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RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo demonstrar as possibilidades de interdisciplinaridade entre a 
Literatura e Geografia, através da obra Morte e Vida Severina de autoria de João Cabral de Melo 
Neto. O caminho metodológico consistiu em levantamento bibliográfico e documental. A escolha 
pela utilização da obra Morte e Vida Severina se deve pela riqueza de informação geográfica. A 
obra é uma narrativa em versos do itinerário do nordestino Severino, aborda as  adversidades 
naturais e as injustiças sociais as quais o povo do sertão do Nordeste do Brasil é exposto. A 
denúncia das desigualdades sociais; da miséria, fome; seca; violência e a força dos “Severinos” em 
encontrar razão para viver, buscar a sobrevivência de forma digna é uma lição de vida para se 
refletir com estudantes, especialmente os adolescentes. A leitura possibilita conhecer as 
características fundamentais da extensa área geográfica, que é o Nordeste brasileiro, assim o 
professor pode explorar desde a sua paisagem natural aos aspectos socioambientais. As 
possibilidades de estudo do espaço geográfico através da obra literária, Morte e Vida Severina, é 
apenas um exemplo de trabalho interdisciplinar, dentre tantos outros que o docente pode aproveitar.  
 
Palavras Chaves: Geografia. Literatura. Interdisciplinaridade, Morte e Vida Severina.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

É cada vez mais desafiador para o professor da educação básica obter a atenção e o 
interesse dos estudantes. Especificamente, para o docente de Geografia os obstáculos são enormes, 
pois trata de inúmeras temáticas que vão da base física aos aspectos humanos, ou seja, a Geografia 
tem a “[...] vocação de abraçar o mundo”. (CARVALHO, 2005, p.144).  

Assim, na busca de tornar as aulas mais atraentes muitos professores se baseiam e dão 
suporte às aulas através de recursos / metodologias encontradas nas artes visuais, na música, no 
cinema e na Literatura. Procuram aproximar o ensino geográfico à realidade do aluno, facilitar o 
processo de ensino-aprendizagem. 

Acredita-se que com o auxílio da Literatura os educandos podem aprender mais sobre 
clima, relevo, vegetação, população, economia das regiões, cartografia, entre outros conteúdos. 
Muitas obras da Literatura brasileira abordam paisagens geográficas, relevo, vegetação, hidrografia, 
a ocupação espacial, migrações (...), ultrapassando o limite de simples leitura de romance ou poesia. 
O estudo literário pode possibilitar entender as transformações da sociedade ao longo do tempo.   

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo demonstrar as possibilidades de 
interdisciplinaridade entre a Literatura e Geografia, a partir da obra Morte e Vida Severina de João 
Cabral de Melo Neto. Para tanto, utilizou-se como caminho metodológico pesquisa bibliográfica e 
documental, considerou-se também a experiência na educação básica. Alguns dos autores deram 
sustentação a pesquisa: Moreira (2011); Correia e Rosendahl (2007); (2007); Calai (2000); Castellar 
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(2005); Chaigar e Portugal (2012), dentre outros. Verificou-se também a relação interdisciplinar, 
contida entre Literatura e Geografia, presente nos currículos oficiais de ensino: o Parâmetro 
Curricular Nacional (PCN) de Geografia, o Currículo Básico Comum de Geografia (CBC), do 
estado de Minas Gerais e a Proposta Curricular de Geografia, utilizada no município de Montes 
Claros-MG. 

A escrita do trabalho foi estruturada em duas partes. A primeira enfatiza a 
interdisciplinaridade contida entre Geografia e Literatura, que contribui para o processo de ensino 
aprendizagem. A segunda parte aborda a leitura do espaço geográfico presente na obra literária 
Morte e Vida Severina. 

A obra Morte e Vida Severina oferece uma rica leitura geográfica da paisagem do 
Nordeste brasileiro, mostrando a identidade do homem sertanejo, denunciando suas mazelas sociais 
e evidenciando as paisagens naturais às quais ele está inserido. Não se pretende esgotar as 
possibilidades de estudo do espaço geográfico através da obra, mas sim abrir espaços para a 
continuidade do trabalho com as temáticas propostas, aplicando-as em sala de aula e analisando os 
resultados obtidos.  
 
