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INTRODUÇÃO

Elio Vittorini é um dos famosos escritores italianos do século XX e é 
considerado pelos críticos um dos precursores do neorrealismo italiano 
que se afirma particularmente no decênio compreendido entre1940-1950.1 
Em sua narrativa, podemos presenciar uma realidade social precária e em 
Conversa na Sicília, publicado em 1941, pela editora Bompiani de Milão, 
temos a oportunidade de assistir a um regionalismo com características 
universais, uma vez que trata do ser humano relegado às intempéries 
tanto do próprio homem que não trata seus semelhantes com o devido 
respeito, como quanto da natureza dura e áspera, deixando o “homem”, 
no dizer do próprio Vittorini, daí as características regionais alcançarem 
uma generalização de feição universal.

transcorrer uma humanidade miserável e embrutecida, doente e derrotada, 
vítima do mal que ofende o mundo, da dor universal reconhecida nesse 
ângulo acidentado e quase sem vida da Sicília ... que poderia ser a Pérsia, 
ou a Venezuela ou qualquer lugar, sob qualquer latitude, onde quer que um 
homem tente oprimir um outro homem”.2

1  RICCI, Carlo e SALINARI, Carlo. Storia della Letteratura Italina (con antologia 
degli scrittori e dei critici). Roma-Bari: volume terzo, tomo secondo, Editori 
Laterza, 1981, p. 1357.

2  “...scorre così un’umanità misera e abbrutita, ammalata e sconfitta, vittima del male 
che offende il mondo, di quel dolore universale riconosciuto in questo angolo 
aspro e spento di Sicília che... potrebbe essere Persia o Venezuela o ovunque 
sotto ogni latitudine, ovunque dove un uomo tenti di sopraffare un altro uomo.” 
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O modus vivendi no interior da Sicília, em termos de progresso e quali-
dade de vida, é muito semelhante ao da nossa realidade nordestina. Eis o 
porquê do nosso interesse em elaborar tal trabalho comparativo entre Elio 
Vittorini e João Cabral de Melo Neto, pelo fato de ambos descreverem o 
modo de vida da gente simples e inculta de uma região árida e subdesen-
volvida, com uma linguagem substantiva, carregada de desesperança e 
resignação e, sobretudo, quando questionam a força do homem diante da 
fome, diante da impossibilidade de mudar o que ali está, na simplicidade 
dos personagens imersos na luta do oprimido pelo opressor.

É possível a constatação da ideologia reinante naquela região, partindo 
da observação das relações entre o homem e o meio ambiente e as sensações 
advindas desta convivência.3 

Antonio Candido afirma que “a arte, e portanto a literatura, é uma 
transposição do real para o ilusório por meio de uma estilização formal, 
que propõe um tipo arbitrário de ordem para as coisas, os seres, os senti-
mentos.”4 Com base nessa afirmação temos o firme propósito de analisar 
a reconstrução do real, do sul da Itália (Sicília) em Conversa na Sicília 
e do nordeste brasileiro (Pernambuco) em Morte e vida severina, para o 
mundo ficcional em ambas as obras, que possuem uma sintaxe própria, 
com características que lhes são peculiares. Nelas é possível observar o 
meio social em que vivem suas personagens, seus hábitos, seus costumes, 
sua maneira de sobrevivência, numa verdadeira fusão do “texto e contexto 
numa interpretação dialeticamente integra” nos dizeres do mesmo Antonio 
Candido.5 

Adotamos também o pensamento de Lukács ao analisar o “fator social”, 
observando que este é realmente determinante do valor estético  da obra, 
pois constitui-se em elemento essencial no desenvolvimento do enredo.

Procuraremos verificar em que medida as obras em estudo espelham, 
ou melhor, representam a sociedade operária do sul italiano e aquela do 
nordeste brasileiro, como são descritos os seus vários aspectos. Observaremos 
também a função social de ambos os escritores na tentativa de visualizar 
a sua posição com a natureza de sua obra dentro da organização social 

apud DE NICOLA, Francesco. Introduzione a Vittorini. Roma-Bari: Edizioni 
Laterza, 1993, p. 70.

