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A POESIA NO ENSINO DE GEOGRAFIA 
 
 

Aline Vicente Kunst1

 
 

No ensino de geografia podemos trabalhar com inúmeros recursos, entre eles, textos 

da literatura clássica como forma de interagir entre os espaços fictícios do texto e os 

espaços reais. No presente trabalho utilizamos o poema “Morte e Vida Severina – Auto de 

Natal Pernambucano” de João Cabral de Melo Neto, associando o percurso realizado pelo 

retirante Severino e as diferentes espacialidades do Nordeste brasileiro. 

“Somos muitos Severinos 

iguais em tudo na vida: 

na mesma cabeça grande 

que a custo se equilibra, 

no mesmo ventre crescido 

sobre as mesmas pernas finas 

e iguais também porque o sangue, 

que usamos tem pouca tinta.” 

 Nosso personagem apresenta-se como mais um Severino, um sofrido nordestino sem 

uma identificação como indivíduo, sendo estes 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”. 

 O objetivo deste trabalho é praticar a geografia em sala de aula utilizando diversas 

formas de expressão, como a poesia, a dramatização e a construção de mapas como forma 
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de conhecer, ler e interagir com o espaço. A interdisciplinaridade é fundamental neste 

processo, pois integra as diferentes formas de entender o espaço e seus agentes nos dando 

subsídios para o entendimento e interação com os processos. 

Na construção dessa prática de ensino, além do poema, utilizamos um mapa com os 

contornos dos estados que compõem a região Nordeste do Brasil e faixas de cores 

delimitando seus diferentes ambientes nas quatro sub-regiões em que podemos distinguir a 

região Nordeste, da esquerda para direita: Meio Norte; Sertão; Agreste; Zona da Mata ou 

Litoral, que são determinadas de acordo com as distintas paisagens que apresentam. Para 

melhor fazermos a delimitação espacial das sub-regiões do Nordeste, vamos nos apoiar 

também na sua divisão política, que é mais conhecida de todos. Citando os estados que 

fazem parte da região Nordeste do Brasil são: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a Bahia. 

Figura 1 – Mapa com as delimitações políticas dos estados e as quatro sub-regiões. 

 

 Utilizou-se o conceito de paisagem segundo Callai (2002) “a paisagem é o resultado 

do processo de construção do espaço”. Podendo ser interpretada como uma acumulação 

desigual de tempo, o acúmulo de resultados dos fluxos, dos agentes que interagem com os 

fluxos e que passam/atuam sobre os lugares. A paisagem é importante em nosso estudo, 

pois é única em cada lugar, diferenciando-se no modo como a apreendemos e nas relações 
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que estabelecemos entre sua atual configuração e os diferentes tempos por qual passou até 

chegar no atual estágio. 

Em relação à análise da paisagem, é importante que se supere a sua simples 

visualização, que é a representação do espaço em um determinado momento, para 

encontrar o seu significado, as suas histórias. É preciso considerar os movimentos do 

espaço que configuram a paisagem como o resultado do jogo de forças dos homens entre si 

e desses com a natureza. Uma possibilidade é a de buscar identificar os fixos e reconhecer 

os fluxos (movimentos) em suas origens e nas formas de concretização material, para 

trabalhar com as diferentes configurações do espaço. Para o estudo da região precisamos 

analisar se os fluxos são regionais, nacionais ou internacionais e buscando entender o 

significado e a influência que eles exercem sobre as pessoas que vivem naquela região. 

Através dos fluxos e dos fixos podemos, entender como o universal se particulariza, se torna 

singular, em determinado lugar. 

Com o conceito de paisagem retomamos a importância da dimensão histórica que é, 

segundo Callai (2002) a “busca das explicações para as formas aparentes do espaço e 

entender o jogo de forças que atuaram na construção do espaço atual” bem como a busca 

pelo entendimento da dinâmica das relações entre os homens e entre os homens a 

natureza. Esta dimensão na análise geográfica favorece nossa percepção a cerca dos 

significados de cada lugar, ultrapassando as aparências e encaminhando à compreensão da 

realidade espacial como resultado de processos sociais. 

