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RESUMO 
 
O texto apresenta um estudo do poema dramático Morte e vida severina do autor João Cabral 
de Melo Neto e sua adaptação à linguagem cinematográfica por meio do desenho animado. 
Para entender a classificação dessa obra como um auto de Natal buscou-se essa definição no 
dicionário de teatro brasileiro. Na transposição entre os gêneros foram necessários os 
conceitos de leitura, atualização e adaptação abordados por Patrice Pavis, assim como, os 
conceitos para linguagem e seu sistema de signos conforme Maria Lúcia de Arruda Aranha e 
Charles Sanders Peirce. Sob os estudos de Marcel Martin para a linguagem cinematográfica 
foi identificado um tratamento de forma surreal às imagens em várias sequências da 
animação, sendo necessário também um estudo sobre o surrealismo aplicado a essa adaptação.    
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ABSTRACT 
 

The paper presents a study of the dramatic poem Death and life severina written by João 
Cabral de Melo Neto and its adaptation to film language through the animated. To understand 
the classification of work as a self-sought Christmas this definition in the dictionary of 
brazilian theater. The adaptation in others genders, concepts like reading, updating and 
adapting approached by Patrice Pavis, as well as concepts for language and its system of signs 
through Lucia Maria de Arruda Aranha and Charles Sanders Peirce have been required to do. 
In studies of Marcel Martin to film language was identified a surreal conception within the 
treatment of its images in several animated sequences, and was required a study of surrealism 
applied to this adaptation. 
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 Na história da produção artística, o início do século XXI se afirma como um período 

de infinitas possibilidades de criação, expressão, leitura e adaptação, realizadas pelo ser 

humano, utilizando-se de diversos meios artesanais, mecânicos e informatizados para a 
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elaboração de uma obra de arte através da linguagem do desenho, pintura, escultura, literatura, 

dança, música, teatro e cinema.   

Sobre essa diversidade de produções e de linguagens, existem obras que são 

concebidas num determinado gênero e que sob o olhar de outros artistas passam por 

mudanças e assumem outros gêneros, podendo agradar ou não ao público que as apreciam. É 

preciso um discernimento quanto aos comentários e críticas veiculadas sobre essa nova obra 

de arte, buscar um entendimento sobre os elementos característicos desse novo gênero que ela 

passou a assumir, excluindo-se assim, críticas infundadas.  

 A linguagem cinematográfica possibilitou a realização de obras pensadas e criadas 

exclusivamente para o cinema, como também, tornou possível as várias leituras, atualizações 

e adaptações de outras obras provenientes de outras linguagens como: poemas, peças teatrais, 

romances e histórias em quadrinhos.  

Uma das obras de animação para o cinema transitou por vários desses gêneros e 

inspirou a elaboração desse trabalho. Trata-se do poema Morte e vida severina, uma produção 

literária de intensa carga dramática, na qual aparece um tema social que mostra a trajetória de 

um personagem chamado Severino, retirante, saindo do sertão de Pernambuco com destino à 

cidade do Recife, numa fuga da seca e da miséria. Essa produção é da autoria do 

pernambucano João Cabral de Melo Neto (1920-1999), com publicação exclusiva no ano de 

1965, a partir de uma solicitação da dramaturga Maria Clara Machado (1921-2001), que 

desejava um auto de Natal para ser encenado. 

 Desse desejo de Maria Clara Machado, o que se pode entender quando se fala em auto 

de Natal? Conforme a Enciclopédia do estudante (2008, p.206), um auto é um gênero textual 

de origem medieval e de forte apelo popular, por sua relação com as temáticas religiosas. 

Verificando que Morte e vida severina trata de um tema social e inicialmente não fica 

explícita a questão religiosa, é necessário um estudo mais específico para o seu conceito. 

Segundo o Dicionário do teatro brasileiro (2006, p.47), o auto é uma denominação popular 

genérica dada às representações teatrais na Península Ibérica desde o século XIII. Essa 

denominação era aplicada às composições dramáticas de caráter religioso, moral ou burlesco. 

No Brasil, esse termo foi utilizado em algumas produções a partir da chegada de Manuel da 

Nóbrega e José de Anchieta com o objetivo de catequização aos índios. Esse termo ressurgiu 

no meio teatral no século XX, referindo-se a um teatro moderno brasileiro, resultante de uma 
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somatória de catequese, miscigenação cultural e festa popular, incluindo-se também algumas 

danças dramáticas conforme nos diz Luiz da Câmara Cascudo: 

Luiz da Câmara Cascudo considera autos as danças dramáticas do ciclo 
natalino em ‘que há assuntos figurados’, enfeixando, sob essa designação, as 
lapinhas, pastoris, marujadas, cheganças e outras festividades populares 
associadas ao calendário litúrgico (GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2006, 
p.47). 

