 
entre lutar com as mãos 
e abandoná-las para trás, 
porque ao menos esse mar 
não pode adiantar-se mais. 
— Seu José, mestre carpina, 
e que diferença faz 
que esse oceano vazio 
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cresça ou não seus cabedais 
se nenhuma ponte mesmo 
é de vencê-lo capaz? 
— Seu José, mestre carpina, 
que lhe pergunte permita: 
há muito no lamaçal 
apodrece a sua vida? 
e a vida que tem vivido 
foi sempre comprada à vista? 
— Severino, retirante, 
sou de Nazaré da Mata, 
mas tanto lá como aqui 
jamais me fiaram nada: 
a vida de cada dia 
cada dia hei de comprá-la. 
— Seu José, mestre carpina, 
e que interesse, me diga, 
há nessa vida a retalho 
que é cada dia adquirida? 
espera poder um dia 
comprá-la em grandes partidas? 
— Severino, retirante, 
não sei bem o que lhe diga: 
não é que espere comprar 
em grosso tais partidas, 
mas o que compro a retalho 
é, de qualquer forma, vida. 
— Seu José, mestre carpina, 
que diferença faria 
se em vez de continuar 
tomasse a melhor saída: 
a de saltar, numa noite, 
fora da ponte e da vida? 

 
  
UMA MULHER, DA PORTA DE ONDE SAIU O HOMEM, ANUNCIA-LHE O QUE SE 
VERÁ 
 
— Compadre José, compadre, 
que na relva estais deitado: 
conversais e não sabeis 
que vosso filho é chegado? 
Estais aí conversando 
em vossa prosa entretida: 
não sabeis que vosso filho 
saltou para dentro da vida? 
Saltou para dento da vida 
ao dar o primeiro grito 
e estais aí conversando 
pois sabeis que ele é nascido. 

 
  
APARECEM E SE APROXIMAM DA CASA DO HOMEM VIZINHOS, AMIGOS, 
DUAS CIGANAS, ETC 
 
— Compadre José, compadre, 
que na relva estais deitado: 
conversais e não sabeis 
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que vosso filho é chegado? 
Estais aí conversando 
em vossa prosa entretida: 
não sabeis que vosso filho 
saltou para dentro da vida? 
Saltou para dento da vida 
ao dar o primeiro grito 
e estais aí conversando 
pois sabeis que ele é nascido. 

  
 
COMEÇAM A CHEGAR PESSOAS TRAZENDO PRESENTES PARA O RECÉM-
NASCIDO 
 
— Minha pobreza tal é 
que não trago presente grande: 
trago para a mãe caranguejos 
pescados por esses mangues 
mamando leite de lama 
conservará nosso sangue. 
— Minha pobreza tal é 
que coisa alguma posso ofertar: 
somente o leite que tenho 
para meu filho amamentar 
aqui todos são irmãos, 
de leite, de lama, de ar. 
— Minha pobreza tal é 
que não tenho presente melhor: 
trago este papel de jornal 
para lhe servir de cobertor 
cobrindo-se assim de letras 
vai um dia ser doutor. 
— Minha pobreza tal é 
que não tenho presente caro: 
como não posso trazer 
um olho d'água de Lagoa do Cerro, 
trago aqui água de Olinda, 
água da bica do Rosário. 
— Minha pobreza tal é 
que grande coisa não trago: 
trago este canário da terra 
que canta sorrindo e de estalo. 
— Minha pobreza tal é 
que minha oferta não é rica: 
trago daquela bolacha d'água 
que só em Paudalho se fabrica. 
— Minha pobreza tal é 
que melhor presente não tem: 
dou este boneco de barro 
de Severino de Tracunhaém. 
— Minha pobreza tal é 
que pouco tenho o que dar: 
dou da pitu que o pintor Monteiro 
fabricava em Gravatá. 
— Trago abacaxi de Goiana 
e de todo o Estado rolete de cana. 
— Eis ostras chegadas agora, 
apanhadas no cais da Aurora. 
— Eis tamarindos da Jaqueira 
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e jaca da Tamarineira. 
— Mangabas do Cajueiro 
e cajus da Mangabeira. 
— Peixe pescado no Passarinho, 
carne de boi dos Peixinhos. 
— Siris apanhados no lamaçal 
que já no avesso da rua Imperial. 
— Mangas compradas nos quintais ricos 
do Espinheiro e dos Aflitos. 
— Goiamuns dados pela gente pobre 
da Avenida Sul e da Avenida Norte. 