Para que tivéssemos maior clareza de nossa análise geográfica, percebemos a 

necessidade de trabalhar com o significado de certos termos, como observar, descrever, 

comparar, relação, correlação, conclusão e sínteses. A observação e a descrição, através 

de fotografias e figuras da região, trouxeram o concreto para nossa prática, pois além de 

imaginarmos o trajeto de Severino, podemos ter idéia da paisagem local. A tarefa seguinte 

foi a comparação e a correlação, levantando semelhanças e diferenças no interior dos 

lugares referidos no trajeto. O mapa serviu para, além da construção do imaginário do 

poema, estabelecer conclusões, organizando os dados e as informações obtidas, a fim de 

caracterizar efetivamente os lugares e delinear as proposições levantadas no sentido de 

organizar as sínteses, levantar hipóteses e interpretar, para além do observável, o que pode 

estar expresso no espaço, no sentido de suas origens – a historicidade dos lugares. 

Através da interpretação do poema percebemos os laços que os indivíduos tecem 

entre si, o modo como instituem a sociedade, como a organizam e como a identificam ao 

território no qual vivem ou com o qual sonham. A maneira como os grupos exploram o 

espaço, como estabelecem as relações com o ambiente está diretamente associada a sua 
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cultura. Conhecer os diferentes elementos da cultura nordestina é essencial para 

compreender este espaço e, entender as desiguais relações de poder estabelecidas. 

Trabalhamos, através de figuras, o conjunto de características que formam a feição 

deste espaço constituindo sua identidade. Para tanto as figuras utilizadas foram bem 

simples. Contando com a imaginação dos alunos, desenhamos e recortamos as figuras em 

papel colorido e estabelecemos o que cada uma delas representaria. 

Após o período de leitura do poema e com todo material organizado, começamos 

nossa prática. Para melhor situar os alunos, partimos da localização da região Nordeste 

dentro do Brasil utilizando um mapa simples e um desenho da Rosa-dos-Ventos feito por 

eles. 

 Figura 2 – Mapa de localização da região Nordeste do Brasil. 

   

Figura 3 – Rosa-dos-Ventos 
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Percebendo as dificuldades dos alunos na localização de pontos de referência, 

trabalhamos com a Rosa-dos-Ventos, partimos da orientação de pontos na sala de aula até 

que todos conseguissem se localizar e orientar nosso mapa. 

Depois de orientado o mapa, que até então estava “mudo”, começaram a escolha e a 

colagem das figuras. Partimos da identificação dos nomes dos estados e de suas capitais. 

Houve surpresa ao perceberem que dos nove estados da região Nordeste apenas a capital 

do Piauí – Teresina não é uma cidade litorânea. Logo surgiu a pergunta: por quê? A 

explicação deu-se a partir da forma como o país foi “descoberto” e ocupado pelos 

colonizadores, sendo a costa grande porta de entrada. Trabalhamos também os ciclos 

econômicos que se seguiram à ocupação. 

Analisamos as condições sócio-econômicas desfavoráveis verificadas na região, 

juntamente com o contexto histórico em que vivia o autor João Cabral de Melo Neto e a 

atualidade de sua obra. Esta serve como um testemunho das péssimas condições de vida 

em que a população nordestina se encontra, desde o início da colonização do país até os 

dias atuais, e sem perspectivas de um futuro melhor. 

Na continuação de nossa montagem, os alunos começaram a associar os nomes das 

capitais litorâneas a imagens que viram na televisão, em jornais e revistas, mostrando 

belíssimas praias e a exploração turística na região. Com o surgimento da discussão, 

analisamos quem são os beneficiados e os prejudicados com o turismo, principalmente em 

relação ao aumento do custo de vida verificado em grande parte das cidades turísticas, 

dificultando o dia-a-dia da população local menos favorecida. 
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Após colarmos as siglas dos nomes dos estados e os nomes de suas capitais, 

partimos para a análise da vegetação da região. Os alunos lembraram-se rapidamente da 

vegetação de caatinga, com seus pequenos arbustos e árvores baixas com troncos 

retorcidos, nas áreas mais áridas com a predominância das cactáceas como mandacaru e 

palma, colamos no nosso mapa desenhos de cactos. Os alunos ficaram espantados quando 

eu disse que o mandacaru e a palma servem de alimento para o gado. 