 Os autos também podem trazer circunstâncias sociais e econômicas produzidos pelos 

grupos ideológicos, que utilizam temas da cultura popular rural e urbana por meio de sua 

forma escrita. Esse gênero literário e de forte carga dramática fez parte de uma tradição da 

literatura dramática do Nordeste brasileiro, através das obras dos dramaturgos Ariano 

Suassuna, Hermilo Borba Filho, Joaquim Cardozo e João Cabral de Melo Neto. Esses autos 

foram escritos mostrando situações que estão associadas ao calendário litúrgico, e foram 

criadas duas modalidades na dramaturgia brasileira: o auto pastoril (ou auto de Natal) e o auto 

da paixão.  

 Com referência no Dicionário do teatro brasileiro, escrito por Guinsburg; Faria; Lima 

(2006, p.50), no auto pastoril ou auto de Natal, os pastores simbolizam a condição dos 

humildes da terra, que o cristianismo os dignificou pelo motivo da sua peregrinação em 

direção ao nascimento de uma criança, assumindo a função de testemunhas da Natividade. É 

por meio dessa referência aos pastores que peregrinam e tornam-se testemunhas do 

nascimento de uma criança, que se classifica a obra de João Cabral de Melo Neto como um 

auto de Natal: Severino, retirante, faz uma peregrinação pelo sertão até à cidade do Recife, e 

ao chegar a esse local, presencia o nascimento de um menino que simboliza a força da vida e 

a esperança. 

 Morte e vida severina foi concebido inicialmente no gênero literário denominado 

como poema. Pela estrutura da narrativa e da sua dramaticidade assumiu um gênero mais 

específico como poema dramático, que também pôde ser apreciado assumindo outras 

linguagens: iniciando no teatro, cuja primeira montagem foi realizada pelo grupo de teatro 

TUCA da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, em 1965; filme brasileiro 

dirigido por Zelito Viana, em 1977; teleteatro musical com direção de Walter Avancini 

produzido pela TV Globo, em 1981; história em quadrinhos elaborada por Miguel Falcão, em 

2005; e desenho animado para o cinema baseado nos quadrinhos de Miguel Falcão, com 

direção de Afonso Serpa, realização da Fundação Joaquim Nabuco e TV Escola, em 2010.   
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 A obra de João Cabral de Melo Neto pode ser vista em diversas linguagens. No 

Dicionário de teatro com autoria de Patrice Pavis (1999) podem ser encontrados os conceitos 

que fundamentam possíveis mudanças numa obra artística. Dentre os seus conceitos, a obra 

pode passar por um processo que Pavis (1999) classifica como leitura:  

[...] ler um espetáculo é, no sentido metafórico, decifrar e interpretar os 
diferentes sistemas cênicos que se oferecem à percepção do espetáculo. Ler 
um texto dramático não é simplesmente seguir ao pé da letra como se leria 
um poema, um romance ou um artigo de jornal, a saber, ficcionalizar ou 
criar um universo ficcional (ou um mundo possível). A leitura do texto 
dramático pressupõe todo um trabalho imaginário de situação de 
enunciadores. Que personagens? Em que tempo e lugar? Em que tom? Todas 
elas perguntas indispensáveis à compreensão do discurso das personagens 
(PAVIS, 1999, p.227). 

 Essa leitura acontece por meio do olhar de outro artista no contato com a obra. Ao 

compreender o discurso das personagens a partir de sua própria leitura, o artista pode fazer 

com que a obra passe por outro processo, que segundo Pavis (1999), é classificado como 

atualização:  

[atualização é uma] Operação que consiste em adaptar [melhor seria transpor 
ou trazer] ao tempo presente um texto antigo, levando em conta 
circunstâncias contemporâneas, o gosto do novo público e modificações da 
fábula que se tornaram necessárias pela evolução da sociedade. A 
atualização não muda a fábula central, ela preserva a natureza das relações 
entre as personagens. Somente são modificados a data e, eventualmente, o 
âmbito da ação. Pode haver atualização de uma peça em vários níveis: desde 
a simples modernização dos figurinos até uma adaptação a um público e 
uma situação sócio-histórica diferentes. É assim que, durante um tempo, 
acreditou-se ingenuamente que bastava representar os clássicos em trajes 
comuns para que o espectador sentisse que a problemática exposta lhe dizia 
respeito. Hoje, as encenações preocupam-se mais em fornecer ao público os 
instrumentos corretos de uma boa leitura da peça; eles não procuram 
eliminar e, sim, acentuar as diferenças entre ontem e hoje. A atualização 
tende então a ser uma historicização (PAVIS, 1999, p.31. grifado por Pavis).  