3 CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. São Paulo: Editora Brasiliense, 6ª ed., 
1981, p. 25.

4  CANDIDO, Antonio. “Crítica e Sociologia”. In: Literatura e Sociedade. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 2ª ed., 1967. p. 64.

5 Ibid., p. 4.
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retratada por elas. Daremos também importância às influências do meio 
ambiente sobre as obras em estudo, levando em conta o fato de ambas serem 
expressão das sociedades acima referidas, bem como pelo fato de trazerem 
à tona os problemas sociais e os fatores socioculturais que afetam os seus 
componentes, deixando transparecer a ideologia de ambas as sociedades. 
Confirma-se assim a verdade que Madame Staël, na França, foi a primeira 
a formular sistematicamente que “a literatura é também um produto social, 
exprimindo condições de cada civilização em que ocorre”.6 

Assim sendo, é neste prisma literário que pretendemos desenvolver o 
nosso trabalho, na tentativa de analisar as aproximações e as diferenças entre 
os dois autores em questão, de um ponto de vista comparativo, para o exame 
da linguagem, das questões temáticas e ideológicas que nos possibilitam a 
observância da estratificação social e cultural presente nas obras em apreço. 
Para tal, tomaremos por base a proposta teórica do tcheco Dionys Durisin 
que “apoiado nos princípios do estruturalismo de Praga, formulou uma 
metodologia que muitos consideram um ‘modelo’ inovador”,7 além de ser 
ele, entre os teóricos modernos, aquele que considera que “o objetivo da 
literatura comparada é a compreensão da essência tipológica e genética do 
fenômeno literário como um fenômeno concreto da História e ao mesmo 
tempo como um fenômeno geral, sem se considerar sua história específica”.8

Tal estudo possibilitará uma visão da obra de João Cabral de Melo 
Neto, especificamente Morte e vida severina, do ponto de vista temático, 
levando em conta as contingências culturais, econômicas, sociais e políticas 
nordestinas versus aquelas de Vittorini na Sicília, oportunizando ao leitor, 
através do estudo comparatista, ter uma maior conscientização de fatores 
sociais comuns, nas duas obras, que muitas vezes passam desapercebidas 
quando vistas somente numa versão. Esperamos que a pesquisa desperte a 
curiosidade pela leitura da obra traduzida de Vittorini, que tem recebido 
muitos elogios dos críticos brasileiros. Pretendemos contribuir, sobretudo, 
para o incentivo da leitura de obras literárias e o conhecimento do universo 
de uma outra cultura, estabelecendo o paralelismo quer estilístico, quer 
cultural entre as duas obras inseridas no seu universo, fortalecendo, assim, a 
função humanista da literatura comparada, além de ajudar a compreender 
os processos de identidade entre as duas Literaturas: a brasileira e a italia-

6  CANDIDO, Antonio. “Crítica e Sociologia”. In: Literatura e Sociedade. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 2ª ed., 1967. p. 23.

7  CARVALHAL, Tânia Franco. Literatura Comparada. São Paulo: Ática, 1986, p. 40.
8 NITRINI, Sandra. Literatura Comparada: história, teoria e crítica. São Paulo: 

EDUSP. 1997, p. 90.
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na, no tangente à literatura regionalista, de acordo com o pensamento de 
Ana Pizzarro, utilizando as ideias constantes em sua comunicação Sobre 
las Direcciones del Comparatismo em América Latina apresentada no X 
Congresso da Associação Internacional de Literatura Comparada, realizado 
em Nova Iorque, em 1982.