Geografia e Literatura: alternativa na construção do ensino aprendizagem 
 

O interesse do geógrafo pela Literatura não é novo, entretanto, ele se manteve a margem 
até o surgimento da Geografia Humanista. Para Fonseca (2009, p.15) a, 

 
[...] Geografia Humanista que emergiu na década de 1970, sendo Yi -Fu Tuan um dos 
principais expoentes.[...] é fundamentada nas concepções filosóficas da fenomenologia e do 
existencialismo discute as relações de afetividade, pertencimento, subjetividade priorizando 
as noções de espaço vivido, lugar, mundo percebido e imaginado pelos indivíduos. 

 
Na perspectiva da Geografia Humanista, o espaço é analisado através da valorização das 

relações das pessoas com os lugares, a experiência individual ou em grupo, especialmente no 
contexto cultural. Nas palavras de Claval (2003, p.163) entende-se por cultura:  

 
[...] um conjunto de gestos, práticas, comportamentos, técnicas, know-how, conhecimentos, 
regras, normas e valores herdados dos pais e da vizinhança, e adaptados através da 
experiência, realidade sempre mutáveis. A cultura é herança, é experiência. Ela é também 
projeção em direção a futuro. 

 
A Geografia Humanista, 

 
[...] colocar o sujeito (um pouco abandonado, em favor dos bancos de dados) no centro de 
seus trabalhos, numerosos geógrafos, evocando de maneira mais ou menos direta a 
fenomenologia, promoveriam a utilização da literatura. Esta podia servir de fonte preciosa, 
capaz de avaliar a originalidade e a personalidade dos lugares (senseofplace) e fornecer 
exemplos eloquentes de apreciação pessoal de paisagens (BROSSEAU, 2007, p. 19).  

 
A Literatura aplicada a Geografia facilita o entendimento de muitas ações do homem, 

além de torná-la prazerosa. Chaigar e Troca (2012, p. 159) ressaltam: 
 
A literatura é uma conversa sobre a vida, formas de existência, coexistência... . Diz de 
várias maneiras, inclusive não dizendo, o que ajuda na compreensão de questões quando 
outras expressões do humano não conseguem fazê-lo, como, às vezes, a linguagem da 
própria ciência. Captura e expõe, por reticências, metáforas, parábolas, narrativas e outras 
declarações produzidas pelas culturas que formam esse enorme caldeirão que dá sentido ao 
mundo. Mundo(s) esse(s) descrito(s) e entendido(s) pela linguagem. 

 
Na interdisciplinaridade de Geografia e Literatura a escrita vai sendo produzida, 

reelaborada, anunciando a relação entre os indivíduos, apontando as paisagens e suas 



transformações no tempo / escala e no espaço. A contextualização na obra literária é de suma 
importância, assim deve-se considerar o tempo, a escala e o espaço. Moreira (2011, p.145) afirma: 

 
Privilegiando a linguagem do espaço simbólico na sua leitura do mundo, a literatura 
existente normalmente se funde e se depara da ciência existente, conjuga-se com ela na 
intencionalidade da compreensão do mundo, mas rejeita a tendência desta ao discurso 
árido. Optando por sua vez pela linguagem do espaço real, a ciência menospreza a do 
espaço simbólico, acusando-a de subjetivismo. Ponto em que se dissolvem e se dissociam 
como falas sobre o mesmo mundo, a geografia, a historia e a literatura que conhecemos 
correntemente se antepõem diante de uma espacialidade contraditoriamente a um só tempo 
objetiva-subjetiva, desmanchando a unidade de vida ao separar a objetividade, tomada 
abusivamente como objeto da ciência, e a subjetividade, esta identificadora da literatura. 

 
Pode-se observar que mesmo que a Literatura fale com a linguagem subjetiva do signo, 

ela não deixa de expressar a realidade humana, às vezes com menos ciência. Trata-se de “mais um 
modo de interpretação e representação do real”, tão quanto à Geografia, a História, a Física ou a 
Sociologia. (MOREIRA, 2011, p. 145).   

Sabe-se que sempre existiram críticas a literatura, mas por outro lado ela acompanha a 
evolução das sociedades, aprimorando cada vez mais. No Brasil a Literatura faz parte também da 
Geografia.  

 
O Brasil dispõe de uma rica produção literária e musical que interessa diretamente ao 
geógrafo. Em muitos textos literários e músicas, espaço e tempo fazem parte da trama, 
necessitando esta de ambos para ser construída. Os exemplos são numerosos. Na literatura, 
temos Ferreira de Castro, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge 
Amado, Guimarães Rosa, Machado de Assis, Lima Barreto, Bernardo Elis e Érico 
Veríssimo, para citar apenas alguns. Produziram eles textos literários sobre diferentes 
contextos espaciotemporais brasileiros. A floresta amazônica, a caatinga, o cerrado, os 
campos e a cidade (pequena e grande) estão neles presentes. O extrativismo vegetal, a seca 
e o êxodo, o engenho e a usina, a fazenda de gado e a vida ali reinante, assim como a 
fazenda de cacau, acham-se retratados em diversos romances. (CORRÊA e ROSENDAHL, 
2007, p. 13). 