Logo surge outra pergunta... “É só isso que tem no Sertão?” Para responder 

começamos a pensar o que pode ser produzido lá. Mostrei aos alunos que o rio São 

Francisco banha parte da região e tem grande importância para a população. Vimos que 

através de projetos de irrigação há o cultivo de produtos de exportação como: uva, banana, 

abacaxi, manga, produzidos em grandes propriedades. Entramos na questão dos 

beneficiados com este tipo de produção, como é realizada em grandes propriedades e com 

alta tecnologia, não são todos que tem acesso, apenas uma pequena elite. 

Surgem perguntas difíceis de responder... “Por que tem tanta gente passando fome 

se conseguem produzir tantos alimentos? Por que exportar comida se tem tanta gente 

passando fome? Quer dizer que comida tem, só que não tem dinheiro para comprar? Por 

que uns tem tanta terra e outros nem onde morar?” Essas foram algumas das muitas 

indagações dos alunos, tentamos pensar as respostas em conjunto, as crianças são muito 

criativas e chegaram a respostas mirabolantes para os problemas que encontraram no 

Nordeste do Brasil. 

Em meio a tantas perguntas, o trabalho ficou sem uma ordem definida, podemos 

dizer complexo, fiquei feliz em ter trabalhado com a complexidade da realidade com meus 

alunos. Segundo Morin (2004): “Conhecer e pensar não é chegar a uma verdade 

absolutamente certa, mas dialogar com a incerteza”. Sendo a incerteza associada à 

desordem, esta deve ser concebida de modo complementar a ordem, e não de forma 

antagônica, mas sim em seus significados a cerca da vida, cito Obregón (2002) para ilustrar 

o convívio entre a ordem e a desordem: “No mito, assim como na vida diária, ordem e 

desordem têm que trabalhar juntas, Atena para trazer a luz aos olhos dos homens, e 

Afrodite para cegá-los”. Acredito que em nossa prática em sala de aula a ordem e a 

desordem devem estar sempre presentes, sem que uma se sobreponha a outra. 

Foram várias aulas sobre a região Nordeste, trazendo o tema de forma concreta para 

a realidade dos alunos. A cada aula surgiam novas perguntas e informações trazidas pelos 

alunos. O trabalho da montagem do mapa foi enriquecido pelos novos significados que a 

região recebeu, as casas grandes que representam as grandes propriedades já possuem 

um histórico no imaginário dos alunos que deram vida aos desenhos. O mapa passou a ter 

“vida própria” sendo auto-explicativo aos olhos dos alunos. 
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Na figura 4 – podem ser vistos os resultados de nossa montagem. 

 

Abordamos a influência da questão fundiária nos diferentes extratos da sociedade 

nordestina. O grande problema do Nordeste não é a seca, mas sim a cerca, então nesta 

perspectiva discutimos o histórico de ocupação da região, bem como os agentes que 

atuaram e continuam atuando neste processo excludente de ocupação. As terras podem 

custar caro, trabalhamos com uma citação do poema para ilustrar a situação dos que tem 

pouco e que esse pouco para alguns pode parecer demais. Contextualizamos uma das 

paradas de Severino onde ele encontra dois homens carregando um defunto numa rede e 

conversa com os “irmãos das almas” 

“- 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 
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à sua morada. (...) 

 - 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“. 

No seguimento do diálogo Severino pergunta se a morte foi morrida ou matada. 

Descobre que foi matada e o motivo da bala que voava ter encontrado o lavrador foi “uns 

hectares de terra de pedra e areia lavada que cultivava”, mas que ao dono da bala 

interessava. A questão da terra é trabalhada por João Cabral de Melo Neto no decorrer de 

todo o poema, e também pela curiosidade dos alunos que dão segmento ao trajeto de 

Severino. 

A jornada de Severino começou na serra da Costela, limites da Paraíba, seguia o rio 

Capibaribe que deságua no mar, chegando a Zona da Mata observa que: 

“ – Bem me diziam que a terra 

se faz mais branda e macia 

quanto mais do litoral 

a viagem se aproxima. 

Agora afinal cheguei 

nessa terra que diziam. 

Como é uma terra doce 

para os pés e para a vista. 

Os rios que correm aqui 

tem água vitalícia. 
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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 da terra 

(cavei pedra toda a vida), 

e para quem lutou a braço 

contra a piçarra da Caatinga 

será fácil amansar 

esta aqui, tão feminina.” 