Conversa na Sicília, como Morte e vida severina, obteve sucesso logo 
no lançamento. Embora sendo considerado um romance de difícil leitu-
ra, tendo em vista que os acontecimentos não possuem um fio lógico e 
linear   de desenvolvimento, mas as ações se justapõem e o leitor comum 
não está habituado a esse tipo de enredo, o romance não é trabalhado nas 
escolas italianas.

Conversa na Sicília, tendo tido a sua primeira versão lançada em fascícu-
los na revista florentina “Letteratura” entre l938 e l939, despertou interesse 
de imediato por ser, além de um romance real, um ensaio, uma verdadeira 
análise da amarga situação social da gente da ilha e dos oprimidos em geral, 
tendo como pano de fundo histórico o fascismo e a guerra civil espanhola 
com suas consequências sobre a população humilde e trabalhadora. Teve 
uma sua primeira edição em número limitado, intitulada Nome e Lacrime, 
em 1941, pela editora Parenti, também, de imediato, esgotada, seguindo-se, 
no mesmo ano, uma nova edição já com o título definitivo de Conversazione 
in Sicilia, pela editora Bompiani, de Milão e, imediatamente, duas outras 
reedições em 1942, ano fatídico, que levou Vittorini a ser interrogado 
pela polícia fascista, tendo como consequência o sequestro do romance. 
Embora já tivesse sido publicado em revistas e jornais que Vittorini era um 
dos exponentes máximos da sua geração, a censura do regime fascista agiu 
fortemente sobre o romance por considerá-lo uma obra revolucionária e 
ofensiva ao pudor. Uma nova reedição, desta vez, coordenada pelo próprio 
Vittorini, ilustrada com a colaboração fotográfica de Luigi Crocenzi e 
Giacomo Pozzi Bellini, foi levada a cabo pela mesma editora Bompiani em 
1954. É esta a edição que Cosac & Naify lançou no Brasil, com tradução 
do escritor Valêncio Xavier e de Maria Helena Arrigucci, sobre a qual nos 
debruçamos para a realização do nosso trabalho.

Em 1998, o livro foi adaptado para o cinema pelos diretores cinema-
tográficos Jean-Marie Straub e Daniele Huillet com o nome exclamativo 
“Sicília”. No Brasil, o filme recebeu o título “Gente na Sicília” e obteve 
um grande sucesso de crítica e de público.9 

Conversa na Sicília possui uma estrutura romanesca que o diferencia 
dos romances de então. É um romance que possui cinco partes distintas, 

9 LEITE NETO, Alcino. “O mundo ultrajado”. In: Jornal de Resenha. 08/03/2003.



17

constituindo as etapas de uma viagem geográfica que se torna psicológica, 
psicoanalítica, moral, social e que, de vez em quando, depois de algumas 
paradas, põe novamente as rodas em ação. Estas etapas até parecem ter sido 
escritas para serem representadas, vez que cada uma tem o seu prólogo, a 
demarcação do tempo e espaço dos personagens.

Morte e vida severina, por ser um auto, possui duas partes distribuídas em 
dezoito jornadas ou atos. A primeira parte é composta por treze jornadas, 
onde são apresentadas ao leitor as mortificações e a infelicidade da viagem 
do personagem narrador. A segunda retrata o episódio central do auto e é 
composta de cinco jornadas: encontro, louvação, previsões das ciganas e 
presentes ao recém-nascido. Em seguida vem um arremate, uma espécie 
de conclusão, que conjuga as duas partes.