No desenho animado Morte e vida severina não existem mudanças evidentes com 

relação ao poema composto por João Cabral de Melo Neto no seu processo de leitura. 

Continua-se fazendo a leitura do retirante Severino que foge da seca e da miséria com destino 

ao Recife. Ao mesmo tempo, verifica-se que no desenho animado não houve a necessidade de 

atualizações, com mudanças para o tempo presente de um texto escrito há quase sessenta 

anos. Não há mudanças na fábula e preservou-se a natureza da relação entre as personagens.  

Esses conceitos para leitura e atualização foram trazidos do Dicionário de teatro, visto 

que, Morte e vida severina foi produzido, na sua origem, como poema dramático e para o 

teatro, e posteriormente, tomou a forma de outras linguagens artísticas. Os conceitos 
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abordados por Pavis (1999) orientam para outro processo que pode ser aplicado a uma obra 

dramática, sendo necessário ainda o conceito de adaptação para uma obra teatral: 

[adaptação é a] Transposição ou transformação de uma obra, de um gênero 
em outro (de um romance numa peça, por exemplo). A adaptação tem por 
objetivo os conteúdos narrativos (a narrativa, a fábula) que são mantidos 
(mais ou menos fielmente, com diferenças às vezes consideráveis), enquanto 
a estrutura discursiva conhece uma transformação radical, principalmente 
pelo fato da passagem a um dispositivo de enunciação inteiramente 
diferente. Assim, um romance é adaptado para o palco, tela ou televisão. 
Durante essa semiótica de transferência, o romance é transposto em 

diálogos (muitas vezes diferentes dos originais) e sobretudo em ações 

cênicas que usam todas as matérias da representação teatral (gestos, 

imagens, música, etc.). [...] Todas as manobras textuais imagináveis são 

permitidas: cortes, reorganização da narrativa, ‘abrandamentos’ 

estilísticos, redução do número de personagens ou dos lugares, 

concentração dramática em alguns momentos fortes, acréscimos e textos 

externos, montagem e colagem de elementos alheios, modificação da 

conclusão, modificação da fábula em função do discurso da encenação. [...] 
A adaptação goza de grande liberdade, não receia mudar o sentido da obra 
original, de fazê-la dizer o contrário (PAVIS, 1999, p.10, grifo do autor). 

O que pode ser visto no poema dramático Morte e vida severina é uma série de 

adaptações, a saber: 

1. De poema dramático/gênero literário para a montagem no palco/gênero teatral; 

2. De poema dramático/gênero literário para o audiovisual/gênero cinematográfico; 

3. De poema dramático/gênero literário para o teleteatro musical/gênero televisivo; 

4. De poema dramático/gênero literário para o desenho/gênero história em 

quadrinhos; 

5. De desenho/gênero história em quadrinhos para o desenho animado/gênero 

cinematográfico. 

 Nas adaptações realizadas em Morte e vida severina é preciso considerar as 

características de cada linguagem e as mudanças que serão realizadas nessa obra. Conforme a 

Enciclopédia do estudante (2008, p.204,205), João Cabral de Melo Neto é considerado o 

‘poeta-engenheiro’ ou o ‘arquiteto da palavra’ e sua obra é marcada por um rigor estético, 

onde não são enfatizados o lírico, o sentimental e o subjetivo, mas é enfatizado o rigor, a 

palavra exata, a racionalidade. Dentre as características da poesia de João Cabral de Melo 

Neto incluem-se: a negação da poesia como fonte de inspiração (sua poética pretende 

destruir o mito da inspiração como fonte da literatura, sua poesia está no rigor da construção 

da própria poesia); a busca pela simetria (só se pode ser atingida pela via de um trabalho 

rigoroso sobre a linguagem poética); objetividade (a construção de seus poemas se opera 
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estritamente por meio da objetividade da palavra escrita); a preocupação com a realidade 

social do nordeste brasileiro; a poesia substantiva (uma poética sem adjetivações, que só 

serviam para acrescentar inutilidades ao texto); a metalinguagem (uma reflexão permanente 

sobre a criação artística).  