Com sua chegada a Zona da Mata Severino pensa em ali ficar e começar na terra a 

trabalhar, mas para seu espanto gente ele não avistará, só verá as folhas de cana fina com 

o vento a balançar. Severino segue, encontra alguém e pergunta “onde andará a gente que 

tanta cana cultiva?”, tem como resposta que nessa terra rica não há necessidade de 

trabalhar “todos os meses da vida”. Desta forma mostramos a esperança de Severino numa 

vida melhor, contemplando diferentes aspectos que interferem na visão de mundo e forma 

de vida de nosso personagem. 

Severino continua sua caminhada e assiste ao enterro de um trabalhador... 

“– Essa cova que está, 

com palmos medida, 

é a conta menor 

que tiraste em vida. 

 - É de bom tamanho, 

nem largo nem fundo, 

é a parte que te cabe 
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deste latifúndio. 

- Não é cova grande, 

é cova medida, 

é a terra que querias 

ver dividida.” 

A questão da terra retorna, desta vez, falando dos latifúndios da região e dos mortos 

por quererem ver a terra dividida. Verificamos aqui a atualidade do poema, bem como da 

questão da terra onde a dita Reforma Agrária não foi implantada e pelo contexto atual não 

será tão cedo. Muitos severinos continuaram morrendo sem ver a terra dividida, tendo após 

a morte alguns palmos de terra medida para a morte definitiva, já que morrem um pouco a 

cada dia. 

A cultura é fundamental na compreensão dos lugares, das paisagens presentes no 

poema, bem como a compreensão de nossos personagens severinos, com suas vidas e 

mortes severinas. Através da exploração do imaginário dos alunos, principalmente em 

relação à cultura nordestina, pode-se construir com eles as mediações que permitam a 

possibilidade de, com os pés solidamente ligados aos seus lugares, aos poucos 

descobrirem o mundo e redimensionarem a experiência com o seu próprio lugar, ou seja, 

redescobrirem seus próprios lugares e o mundo. Para tanto, as noções de sociedade, 

cultura, trabalho e natureza são fundamentais. No poema percebemos grandes interações 

dinâmicas entre essas noções, tanto no nível do indivíduo, como do nível da sociedade, 

vistas em sua totalidade. 

Após acompanhar uma série de manifestações em homenagem ao morto, o retirante 

Severino resolve apressar-se para logo chegar ao Recife. Severino não tinha grande cobiça, 

buscava não “morrer de velhice antes dos trinta” buscava estender sua vida. Chegando ao 

Recife, Severino, sem ser notado, ouve a conversa de dois coveiros... 

“(...) 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; 
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pois bem: quando sua morte chega, 

temos que enterrá-los em terra seca. (...) 

- Esse povo lá de riba 

de Pernambuco, da Paraíba, 

que vem buscar no Recife 

poder morrer de velhice, 

encontra só, aqui chegando 

cemitérios esperando. 

- Não é viagem o que fazem, 

vindo por essas caatingas, vargens; 

aí está o seu erro: 

vêm é seguindo seu próprio enterro.” 

Depois de ouvir a conversa Severino repete que não esperava muita coisa queria 

apenas suprir suas necessidades básicas. Neste ponto debatemos, pois os alunos acharam 

que Severino queria muito pouco, então discutimos quais seriam as necessidades básicas 

de cada um. Comer, beber, morar e vestir, passamos para outra questão: o que vestir? 

Severino queria roupas simples de algodão, os alunos usavam roupas de marca e na 

maioria feitas de tecidos sintéticos. Perguntei se era necessário para sobreviver usar roupas 

de marca, comer “fast food”, beber refrigerante e morar em belos apartamentos... Entramos 

na discussão dos diferentes padrões de consumo e o pouco ou o muito que é necessário 

para suprir as necessidades básicas ou nem tão básicas. Os alunos acharam um absurdo 

eles terem tanto e tantos severinos terem tão pouco, acabamos entrando na questão da 

(não) distribuição de renda no país. 

Continuamos o caminho de nosso retirante que se desespera com o que ouve dos 

coveiros e decide seu enterro adiantar. Severino aproxima-se de um dos cais do rio 

Capibaribe e pensa em se jogar da ponte, encontra Seu José, mestre de carpina e pergunta 

a ele se a água do rio poderia cobrir o corpo de um homem, diz que não precisa de muita 

água “basta que tenha fundura igual à de sua fome”, Seu José tenta animá-lo dizendo que a 

fome acaba quando se come. Severino, já sem esperanças responde: 

“- Seu José, mestre de carpina, 
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e quando ponte não há? 

quando os vazios da fome 

não se tem como 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. (...) 

o mar de nossa conversa 

precisa ser combatido, 

sempre, de qualquer maneira, 

porque senão ele alaga 

e devasta a terra inteira. 