Em ambas as obras é muito forte a influência da península ibérica. João 
Cabral tem fortes ligações com a Espanha e foi lá que passou boa parte de 
sua vida como embaixador do Brasil. Da Espanha transportou ideias e as 
inseriu em muitas passagens do seu auto de natal, como ele próprio afirma: 

Com Morte e vida severina, quis prestar uma homenagem a todas as 
literaturas ibéricas. Os monólogos do retirante provêm do romance caste-
lhano. A cena do enterro na rede é do folclore catalão... A conversa com 
Severino antes de o menino nascer obedece ao modelo da tenção galega.10 

O humor negro presente nos versos —Mais sorte tem o defunto / irmão 
das almas / pois já não fará na volta / a caminhada —é consequência de uma 
história que o escritor ouvira na Espanha de que o general Franco mandava 
fuzilar seus inimigos num lugar chamado Sória, que é o mais frio do país. 
Conta-se que, um dia, um condenado virou-se para os soldados que iriam 
fuzilá-lo e disse: “Puxa, como faz frio neste lugar”. Ao que um dos soldados 
respondeu: “Sorte tem você, que já não precisa fazer o caminho de volta”. 
Foi assim que essa frase foi parar no meio de Morte e vida severina, afirma 
o próprio autor.11 Este fato toma cada vez mais veracidade nas palavras 
do autor ao afirmar: “Minha poesia é um esforço de “presentificação”, de 
“coisificação” da memória”.12 

Já Vittorini, declarada a guerra civil espanhola, e depois da adesão da 
Itália ao regime franquista, rebela-se contra o fascismo e conclama os fascis-
tas italianos, aqueles a quem ele chama de “veri rivoluzionari”13 a tomarem 

10 Disponível em: <http://fredbar.sites.uol.com.br/mvsint.html>. Em 16/07/03. 
11 CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA. João Cabral de Melo Neto. São 

Paulo: Instituto Moreira Sales, 3ª reimpressão, nº 1, 1998, p. 27.
12  Ibid. p. 31
13 Verdadeiros revolucionários.
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parte na guerra espanhola contra o ditador Franco. Este fato provoca a sua 
expulsão do Partido Fascista e o leva à escritura de Conversa na Sicília 
onde procura apresentar características desumanas de sua região, que são 
vividas por todo o “mundo ultrajado” presente não só na Sicília, mas em 
todo o mundo ibérico sob o comando absolutista. No tangente ao estilo, 
Conversa na Sicília tem fortes influências da literatura norte-americana, 
devido ao fato de Vittorini ter sido seu tradutor.

A inspiração para a escritura de Morte e vida severina veio depois de 
seu autor ter lido numa revista, em Barcelona, que na Índia a média de 
vida era de 29 anos, o que significava um ano a mais que a perspectiva de 
vida do recifense. Daí então a estupefação que o levou à conclusão de que 
“Recife contrastava com a sua pobreza comparável à de Bangladesh”.14 Tal 
estupefação o levou a escrever O Cão Sem Plumas de imediato e Morte e 
vida severina depois de ter recebido de Maria Clara Machado a encomenda 
de um auto de Natal. Sabe-se que Maria Clara Machado devolveu o auto 
por não ter condições de representá-lo.

João Cabral explica as condições de publicação: “Como o poema era 
grande e José Olímpio queria lançar minha primeira antologia, cortei as 
marcações para o teatro e incluí Morte e vida severina no livro para dar 
volume”.15 Ambas as obras são fruto da vivência de seus autores, João Cabral 
no Recife, Elio Vittorini na Sicília.

Morte e vida severina tem como inspiração a cidade de Recife e, nas 
palavras do próprio João Cabral, “ Sempre escrevi poemas sobre o Recife 
longe da cidade. Eu não precisava estar lá para recriar o universo sobre o 
qual falo em meus poemas”.16 

Embora sendo gêneros diferentes, muito nos interessou estabelecer um 
estudo comparativo por serem ambas as obras reveladoras e porta-voz de 
uma realidade cruel que, não obstante em continentes diametralmente 
opostos, tanto no que diz respeito à civilização cultural, quanto ao desenvol-
vimento econômico, porém semelhantes no desenvolvimento econômico 
e geográfico regional.