 
Temáticas das obras literárias se tornam objetos de estudo para geógrafos que visam 

registrar e interpretar a relação dos seres humanos com a Terra. O modo de sua existência e de seu 
destino, ou seja, visam explicar o que chamamos de geograficidade. Por outro lado abordagens da 
Geografia fazem parte da Literatura, conflitos sociais, políticos, dinâmica regional, migração, 
diferenças sociais, características da fauna e flora, entre outras.  

No Parâmetro Curricular Nacional (PCN) de Geografia a importância da Literatura é 
apontada: 

 
Ao pretender o estudo das paisagens, territórios, lugares e regiões, a Geografia tem buscado 
um trabalho interdisciplinar, lançando mão de outras fontes de informação. Mesmo na 
escola, a relação da Geografia com a Literatura, por exemplo, tem sido redescoberta, 
proporcionando um trabalho que provoca interesse e curiosidade sobre a leitura desse 
espaço. É possível aprender Geografia desde os primeiros ciclos do ensino fundamental, 
mediante a leitura de autores brasileiros consagrados (Jorge Amado, Érico Veríssimo, 
Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, entre outros), cujas obras retratam diferentes paisagens 
do Brasil, em seus aspectos sociais, culturais e naturais. (BRASIL, 1998, p.33). 

 
O PCN sugere que é possível aprender Geografia a partir da leitura de textos da 

literatura brasileira, pois são recursos enriquecedores também para os estudos das categorias 
geográficas3, em especial a paisagem e o lugar, permitindo o aluno analisar e interpretar a 
representação e descrição do espaço geográfico abordado na obra.  
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Quanto à proposta curricular de Minas Gerais, elaborada em 2005, o Conteúdo Básico 
Comum (CBC) de Geografia do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), não aborda especificamente 
a interdisciplinaridade com Literatura. Entretanto, no CBC cada conteúdo é estruturado em eixos 
temáticos e tópicos que permite flexibilidade no planejamento. O Quadro 01 mostra os tópicos / 
habilidades a serem alcançadas pelos alunos do 6º ao 9º ano de escolaridade e exemplo de obras que 
podem ser utilizadas.  

Quadro 01 
Eixo Temático I Tema 1: Cotidiano de Convivência, Trabalho e Lazer e sugestões de obras 
literárias 

TÓPICOS / 
HABILIDADES 

DETALHAMENTO DAS 
HABILIDADES 

SUGESTÕES DE OBRAS 

6º 7º 8º 9º 

 Paisagens do 
cotidiano 

Interpretar as paisagens urbanas 
e rurais em suas oportunidades 
de trabalho e lazer valendo-se de 
imagens/fotos de tempos 
diferentes. 

- Menino do Engenho. Autor: 
José Lins do Rego. 

- A Bagaceira. Autor: José 
Américo de Almeida. 

- Morte e Vida Severina. 
Autor: João Cabral de Melo 
Neto. 

Reconhecer nos cotidianos da 
paisagem urbana e rural o que a 
cultura e o trabalho conferiram 
como identidade de um lugar. 

 Segregação 
espacial 

Identificar as questões que 
envolvem a segregação espacial 
em imagens, textos e na 
observação da vida cotidiana. 

Explicar os tipos de relações 
sociais existentes no território 
relacionando-os com os lugares, 
suas estratégias de segregação e 
exclusão das populações 
marginalizadas. 

- Morte e Vida Severina. 
Autor: João Cabral de Melo 
Neto. 

Região e 
regionalização 

- Compreender a relação entre as 
características econômicas das 
sociedades e a produção do 
espaço. 

- Menino do Engenho. Autor: 
José Lins do Rego. 

- A Bagaceira. Autor: José 
Américo de Almeida. 

 

 Espaços de 
convivência, de 
trabalho, de lazer: 
cidade e 
urbanidade. 

- Identificar, conhecer e avaliar 
os laços de identidade da cidade 
com o cidadão, as manifestações 
populares e o trabalho, assim 
como a falta de trabalho e a 
repressão às manifestações, em 
textos e fotos. 