As adaptações acontecem entre as linguagens, que nesse caso, inicia-se do poema 

dramático ao desenho animado. Maria Lúcia de Arruda Aranha (2009, p.55) refere-se à 

‘linguagem’ como um sistema de signos, e Charles Sanders Peirce (1977, p.46) estabelece que 

o signo é uma coisa que está no lugar de outra sob algum aspecto. O signo ocupa o lugar do 

objeto sendo uma representação do objeto. Por exemplo, a fotografia com um retirante do 

sertão, o desenho que mostra um retirante do sertão, a palavra ‘retirante do sertão’, a 

sonoridade da palavra ‘retirante do sertão’, o seu figurino, uma pessoa que o representa são 

representações do objeto [retirante do sertão], portanto, são signos que ocupam o lugar do 

objeto. Assim, quando por meio de uma produção cinematográfica se mostra um desenho em 

animação de Severino, retirante, esse desenho animado ocupa o lugar do objeto [o homem 

retirante do sertão em busca de outro local para sobrevivência], sendo uma representação do 

objeto, portanto, um signo.  

Cada signo mantém uma relação diferente com o seu objeto, que pode ser uma relação 

de semelhança, uma relação de causa e efeito ou uma relação arbitrária. Quando na 

linguagem cinematográfica se vê o desenho animado de um Severino com o seu figurino, 

chapéu, cenários, o solo com rachaduras e vegetações típicas da região (cactos), existe uma 

relação de semelhança dos signos com os objetos, denominados signos do tipo ícones; o 

signo do tipo índice mostra uma relação de causa e efeito que pode ser visto através de uma 

fotografia, pois a imagem do objeto que consta na fotografia é um índice da existência desse 

próprio objeto, que esteve em frente a uma câmera para que pudesse ser captado pelo 

dispositivo, como resultado da ação da luz refletida pelo próprio objeto. Como no desenho 

animado de Morte e vida severina não se tem o objeto defronte a uma câmera para ser 

fotografado, mas, pelo fato de conhecer as imagens do sertão através de outras fotografias, 

documentários exibidos em programas jornalísticos, e principalmente, pelas outras adaptações 

cinematográficas e televisivas realizadas anteriormente sobre essa obra, num processo de 

pesquisa, é possível notar nessa produção em desenho animado um referencial quanto ao 

signo do tipo índice, pois os objetos estiveram diante da câmera para as outras adaptações. 

Conforme Aranha (2009, p.56) é possível explicar um signo por meio de outro signo, por 

exemplo, a existência do signo-fotografia (e do tipo índice), serviu no momento para a equipe 



7 

 

de criação como um referencial para a elaboração do signo-desenho (e do tipo ícone) que 

posteriormente ganhou animação para a produção em desenho animado de Morte e vida 

severina. Segundo Marcel Martin (2003, p.245) esse tipo de produção conta uma história por 

meio de imagens, onde o espectador assiste a um espetáculo que lhe foi preparado, sem a 

possibilidade de participar do ato da criação. Martin classifica os diretores que trabalham 

dessa forma como cerebrais e conceptuais, pois constroem o mundo em função de sua visão 

pessoal, ou seja, em função de sua leitura.  

Entre o objeto representado e o seu signo também pode existir uma relação arbitrária 

denominada como signo do tipo símbolo. Para a identificação de um símbolo numa obra, e 

principalmente, numa obra cinematográfica é preciso um maior cuidado com a questão 

interpretativa. Na trajetória de Severino desde o sertão até o litoral, o texto proferido pelas 

personagens e pelo Severino revela um pessimismo diante da vida ocasionado pelos 

problemas climáticos da região, mesmo que ele faça um caminho em busca de uma vida 

melhor. No seu trajeto, Severino se depara com a morte de outro Severino que morreu de 

morte matada por uma bala e é levado por outros companheiros numa rede, e mais adiante da 

narrativa, se vê a morte de um gato pelos urubus ficando apenas o seu esqueleto. Além das 

imagens figurativas sobre as consequências da morte, um signo do tipo símbolo é visto 

através de uma criatura, cuja parte da cabeça é apenas uma estrutura óssea com dois chifres. 