Ambos os autores, João Cabral de Melo Neto, como poeta, com seu po-
ema Auto de Natal Pernambucano, e Elio Vittorini, como romancista, com 
o seu Conversa na Sicília, teceram suas obras com intuito de transformar o 
leitor/espectador em leitor/crítico, numa tentativa de despertar o leitor para 

14 Disponível em: <http://fredbar.sites.uol.com.br/mvsint.html>. Em 16/07/03
15  CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA. João Cabral de Melo Neto. São 

Paulo: Instituto Moreira Sales, 3ª reimpressão, nº 1, 1998, p. 27.
16  Ibid, p. 27.
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sair de sua passividade diante da situação que o circunda, que reina em seu 
mundo, em sua região, e agir no sentido de melhorar o meio, as condições 
sociais, os relacionamentos humanos em todos os sentidos e tornar-se um 
espectador crítico consciente do seu meio com suas circunstâncias.

Os dois autores inserem seus leitores/espectadores em universos fic-
cionais carregados de veracidade numa tentativa de despertá-los para a 
realidade circunstancial reinante.

João Cabral quer deixar patente o problema da seca com seu êxodo e 
suas consequências maléficas de desagregação social e falência, que culmi-
nam com a criação da verdadeira “Indústria da seca”. Tal episódio perdura 
desde o Império até nossos dias e as autoridades competentes nada fazem 
para mudar esse quadro de penúria.

Elio Vittorini tenciona despertar os seus leitores para os males do mundo 
(a guerra e os regimes autoritários), chamando-lhes atenção para o sub-
desenvolvimento em que se encontra o camponês de sua região a Sicília, 
para os maus tratos aos quais estão submetidos os seus compatriotas, para 
a inexistência de uma saúde pública atuante, e a ausência de saneamento 
básico tão necessários, enfim, da miséria reinante ali.

Nossa pesquisa foi desenvolvida em três capítulos, em que estudamos, 
de maneira mais detalhada, as obras em apreço, sua contextualização no 
cenário político-social e histórico, visando estabelecer o elo de ligação, 
ou seja, onde se processam a convergência e a divergência. Onde elas são 
símiles e onde são díspares, além da contextualização geográfica de ambas, 
os fatores externos que influenciaram os autores para a concepção das duas 
obras. Dado que tanto uma quanto a outra são fruto de realidades distintas, 
porém muito próximas, no tangente ao aspecto social que influencia nas 
ações de suas personagens e são caracterizadoras de suas emoções. Ambas 
são ligadas a regiões muito semelhantes e díspares ao mesmo tempo. Nossa 
intenção é a de filtrar através de uma concepção estética os elementos de 
ordem social, para entender a singularidade e a autonomia da obra, segundo 
o pensamento de Antonio Candido.17 

No primeiro capítulo, analisamos as similitudes e as diferenças entre 
Conversa na Sicília e Morte e vida severina, tentando estabelecer o elo 
que une as duas obras.

17 CANDIDO, Antonio apud AQUINO, Marcley Pinheiro de. Caminhos Didáticos: 
o social e o histórico nos Autos de João Cabral de Melo Neto. Fortaleza: janeiro 
de 2003. (Dissertação de Mestrado-UFC)
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No segundo capítulo tratamos dos temas recorrentes nas duas obras em 
análise. O modo como se comportam suas personagens diante da situação 
que ali está, sua conformação, seu desengano e sua impotência.

No terceiro capítulo são analisados os traços culturais característicos 
das duas regiões: nordeste brasileiro (Pernambuco) e sul italiano (Sicília), 
o modus vivendi de povos tão longínquos e tão próximos no sofrimento, 
na desilusão e na ideologia dos poderosos. 

Através da nossa pesquisa, tencionamos analisar o processo pelo qual 
os dois autores apresentam suas denúncias transportando o real para o 
ficcional, numa tentativa de despertar o leitor para a sua obrigação como 
ser social e corresponsável pela manutenção da ideologia e do status quo 
predominante, tanto aqui no nordeste brasileiro, quanto lá no território 
italiano, como também passar a ser um crítico da sociedade na qual ele, 
leitor, está inserido.