  
 
FALAM AS DUAS CIGANAS QUE HAVIAM APARECIDO COM OS VIZINHOS 
 
— 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, como goiamuns, 
e a correr o ensinarão 
o anfíbios caranguejos, 
pelo que será anfíbio 
como a gente daqui mesmo. 
Cedo aprenderá a caçar: 
primeiro, com as galinhas, 
que é catando pelo chão 
tudo o que cheira a comida 
depois, aprenderá com 
outras espécies de bichos: 
com os porcos nos monturos, 
com os cachorros no lixo. 
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. 
— Atenção peço, senhores, 
também para minha leitura: 
também venho dos Egitos, 
vou completar a figura. 
Outras coisas que estou vendo 
é necessário que eu diga: 
não ficará a pescar 
de jereré toda a vida. 
Minha amiga se esqueceu 
de dizer todas as linhas 
não pensem que a vida dele 
há de ser sempre daninha. 
Enxergo daqui a planura 
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que é a vida do homem de ofício, 
bem mais sadia que os mangues, 
tenha embora precipícios. 
Não o vejo dentro dos mangues, 
vejo-o dentro de uma fábrica: 
se está negro não é lama, 
é graxa de sua máquina, 
coisa mais limpa que a lama 
do pescador de maré 
que vemos aqui vestido 
de lama da cara ao pé. 
E mais: para que não pensem 
que em sua vida tudo é triste, 
vejo coisa que o trabalho 
talvez até lhe conquiste: 
que é mudar-se destes mangues 
daqui do Capibaribe 
para um mocambo melhor 
nos mangues do Beberibe. 

  
 
FALAM OS VIZINHOS, AMIGOS, PESSOAS QUE VIERAM COM PRESENTES, 
ETC 
 
— De sua formosura 
já venho dizer: 
é um menino magro, 
de muito peso não é, 
mas tem o peso de homem, 
de obra de ventre de mulher. 
— De sua formosura 
deixai-me que diga: 
é uma criança pálida, 
é uma criança franzina, 
mas tem a marca de homem, 
marca de humana oficina. 
— Sua formosura 
deixai-me que cante: 
é um menino guenzo 
como todos os desses mangues, 
mas a máquina de homem 
já bate nele, incessante. 
— Sua formosura 
eis aqui descrita: 
é uma criança pequena, 
enclenque e setemesinha, 
mas as mãos que criam coisas 
nas suas já se adivinha. 
— 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 
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na caatinga sem saliva. 
— De sua formosura 
deixai-me que diga: 
é tão belo como um sim 
numa sala negativa. 
— é tão belo como a soca 
que o canavial multiplica. 
— Belo porque é uma porta 
abrindo-se em mais saídas. 
— Belo como a última onda 
que o fim do mar sempre adia. 
— é tão belo como as ondas 
em sua adição infinita. 
— Belo porque tem do novo 
a surpresa e a alegria. 
— Belo como a coisa nova 
na prateleira até então vazia. 
—— Como qualquer coisa nova 
inaugurando o seu dia. 
— Ou como o caderno novo 
quando a gente o principia. 
— E belo porque 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. 

 
  
O CARPINA FALA COM O RETIRANTE QUE ESTEVE DE FORA, SEM TOMAR 
PARTE DE NADA 
 
— Severino, retirante, 
deixe agora que lhe diga: 
eu não sei bem a resposta 
da pergunta que fazia, 
se não vale mais saltar 
fora da ponte e da vida 
nem conheço essa resposta, 
se quer mesmo que lhe diga 
é difícil defender, 
só com palavras, a vida, 
ainda mais quando ela é 
esta que vê, severina 
mas se responder não pude 
à pergunta que fazia, 
ela, a vida, a respondeu 
com sua presença viva. 
E não há melhor resposta 
que o espetáculo da vida: 
vê-la desfiar seu fio, 
que também se chama vida, 
ver a fábrica que ela mesma, 
teimosamente, se fabrica, 
vê-la brotar como há pouco 
em nova vida explodida 
mesmo quando é assim pequena 
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a explosão, como a ocorrida 
como a de há pouco, franzina 
mesmo quando é a explosão 
de uma vida severina. 

 
 
Fim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