- Morte e Vida Severina. 
Autor: João Cabral de Melo 
Neto. 

 



Quadro 01 - Eixo Temático I Tema 1: Cotidiano de Convivência, Trabalho e Lazer e sugestões de obras  literárias.   
Fonte: Conteúdo Básico Comum – CBC/Geografia – 6º ao 9º ano do estado de Minas Gerais. Disponível em: 
<<http://crv.educacao.mg.gov.br>> Acesso: Janeiro/2013.Org e adpt: Patrícia Rosa Aguiar, 2013. 

Obras como “Menino de Engenho”, “A Bagaceira” e “Morte e Vida Severina” podem 
ser trabalhadas, para que os alunos atinjam as habilidades previstas nos conteúdos: Paisagens do 
Cotidiano; Segregação Espacial; Região e Regionalização e Espaços de Convivência, de trabalho, 
de lazer, cidade e urbanidade.   

A obra “Menino de Engenho”, de  autoria de José Lins do Rego, mostra tensões sociais, 
envolvidas num ambiente de tristeza e decadência, é o primeiro livro sobre o ciclo cana-de-açúcar. 
Tem como cenário a região limítrofe entre Pernambuco e Paraíba e apresenta superstições e 
crendices populares. “A Bagaceira”, de José de Américo de Almeida, é uma analise da vida dos 
retirantes que surgem nas bagaceiras dos engenhos quando ocorrem as estiagens, não sendo bem 
visto pelos trabalhadores permanentes dos engenhos, os brejeiros. O enredo baseia-se no êxodo da 
seca no ano 1898, denuncia o aspecto da seca e a necessidade da população. 

No que se refere à Proposta Curricular do município de Montes Claros-MG para Ensino 
Fundamental II (6º ao 9º ano), apresenta os conteúdos e habilidades exigidos por ano de 
escolaridade, sendo possível a interdisciplinaridade, o Quadro 02 apresenta sugestões 
especificamente para o 7º ano.  

 
Quadro 02 

 Conteúdos de Geografia para 7º ano do Ensino Fundamental II e sugestão de obras literárias. 
 

Conteúdos 

 

Sugestão de obras literárias 

Brasil: território e sociedade 

• O Brasil – localização geográfica no mundo, na América do 
sul. 

• Regionalização do Brasil (regionalização do IBGE, os Três 
Complexos Regionais e a Regionalização proposta por 
Milton Santos). 

• Urbanização. 
• População. 

 

- Tocaia Grande. Autor: Jorge 
Amado. 

- Os Sertões. Autor: Euclides 
da Cunha. 

- Grande Sertão: Veredas. 
Autor: Guimarães Rosa. 

- O Pagador de Promessas. 
Autor: Dias Gomes. 

- O Auto da Compadecida. 
Autor: Ariano Suassuna. 

 

Brasil: paisagens naturais e ação da sociedade 

• Relevo e hidrografia. 
• Clima e Biomas. 
• Problemas ambientais. 
 

- Morte e Vida Severina. 
Autor: João Cabral de Melo 
Neto. 

- Maleita.  Autor: Lúcio 
Cardoso. 

- O Quinze. Autora: Rachel 
de Queiroz.  

 



Quadro 02 – Conteúdos de Geografia para 7º ano do Ensino Fundamental IIe sugestão de obras literárias. Fonte: 
Proposta Curricular do Município de Montes Claros – MG. Disponível em: 
<<http://www.educamoc.com.br/propostacurricular/>>Acesso: Janeiro/2013.Org e adpt: Patrícia Rosa Aguiar, 2013. 
 

A obra “Tocaia Grande”, de Jorge Amado, descreve o processo de formação de uma 
cidade nordestina surgida sob o signo da violência. “Os Sertões”, autoria de Euclides da Cunha, é 
uma epopeia da vida sertaneja que trata das lutas diárias contra os aspectos paisagísticos e a 
incompreensão das elites governamentais. “Grande Sertão: Veredas”, escrito por Guimarães Rosa, 
revela o mundo do sertão. A trama ocorre no sertão de Minas Gerais e no sul dos estados da Bahia e 
Goiás.  

“O Pagador de Promessas”, de Dias Gomes, caracteriza a separação entre o Brasil 
urbano e rural. Mostra a intolerância à igreja católica, a incapacidade das autoridades representarem 
o Estado e também o papel de uma imprensa inescrupulosa. “O Auto da Compadecida”, de Ariano 
Suassuna, é uma mistura de cultura popular e tradição religiosa. É uma peça teatral (comédia) e 
literatura de cordel. 