Essa imagem aparece nos momentos dos diálogos que eles falam sobre a morte. Essa aparição 

é uma incógnita que não se sabe de onde vem e quem está sob as suas vestes. No momento 

em que Severino já se encontra na cidade do Recife, há outra aparição dessa criatura 

simbólica da morte guiando uma embarcação numa cena noturna, pois vive todo o tempo de 

prontidão na busca de novas almas. Essa imagem simbólica da morte numa barca que se 

aproxima, faz lembrar outra obra dramática, o Auto da barca do inferno, do português Gil 

Vicente (c.1465–c.1536?), quando o diabo e seu ajudante estão na barcaça em busca de novas 

almas para o seu reino infernal. Outro momento da existência de um signo do tipo símbolo 

pode ser verificado através dos presentes que são colocados numa caixa para o menino que 

acaba de nascer, como uma alusão aos presentes dados pelos três reis magos quando visitaram 

o menino Jesus na manjedoura, símbolo que aproxima a obra de João Cabral de Melo Neto ao 

auto de Natal.  

Morte e vida severina é um obra onde se vê a presença de um narrador e segundo 

André Gaudreault e François Jost (2009, p.35) uma narrativa cinematográfica é um conjunto 

de acontecimentos, e que toda narração pressupõe um narrador. O personagem Severino 
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assume essa função. À medida que ele narra os acontecimentos, vai cedendo espaço para a 

exibição de outros diálogos entre os personagens. Em alguns quadros, esse narrador, o próprio 

Severino, assume outras formas, como ‘cactos/face de Severino’ e ‘caneta-tinteiro/face de 

Severino’ sem interromper a narração. É possível associar essas imagens a um momento 

surreal no desenho animado.  

O surrealismo foi um movimento na literatura e nas artes plásticas surgido em Paris e 

se consolidou entre 1920 e 1930, partindo de um Manifesto Surrealista lançado pelo escritor 

francês André Breton (1896-1966) e teve como principais expoentes Joan Miró, Salvador Dalí 

e René Magritte. Um conceito pode ser encontrado na Enciclopédia do estudante que 

estabelece o surrealismo como:  

Um movimento que buscava expressar a verdadeira função do pensamento e 
transpor à arte os meandros do sonho e do subconsciente e criar uma 
suprarrealidade. A beleza passa a ser relativa, pois não pode ser definida 
previamente. O belo nasce da casualidade ou do absurdo, fruto da descoberta 
inesperada que se assemelha a um maravilhoso jogo (NAME, 2008, p.240).  

Na animação de Morte e vida severina, após o tempo decorrido de 02min17seg, o 

narrador Severino conta que existem vários Severinos e ele mesmo questiona sobre como 

saber qual deles está falando. Em seguida, segundo Martin (2003), existe uma cena num 

enquadramento com a câmera fixa delimitando o espaço que corresponde à abertura de uma 

cena à italiana. Nesse quadro são mostradas cinco cabeças de Severino numa fusão aos cactos 

que falam diante dessa abertura. Nota-se, nesse quadro, uma relação com um número de 

surrealistas, que através de sua criatividade tornou nítida a visão do interior do ser humano 

com a estranheza produzida pelos sonhos, tanto pelos conteúdos, quanto pelas relações 

ilógicas que se estabelecem entre os espaços e a imprecisão do significado das coisas 

(NAME, 2008, p.241).  

Em outro quadro, a imagem da narração se distancia da realidade por causa da 

montagem dos signos, que ocorre aos 02min35seg, quando num enquadramento também com 

a câmera fixa e em primeiro plano se vê a imagem da cabeça de Severino fundida a uma 

caneta-tinteiro. O texto proferido pelo Severino refere-se a uma igualdade entre os Severinos, 

já que vivem na mesma região e possuem o mesmo sangue, inclusive por meio de uma 

metáfora que diz: – o sangue que usamos tem pouca tinta. Com base nessa referência narrada 

por Severino e associando o sangue à tinta, analisando as imagens produzidas nesse quadro, 

as imagens isoladas são semelhantes à realidade como, a cabeça do Severino, a caneta, o 

tinteiro e a gota de tinta, porém, conforme Graça Proença (2003), “às vezes, as obras 
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surrealistas representam alguns aspectos da realidade com excesso de realismo. Entretanto, 

eles aparecem sempre associados a elementos inexistentes na natureza, criando conjuntos 

irreais” (PROENÇA, 2003, p.166).  

Durante a projeção da animação, a partir dos 02min52seg aparece um signo do tipo 

símbolo da morte, justamente, no momento em que Severino narra as causas da morte que 

acontecem no sertão:  

Severino – 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, 2009, p.100) 

 A morte que é narrada por Severino é visualizada através da imagem de um vestuário 

preto com a cabeça de uma estrutura óssea com dois chifres e segurando um bastão. Na 

animação, essa imagem é mostrada através de sua própria sombra no chão do sertão. 

