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Título: MORTE E VIDA SEVERINA: AUTO DE NATAL PERNAMBUCANO 

Autor: João Cabral de Melo Neto 

Editora: Alfaguara 

 

Sinopse: Um dos poemas mais populares de João Cabral de Melo Neto, “Morte e vida severina” dá voz aos retirantes 

nordestinos e ao rio Capibaripe, em cenas fortes e contundentes. Em clara crítica social, o autor descreve a viagem de 

um sertanejo chamado Severino, que sai de sua terra natal em busca de melhores condições de vida. Durante a jornada, 

Severino se encontra tantas vezes com a Morte que, desiludido e impotente, percebe que a luta é inútil – como ele, tantos 

outros severinos padecem com a miséria e o abandono. Apenas o nascimento de um bebê, uma criança-severina, renova 

as esperanças e o espírito cansado daquele que já não tinha motivos para continuar a viver. 

 

Referência completa do livro 

Melo Neto, João Cabral de, 1920-1999. Morte  e  vida  Severina  :  auto  de  Natal  pernambucano/  João  Cabral  de  

Melo  Neto  —  1a  ed.  —  Rio  de  Janeiro  :  Alfaguara, 2016. 

ISBN: 978 -85 -5652-020-3 

 

Esta edição especial (nova) está disponível para compra na Amazon.com: 

https://www.amazon.com.br/Morte-vida-Severina-Jo%C3%A3o-

Cabral/dp/8556520200/ref=tmm_hrd_title_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=  

 

e também no site da Livraria Cultura: 

https://www3.livrariacultura.com.br/morte-e-vida-severina-

46331688/p?utmi_cp=8787&adtype=pla&utmi_cp=8102&gclid=Cj0KCQiApt_xBRDxARIsAAMUMu_V_feUaMF

M_qBQHukNKw-Luwn07PrVJXV2p4s7i-mLLGX5pXdn0CYaAvZrEALw_wcB  

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE! 

A edição indicada é mais completa no que tange a estética, análises e contextualização da obra. Caso já possuam outras 

edições ou adquiram qualquer das várias disponíveis no mercado, não há problemas. O importante é que as alunas e 

alunos tenham em mãos o texto integral do poema "Morte e Vida Severina", de João Cabral de Melo Neto. 

 

DICA! 

Uma boa opção para adquirir livros usados em ótimo estado é este site, que congrega uma rede de sebos de todo o Brasil: 

https://www.estantevirtual.com.br/?gclid=Cj0KCQiApt_xBRDxARIsAAMUMu_FI_FDDz30GqBLBq5O-

TpxyVA6XuuD97_gAxhjy7BQmjmtqzEQmGYaAtsUEALw_wcB (Estante Virtual). 
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