A obra “Maleita”, de Lúcio Cardoso descreve a história de um homem que sai da cidade 
de Curvelo-MG e funda a cidade de Pirapora-MG, no sertão mineiro, às margens do rio São 
Francisco, no final do século XIX. A obra “O Quinze”, de Rachel de Queiroz, apresenta a seca do 
Nordeste e a fome como consequência dos cenários da vida no interior do Ceará. Trata-se de uma 
época de calamidade pública, uma das piores secas de todos os tempos. 

As obras sugeridas possuem o mesmo cenário paisagístico: o sertão. Pertencem a 
Literatura Regionalista Sertaneja, contribuindo para que se realizem atividades que valorizem a 
cultura, especialmente a local e regional. “O enfoque cultural nos espaços educacionais, associado 
ao político e ao socioeconômico na leitura do espaço geográfico, inegavelmente constitui-se em 
uma relevante contribuição no sentido da construção da cidadania”. (CASTRO, 2012, p. 62).  

As contribuições geográficas e literárias possibilitam a compreensão da sociedade, seus 
costumes, o pensamento e a história. É necessário modificar a postura tímida e pouco consistente de 
alguns professores, tornar a interdisciplinaridade de Geografia e Literatura uma prática pedagógica 
constante. A interdisciplinaridade pode acontecer com outras áreas do conhecimento, assim o 
processo de ensino e aprendizagem será atraente para os estudantes.  

É importante, ressaltar a contribuição da Geografia para a formação leitores e escritores 
de textos, poemas, paródias, cartilhas, livretos. A Geografia por ser abrangente, envolver o 
conhecimento, interpretação e representação do espaço geográfico, pode e deve auxiliar no 
desenvolvimento intelectual de cada cidadão. 

A leitura permite a ampliação e o aprofundamento de conceitos que possibilitam a 
compreensão da realidade. É necessário também que o estudante exercite a sua escrita 
paralelamente a leitura. Expor o que ler, através da escrita e também oral; desenvolver argumentos 
com base em leituras especializadas e experiências; saber qualificar a produção textual, produzir 
redação (...), enfim, o aprimoramento da leitura e da escrita é responsabilidade também do professor 
de Geografia.  

 
Leitura do espaço geográfico na obra Morte e Vida Severina 
 

A escolha pela utilização da obra Morte e Vida Severina, de autoria de João Cabral de 
Melo Neto se deve pela riqueza de informação geográfica que a mesma possui. Além de permitir 
aos educandos uma interação com a Literatura, a obra chama a atenção dos leitores para as 
adversidades naturais e as injustiças sociais as quais o povo nordestino é exposto. A sugestão é que 
a obra seja trabalhada no 7º ano do Ensino Fundamental, período em que se estuda o espaço 
geográfico brasileiro. 

Morte e Vida Severina pertence ao cenário da Literatura Sertaneja brasileira, 
classificada como desdobramento da Literatura Regionalista4. A Literatura Sertaneja se preocupa 
                                                           
4 Surgiu no Romantismo, século XIX.  



com a caracterização e identidade do homem sertanejo, bem como costumes, crenças, religiosidade, 
conflitos sociais e os aspectos paisagísticos presentes no espaço do sertão brasileiro. 

A obra é uma narrativa em versos do itinerário do nordestino Severino. O retirante 
Severino sai da terra natal, a Serra da Costela, nos limites do sertão da Paraíba, até o litoral do 
Recife (PE), seguindo o curso do rio Capibaribe. Segue em busca de sobrevivência, devido à seca, 
às precárias e insustentáveis condições de vida, para a maioria da população que ali habita.  

O próprio autor considera a obra auto5, pois se assemelha às composições de caráter 
religioso ou moral apresentada nos séculos XV e XVI. Sua origem vem dos Presépios, ou seja, 
encenações do nascimento de Cristo, peças típicas e apresentadas em Pernambuco, cenário da obra 
de João Cabral de Melo Neto.  

Os alunos podem conhecer a obra através da leitura em forma textual ou lúdica, pois 
existe a produção em desenho animado, produzido pela TV Escola e a Fundação Joaquim Nabuco. 
A animação 3D preserva o texto original e dá vida e movimento aos personagens da trama. Existe 
ainda, a versão impressa em quadrinhos, adaptada pelo cartunista Miguel Falcão, com traços 
preto e branco, fiel à aspereza do texto. A obra é dividida em dezoito trechos, os títulos representam 
uma pequena síntese. Os nove primeiros trechos retratam o curso da viagem de Severino a Recife; 
os outros, suas experiências na cidade que tanto esperava encontrar.  