Conforme Martin (2003) o ângulo de filmagem é a contra-plongée (quando o tema é 

fotografado de baixo para cima, ou seja, a sombra da morte projetada no chão é mostrada 

iniciando de baixo até a sua cabeça). Nesse quadro há um movimento de câmera para frente 

que possibilita um realce dramático do personagem – a morte.   

 A segunda aparição simbólica da morte se encontra aos 05min39seg, que na sequência 

se junta a mais um elemento surrealista. O Severino encontra dois homens que levam o corpo 

de outro Severino e busca saber qual a causa da morte, se foi morte morrida ou morte matada. 

A causa foi uma morte matada por uma bala numa emboscada. Coincidindo com a aparição 

da imagem que simboliza a morte com uma espingarda eles não sabem dizer quem matou. Por 

meio de um movimento de câmera da esquerda para a direita, insere-se o símbolo da morte 

frontal a câmera, que entra no quadro pela direita com sua espingarda em primeiro plano, 

criando a ilusão do movimento de um objeto estático, que provoca um realce dramático do 

objeto [espingarda] que causará a morte do Severino que eles transportam. Após o momento 

do tiro expelido pela arma, a animação mostra a bala fazendo o seu percurso e que coincide 
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com a descrição dos homens ao contar que a bala saiu voando. Com isso, mais um elemento 

surreal é inserido no quadro, a bala com asas laterais, e que dá velocidade à sequência. 

Segundo Carol Strickland (1999) o surrealismo “implica ir além do realismo, busca 

deliberadamente o bizarro e o irracional para expressar verdades ocultas, inalcançáveis por 

meio da lógica” (STRICKLAND, 1999, p.149). A bala é enquadrada em primeiro plano e 

acompanhada no seu percurso por um movimento de câmera num travelling lateral, seguido 

de uma panorâmica que se posiciona diante do projétil. Esse momento de velocidade na 

animação é interceptado com as imagens do homem que será atingido por essa bala, no 

momento em que executa o seu trabalho com a enxada. Uma ênfase é dada a essa cena de 

morte através do movimento de câmera em travelling para frente, um dos movimentos mais 

interessantes na animação, pois a câmera está posicionada acima da bala, cujo ângulo ogival 

se vê em primeiro plano e abaixo. Nesse trajeto, além de descrever o espaço do sertão com os 

cactos que passam em velocidade pelos lados da bala, se cria e se enfatiza uma expectativa 

para o momento em que a bala atingirá o homem que lavra a terra.   

 Alguns signos isolados com relação de semelhanças aos objetos e depois unidos a 

outros signos conferem um excesso de realidade, tornando um quadro surreal na animação. 

Outro momento pode ser visto aos 16min27seg quando Severino se encontra com uma 

senhora e pergunta-lhe qual a sua profissão. Ela responde que é uma rezadora titular falando 

da seguinte forma:  

Rezadora – De um raio de muitas léguas   
vem gente aqui me chamar   
a verdade é que não pude   
queixar-me ainda de azar.  

Severino – E se pela última vez   
me permite perguntar:   
não existe outro trabalho   
para mim nesse lugar?    

 
Rezadora – 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   
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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. 

 
(MELO NETO, 2009, p.115) 

 
O quadro mostra a rezadora semeando alguns pequenos crânios que simbolizam a 

morte. Enquanto a rezadora descreve ao Severino a sua profissão, em primeiro plano descem 

quatro urubus que se posicionam ao redor de um gato, matando-o e comendo a sua carne e 

vísceras, restando apenas o esqueleto. Nesse quadro ocorre um distanciamento da câmera para 

trás que enfatiza o momento de plantio. As sementes que simbolizam a morte foram jogadas 

ao chão, começam a afundar na terra, e em seguida se vê o resultado dessa semente plantada, 

através de vários esqueletos que rompem a terra como se fossem plantas brotando, mostrando 

mais um quadro surreal no desenho animado, que remete o olhar a uma cena alucinatória:  

 

O movimento [surrealista] tomou duas formas. Alguns artistas, como o 
pintor espanhol Joan Miró e o artista alemão Marx Ernst, praticavam a arte 
improvisada, distanciando-se o mais possível do controle consciente. Outros, 
como o espanhol Salvador Dalí e René Magritte, usavam escrupulosamente 
técnicas realistas para apresentar cenas alucinatórias que desafiavam o senso 
comum (STRICKLAND, 1999, p.149). 

 

 O Severino retirante chega a um cemitério aos 20min02seg de exibição na animação. 