- Seu José, mestre de 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, 

sou de Nazaré da Mata, 

mas tanto lá como aqui 
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jamais me fiaram nada: 

a vida de cada dia 

cada dia hei de comprá-la. (...) 

- 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?” 

A desesperança realmente tomou conta de nosso personagem retirante, eis que é 

anunciado o nascimento de uma criança, o filho de Seu José que “salta para dentro da vida”. 

Aproximam-se da casa de seu José, que é uma palafita em meio ao lamaçal, vizinhos, 

amigos e duas ciganas. As pessoas trazem presentes e justificam a simplicidade de suas 

ofertas em sua pobreza. Ao mesmo tempo em que os presentes são pobres como “papel de 

jornal para lhe servir de cobertor” a esperança de um futuro bom para a criança aparece 

“cobrindo-se assim de letras vai um dia ser doutor”. 

As ciganas lêem a sorte futura do menino que acaba de nascer, a primeira vê um 

futuro difícil, com sofrimento e privação desde o início, vivendo e morrendo em meio ao 

mangue. A outra cigana completa com as outras linhas, dizendo que a vida do menino não 

será sempre daninha. Não o via dentro dos mangues, via-o dentro de uma fábrica, negro de 

graxa “coisa mais limpa que a lama do pescador de maré que vemos aqui, vestido de lama 

da cara ao pé”. A vida do menino não será sempre triste, conseguirá mudar-se para lugar 

melhor. 

Os vizinhos, amigos, e pessoas que vieram com os presentes começam a falar do 

menino que nascera, “é um menino magro”, descrevem-no como uma “criança pálida” e 

franzina. 

“ – Sua formosura 

deixai-me que cante: 

é um menino guenzo 

como todos os desses mangues, 
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mas a máquina de homem 

já bate nele, incessante. (...) 

 - De sua formosura 

deixai-me que diga: 

belo como o avelós 

contra o Agreste de cinza.” 

Mesmo com tudo isso, no menino também é vista a beleza de quem acaba de 

nascer, “é belo como o coqueiro que vence a areia marinha”. A descrição do menino 

começa a trazer em si a beleza e a força que terá para vencer todas as adversidades, 

“infecciona a miséria com vida nova e sadia”. A esperança de todo aquele povo que veio 

saudar o nascimento é renovada, vendo a vida vencendo a miséria. 

O caminho de Severino sempre foi marcado pelas mortes que acompanhou, a morte 

no sertão é coisa farta... No final de sua jornada Severino tem um reencontro com a vida 

renovando suas esperanças. Seu José fala com Severino, que esteve em silêncio 

acompanhando as saudações à nova vida. 

“E não há melhor resposta 

que o espetáculo da vida: 

vê-la desfiar seu fio, 

que também se chama vida, 

ver a fábrica que ela mesma, 

teimosamente, se fabrica, 

vê-la brotar como há pouco 

em nova vida explodida; 

mesmo quando é assim pequena 

a explosão, como a ocorrida (...) 

mesmo quando é a explosão 

de uma vida Severina. 
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Após todas as mortes que cruzam o caminho do retirante a vida prevalece e a 

esperança continua, pois agora Severino sabendo que o rio Capibaribe não tem fim e que a 

morte é vencida um pouco a cada dia. 

Agora no final do trajeto do Severino que os alunos entenderam o porquê do “Auto 

de Natal Pernambucano”, com a vitória da vida e sua comemoração. Com nossas atividades 

sobre a região Nordeste concluídas, os alunos desejam que a vida dos nordestinos seja 

menos Severina, e que os tantos retirantes Severinos não decidam “saltar fora da ponte e 

da vida”. 

Após o final da montagem de nosso mapa surgiu a pergunta: Onde estão nossos 

tantos severinos? Então as crianças fizeram esses bonequinhos de mãos dadas (nas 

laterais da figura 5) para representar a união dos severinos que são “iguais em tudo na 

vida”, que tem somente “coisas de não: fome, sede privação”. 

Figura 5 – Resultado da montagem – A região Nordeste e seus muitos severinos. 
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