No 1º trecho, o retirante explica ao leitor quem é e a que vai. O personagem encontra 
dificuldades ao se identificar, pois, como poderá identificar-se, com tantos “Severinos” iguais a ele? 
Com mães e pais cujos nomes também são extremamente comuns? Assim, como há muitos 
“Severinos”, santo de romaria, passa-se a denominar apenas de Severino de Maria. No entanto, 
como existem várias mães com o nome de Maria, ficou Severino da Maria do finado Zacarias. O 
que significa pouco, uma vez que há muitos na freguesia. A descrição física é semelhante a outros 
“Severinos”, assim como a morte severina (morremos de morte igual / mesma morte severina). No 
sertão a morte antes dos trinta, é fruto de emboscada; até os vinte é fome, e se for um pouco por dia, 
a morte é sinal de fraqueza e de doença. Entretanto, a morte severina, ataca em qualquer idade até 
mesmo os não nascidos, é a mesma para todos os “Severinos”, estão fadados a ela desde o dia em 
que nascem.  

Ao começar a leitura da obra, neste 1º trecho o professor já possui temáticas suficientes 
para o início de seu trabalho. Primeiramente é necessário que o aluno pesquise e conheça algumas 
palavras utilizadas pelo retirante: pia, romaria, finado, freguesia, sesmaria, dentre outras que 
desconhecerem. Percebe-se que o personagem só consegue se diferenciar dos outros “Severinos” 
quando ele diz o lugar de onde vem, a Serra da Costela, geograficamente fica nas imediações do 
sertão da Paraíba.  

Neste contexto, o professor pode trabalhar cartografia; as categorias geográficas Lugar, 
Região, Paisagem; Território; características físicas; forma de relevo; vegetação; hidrografia; clima; 
contextualizar, fazer comparações com o lugar onde o estudante vive. Quanto a morte enfatizada 
por Severino, pode-se abordar a temática das desigualdades sociais e a violência que ocorre no 
sertão, associar pobreza as condições físicas, mas especialmente as questões políticas. 

Ao iniciar a sua jornada até o Recife, Severino, no 2º trecho, encontra dois homens 
carregando um defunto em uma rede, aos gritos: “ó irmãos das almas! Irmãos das almas! Não fui 
eu que matei não!”. Sua morte ocorreu por ter alguns hectares de terra, portanto é fruto da violência 
praticada pelos grandes proprietários. O termo “ave-bala” é utilizado como metáfora de tal situação. 
Momento para o professor dar início a discussão sobre a questão agrária no Brasil e a violência 
gerada pela disputa de terras. 

No 3º trecho, Severino teme em se perder, pois o rio Capibaribe apresenta trechos seco. 
Uma oportunidade para abordar a hidrografia do Nordeste, a relação com o clima, solo, relevo e 
vegetação. Pode-se fazer maquetes que representem o lugar descrito na obra, é fundamental o 
trabalho cartográfico delimitando o Sertão, assim como as demais sub-regiões (Zona da Mata, 
Agreste e Meio Norte) do Nordeste, oportunidade para o estudante diferençar cada uma. 
                                                           
5 O que significa peça de origem medieval e popular. 



No 4º trecho, o retirante ouve um canto para um defunto, em uma casa distante. 
Segunda morte no caminho do retirante, que curiosamente chamava-se também Severino. No 5º 
trecho, Severino se mostra cansado com a viagem, com as mortes, então, começa a questionar a 
vida e a morte. Pensa em interromper a viagem e procurar trabalho onde se encontra, pois a vida 
que é menos vivida, quando defendida é ainda mais severina para o homem migrante.  

No 6º trecho, Severino vê uma mulher na janela e resolve perguntar se há  trabalho para 
ele por aquelas “bandas”. Descobre que é a rezadora titular dos defuntos de toda a região, tudo que 
se faz naquele lugar está relacionado à morte.  Mesmo que Severino saiba lavrar, arar, tratar de 
gado, cozinhar ou tratar de moenda, pouco ele poderá fazer ali, o ofício encontrado é trabalhar com 
os mortos. Também é observada a atração de moradores do litoral para o Sertão, com o objetivo em 
ganhar dinheiro com a morte, é lucrativa e menos trabalhosa.  