O quadro inicia com o som de uma percussão ao mostrar várias pás (instrumentos para 

trabalhar no cemitério e fazer a transposição de terra). Essas pás, inicialmente, são vistas na 

sua realidade e fazem uma caminhada coreografada ao ritmo da percussão até chegar a uma 

cova aberta com um Severino morto, deitado, sem o caixão. Conforme Martin (2003) pode-se 

verificar que as caminhadas coreografadas até à cova são mostradas através de diversos 

enquadramentos, no plano geral e primeiro plano, diversos ângulos de filmagem por meio da 

contra-plongée e plongé, movimentos de câmera como travelling para trás e travelling para 

frente, até o momento em que num ângulo de filmagem a plongée, pode-se ter a confirmação 

de mais um momento surreal na animação, pois as pás podem ser lidas como as pessoas que 

vão ao cemitério, acompanhando o funeral, e chegam à cova aberta no mesmo momento da 
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chegada de Severino. A expressão corporal do Severino retirante que se posiciona à beira da 

cova aberta, ao retirar o chapéu e inclinar o tronco e a cabeça para visualizar o defunto na 

cova, também é repetido pelas pás que estão mais próximas à cova. Nesse momento ouve-se 

um coro de vozes masculinas e femininas em homenagem ao defunto, em que se pode 

associar a um coro de pessoas representadas de forma surreal. Conforme E. H. Gombrich 

(1999, p.589-592), alguns artistas percorreram um caminho pouco explorado no passado com 

a criação de imagens fantásticas e oníricas, e mesmo que o resultado possa ser monstruoso às 

pessoas que observam as imagens surrealistas, a experiência de pintar imagens fantásticas e 

oníricas foi válida, já que nos sonhos, com frequência se experimenta uma estranha sensação 

de que pessoas e objetos se fundem e trocam de lugar. Enquanto se ouve o coro, as pás são 

mostradas em primeiro plano sendo enfiadas no solo e trazendo a terra para se jogar sobre o 

defunto, podendo fazer uma associação a alguns entes queridos, que numa tradição, 

costumam jogar um pouco de terra na pessoa que eles deixam no cemitério. Esse quadro é um 

dos mais impactantes e agradáveis de apreciar na animação, pois a sequência é acompanhada 

por uma forte percussão coreografada e ritmada. Utilizar várias pás, objetos do cotidiano de 

um cemitério, para essa sequência coreografada, ritmada e surreal, confere dinamicidade à 

animação.   

 Outro momento no desenho animado contém uma simbologia para o auto de Natal aos 

26min30seg, quando uma estrela ‘risca o céu’ e um movimento de câmera vertical para baixo 

mostra Severino dormindo deitado no chão, podendo ser realizada uma leitura de que mais 

adiante, onde a estrela desaparece, prenuncia o nascimento de uma criança.  

 No caminho de Severino ao Recife ele tem a consciência da imagem da morte que está 

sempre de prontidão, e aos 37min30seg, numa cena noturna, surge a imagem da morte 

guiando uma barcaça no rio, que aparece num enquadramento levemente inclinado. Segundo 

Martin (2003) esse enquadramento pode ser aplicado objetivamente, pois dessa forma adquire 

um sentido mais expressivo, como uma impressão que pode ser sentida pelo personagem 

como uma inquietação ou incerteza. Esse enquadramento se une a um movimento de câmera 

de travelling para trás à medida que a barcaça se aproxima ao primeiro plano, e cada vez mais 

continua o travelling para trás mostrando toda a cena, a barcaça com o símbolo da morte, o rio 

e as pontes em plano geral. Essa barcaça se aproxima em primeiro plano e segue seu rumo 

saindo à direita do quadro. Toda sequência pode ser vista como a morte que se aproxima e vai 

embora, como não sendo ainda a hora da partida de Severino retirante.  

 Ao se notar algum ponto no escuro, é possível imaginar que seja um ponto de luz 

nessa escuridão. Aos 42min09seg de projeção de Morte e vida severina, diante da tela toda 
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escura surge um ponto, branco. Esse ponto na escuridão é posicionado no centro da tela, e em 

zoom, se aproxima até o primeiro plano. O que mais chama a atenção é que esse ponto de luz 

se torna mais nítido com a sua aproximação ao primeiro plano, deixando à mostra que se trata 

do nascimento de um menino, deitado e envolvido por uma aura. Desse menino deitado 

emana uma luz que ilumina os personagens que chegam para visitá-lo, ratificando a produção 

de João Cabral de Melo Neto como um auto de Natal.  