“Imagine que outra gente/de profissão similar, /farmacêuticos, coveiros, /doutor de anel 
no anular, /remando contra a corrente/da gente que baixa ao mar, /retirante às avessas, /sobem do 
mar para cá” (MELO NETO, p. 11). 

Nesta passagem é possível discutir sobre as diferentes formas de trabalho / profissões; a 
função social; identificar atividades econômicas e as consequências na construção do espaço 
geográfico; interpretar paisagens urbanas e rurais em suas oportunidades de trabalho; verificar a 
importância do trabalho humano na formação da sociedade e compreender conceitos chave da 
migração. 

O 7º trecho relata a chegada do retirante e seu encantamento com a sub-região da Zona 
da Mata6, levando-o a tirar conclusões precipitadas sobre a mesma. O professor pode desenvolver 
um seminário sobre as sub-regiões do Nordeste, como já mencionado na análise do 3º trecho. 
“Decerto a gente daqui/jamais envelhece aos trinta/nem sabe da morte em vida/vida em morte, 
Severina/e aquele cemitério ali/branco na verde colina/decerto pouco funciona/e poucas covas 
aninha.” (MELO NETO, p. 12). 

No 8º trecho, porém os encantamentos com a Zona da Mata são desfeitos, pois Severino 
presencia um enterro, a morte ainda se faz presente, mesmo em terra tão rica e fértil. A 
desigualdade social, o extremo desamparo dos pobres perante o latifúndio, o coronelismo, as 
grandes oligarquias também estavam presentes na “terra tão encantadora”. No 9º trecho, o retirante 
demonstra interesse em chegar o mais rápido possível a Recife, seu destino. Para Severino não há 
diferença entre o Agreste7 e a caatinga; entre a caatinga e a Mata Atlântica, a generalização, 
oportuniza o professor caracterizar cada bioma do Brasil que apresenta características muito 
distintas.  

 Severino migra para estender sua vida, para ele o seu fim seria logo, pois já havia 
completado vinte anos. Considera que sua expectativa de vida é baixa, como de outros “Severinos”. 
Aqui, pode tratar da dinâmica da população, pirâmides etárias, fatores responsáveis pela elevada e 
ou baixa expectativa de vida, indicadores socioeconômicos. 

No 10º trecho, seu interesse em apressar a chegada à Recife aumenta, mas ao se deparar 
com a cidade, Severino, senta para descansar exatamente em uma área de um cemitério e sem ser 
notado escuta a conversa de dois coveiros. Percebe que eles não entendem os retirantes:  

 
E esse povo lá de riba/de Pernambuco, da Paraíba/que vem buscar no Recife/poder morrer 
de velhice/encontra só, aqui chegando/cemitérios esperando. /Não é viagem que o 
fazem/vindo por essas caatingas, vargens/aí está o erro: /vêm é seguindo seu próprio 
enterro. (MELO NETO, p. 19) 

 

                                                           
6 A Zona da Mata é a sub–região mais industrializada e urbanizada do Nordeste, marcada pela forte concentração de 
renda e latifúndios. Apresenta clima tropical úmido e belas praias, bem diferente do Sertão de onde vem o Severino.  

7 Área de transição entre o Sertão e a Zona da Mata, apresenta trecho semi-áridos com predomínio da vegetação de 
caatinga, mas existe locais com solo fértil, conhecidos como brejos bastante utilizado para práticas agrícolas.  



Assim, inicia o enredo do retirante na cidade grande, um começo triste considerando 
toda a trajetória do migrante.  

O 11º trecho, Severino aproxima-se de um dos cais do rio Capibaribe e surge a ideia de 
suicídio. Ele desanima ao pensar que sua trajetória até o Recife, seria o seu fim, estaria culminando 
seu próprio enterro. Vem o desejo de morte para abreviar a dura vida Severina.  

No 12º trecho, aproxima-se do retirante, o senhor José, carpinteiro, não por acaso, 
homônimo do pai de Cristo, morador de um dos mocambos que existe entre o cais e a água do rio. 
Ao se aproximar, escuta indagações do retirante sobre que valor tem a vida. O carpinteiro é 
categórico, fala ao retirante que ele deve ser persistente na batalha pela sobrevivência, mesmo 
diante de tantos problemas da vida severina, pois é preciso continuar a lutar pela vida. Para o senhor 
José, o mar é a miséria que assola cada dia mais a vida de tantos Severinos, contudo não se pode 
curvar a ele.  

Diante de tantas dúvidas, o retirante expõe que de nada adianta continuar, a melhor 
saída é saltar da ponte. Entretanto, no 13º trecho é anunciado ao senhor José o nascimento de seu 
filho, ou seja, enquanto o retirante pensava em morrer, surge à esperança, uma vida, o filho do 
mestre carpina. No 14º trecho, todos (vizinhos, amigos e duas ciganas) se aproximam da casa do 
carpinteiro e começam a louvar a chegada do recém-nascido. 

No 15º trecho, as pessoas chegam para presentear o nenê, apesar de pobres, cada 
visitante leva algo para alegrar o bebê e a família. Cada um presenteia conforme o poder aquisitivo 
e deseja esperanças. “Minha pobreza tal é/que não tenho presente melhor: /trago papel de 
jornal/para lhe servir de cobertor; /cobrindo-lhe assim de letras/vai um dia ser doutor”. (MELO 
NETO, p.24) 

Todas as esperanças em relação à criança são quebradas no 16º trecho, uma das ciganas 
anuncia o terrível destino do filho de senhor José, a vida do garoto será semelhante à de um animal. 
Porém, a outra cigana prevê um destino melhor, ainda que sofrido, não dentro dos mangues, mas 
dentro de uma fábrica, cheio de graxa de sua máquina. O professor poderá aproveitar a abordar o 
trabalho na indústria, a vida de um operário, em que condições vivem. 

No 17º trecho, os vizinhos, amigos, enfim, as pessoas que vieram com presentes, agora 
elogiam a criança.  Independente da opinião das ciganas, o ambiente é de esperança, de vida nova, a 
criança é bastante elogiada pelos visitantes, que a comparam com o sim (que se opõem as coisas do 
não) e com o novo.  

 
De sua formosura/deixai-me que diga:/tão belo como um sim/numa sala negativa(...) Belo, 
porque tem do novo/A surpresa e a alegria./Belo como a coisa nova/na prateleira até então 
vazia(...) E belo porque com o novo/todo o velho contagia. (MELO NETO, p.26) 

 
No 18º e último trecho, o senhor José conversa com Severino, que havia se afastado. O 

carpinteiro, não se julgava apto a responder as indagações de Severino, mas afirma que o sentido da 
vida se encontra no nascimento do seu filho, que ambos puderam apreciar. Apesar de todas as 
mazelas as quais o povo nordestino está exposto, a vida deve ser vivida, mesmo que seja severina. 
O mestre carpinteiro representa a possibilidade de esperança na vida sofrida do homem nordestino, 
na vida de tantos “Severinos”. 

A leitura da obra possibilita ao aluno conhecer as características fundamentais da 
extensa área geográfica, que é o Nordeste brasileiro. O professor pode explorar desde a sua 
paisagem natural aos aspectos socioambientais. Representa a denúncia das desigualdades sociais; da 
miséria, fome; seca; violência; contudo os Severinos encontram razão para viver, buscar a 
sobrevivência de forma digna. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Tornar as aulas de Geografia prazerosas pode ser o caminho para desenvolver um 
“espírito geográfico” nos estudantes. Para tanto, é necessário envolver os educandos nas atividades, 
fazer com que eles sejam agentes ativos do processo de ensino aprendizagem. Neste contexto, 



surgem pesquisas que proporcionam ampliar o horizonte geográfico através da interdisciplinaridade 
com as diversas áreas do conhecimento, a saber, a Literatura que em geral é considerada pelos 
alunos encantadora.     

As possibilidades de estudo do espaço geográfico através da obra literária, Morte e Vida 
Severina, é apenas um exemplo de trabalho interdisciplinar, dentre tantos outros que o professor 
pode aproveitar. Cabe a ele saber manusear essas possibilidades interdisciplinares existentes, 
proporcionando ao aluno a apropriação do conhecimento com um olhar crítico e de maneira muito 
atraente. 

Acrescenta-se que Morte e Vida Severina, além das outras obras citadas neste trabalho 
oferece uma rica leitura geográfica da paisagem do Nordeste brasileiro, mostrando a identidade do 
homem sertanejo, denunciando suas mazelas sociais e evidenciando as paisagens naturais às quais 
ele está inserido. Vale ressaltar que há inúmeras obras da literatura brasileira que também podem 
fazer parte das aulas de Geografia. 

Não se pretende, neste artigo, esgotar as possibilidades de estudo do espaço geográfico 
através desta obra, mas sim abrir espaços para a continuidade do trabalho com as temáticas 
propostas, aplicando-as em sala de aula e analisando os resultados obtidos.  
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