 A última sequência da animação enfatiza os pés do menino caminhando sobre a terra, 

e faz lembrar o início da animação de Morte e vida severina, quando mostrava no árido 

sertão, o caminhar de Severino retirante, seguido de um prólogo apresentando a existência e a 

procedência dos Severinos. No início da projeção, aos 03min16seg, os pés são mostrados em 

primeiro plano e segue toda uma sequência a partir dos 04min00seg. No enquadramento 

equivalente à sinédoque, mostra apenas um detalhe significativo ou simbólico, ou seja, 

enquadra os pés do Severino que andam descalços pelo sertão. Os pés estão em primeiro 

plano e manifesta o dramático pisar desse homem no solo.  Esse enquadramento junto a um 

travelling para frente acompanha o ato de caminhar no sertão, onde se vê uma parte das 

plantações típicas da região em segundo plano. Em seguida, há um corte nessa imagem para 

um enquadramento frontal, o personagem se aproxima do enquadramento onde há uma ênfase 

aos seus pés em primeiríssimo plano, cujo ângulo de filmagem é em contra-plongée, 

mostrando de baixo para cima sempre com destaque para os pés. Uma nova edição de imagem 

mostra um travelling para frente cuja câmera está por trás e segue o personagem no seu 

caminhar descalço pelo espaço, ao mesmo tempo num plano geral, podendo exprimir uma 

solidão nessa imensidão de sertão. Há um corte com outro enquadramento, na qual enfoca-se 

os pés através de um travelling lateral, e a câmera acompanha o caminhar do Severino 

detalhando ao fundo as plantações do local, assim como, um cacto passa rápido da direita para 

a esquerda em primeiro plano. Em seguida, é mostrado num travelling para frente, cujo 

enquadramento se pode ver o movimento de câmera que acompanha o personagem por trás e 

que sugere o caminhar do próprio Severino. Nesse enquadramento o personagem já está mais 

próximo ao primeiro plano.  

 Esse mesmo destaque, dado no início da animação aos pés de Severino, volta a ser 

mostrado ao final do filme, especificamente a partir de 51min04seg, só que agora são os pés 

do menino em primeiro plano com um movimento de câmera em travelling lateral, seguido de 

outro movimento de câmera em travelling para trás onde os pés se aproximam na direção da 

câmera, pés em primeiríssimo plano, que se segue novamente com um travelling lateral, e no 

momento em que os pés são filmados em ângulo plongée, se vê os passos do menino que 
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corre passando por cima do símbolo da morte enterrado no chão, onde se vê apenas o crânio 

da criatura. Enquanto que, nos momentos iniciais da animação, o Severino caminhava 

devagar e descalço no sertão árido, nos momentos finais é mostrado o contrário, mostra-se o 

lamaçal e a vida, onde se vê o menino com todo vigor, andando descalço e aos poucos vai 

ganhando velocidade até um momento de corrida. Esses momentos finais são mostrados após 

uma reflexão do José Mestre Carpina que habita o lamaçal, quando conversa com Severino 

retirante que tinha o desejo de “saltar fora da vida”. Porém, José Mestre Carpina não sabe se 

respondeu ao Severino quanto às suas dúvidas sobre a vida, pois para José Mestre Carpina, a 

própria vida respondeu com a sua presença viva, pois a melhor resposta é o próprio espetáculo 

da vida, parafraseando as palavras de João Cabral de Melo Neto. 

 Buscar um entendimento sobre o processo de produção da linguagem cinematográfica 

contribui para uma reflexão sobre a própria linguagem e sobre os processos criativos na arte e 

na contemporaneidade. Através de um conhecimento de suas técnicas, dos enquadramentos, 

dos ângulos de filmagem, dos movimentos de câmera, pode-se apreender melhor a forma de 

leitura que o artista propôs com essa adaptação. Uma obra de arte produzida num gênero 

transformada em outro gênero é um processo que se bem pesquisado, analisado, levando em 

consideração as características da linguagem da obra original, como também, as 

características da linguagem que a obra logo irá assumir resultará num trabalho digno a ser 

apreciado como o desenho animado de Morte e vida severina, que mesmo com as mudanças, 

adaptações, cortes, enxertos, redução e acréscimos do número de personagens, de cenários, 

concentração dramática, montagens, colagens e até mesmo elementos surrealistas, como se 

pôde verificar nesse estudo, levam ao engrandecimento da obra ao invés da sua depreciação, 

ao mesmo tempo, possibilitará ao espectador outra leitura, e praticar leituras e releituras sobre 

uma obra artística, contribuirá para uma leitura do próprio mundo.  
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