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Resumo: João Cabral começou a escrever as notas sobre A casa de farinha (1966 a 1985) no 

auge de sucesso de Morte e vida Severina e a escrita deste dossiê avançou na (re)construção de 

personagens, cenário, temas, subtemas, hipóteses. Neste sentido, o presente estudo objetiva 

analisar a construção destes elementos dramáticos em torno do último dia de trabalho na casa de 

farinha. As três páginas com citações do livro L’amateur de Théatre (1952), de Pierre-Aimé 

Touchard, mostram a preocupação do poeta em encontrar a forma mais adequada para 

desenvolver os choques e as discussões entre os personagens, os diálogos e o movimento 

dramático deste auto que tenta traduzir a voz dos trabalhadores da casa de farinha. 

 

Palavras-chave: Casa de farinha; manuscrito; auto; João Cabral de Melo Neto 

 

A escrita de Notas sobre uma possível A casa de farinha teve início em 11 de 

setembro de 1966 e seu último escrito é datado de 5 de novembro de 1985. Neste 

período de 19 anos, a obra teve um período intenso de criação nos meses de setembro e 

outubro de 1966 e longos períodos de suspensão, de descanso na gaveta com o risco do 

inacabamento, até João Cabral recomeçar a escrita de notas em junho de 1969 e o início 

da redação do auto nos meses de outubro e novembro de 1985.  

O livro sobre a casa de farinha não ficou inacabado com a morte do poeta, uma 

vez que ele publicou outras duas obras após a última data presente neste manuscrito: 

Crime na calle Relator (1985-1987), Sevilha andando (1989). As razões de seu 

inacabamento são desconhecidas, no entanto, outras obras ficaram esquecidas na gaveta, 

como é o caso de “Juízo final do Usineiro”, mencionado nas cartas de João Cabral para 

Lauro Escorel dos dias 2 de abril de 1951 (Londres) e 21 de maio de 1951 (Londres): 

“Esse negócio ainda não me aparece claramente. Estou por isso chocando o Juízo Final. 

Talvez possa fazer com ele uma espécie de romanceiro, inspirado na poesia popular de 

cordel de Pernambuco, riquíssima, aliás.” (MELO NETO, 1951). O projeto de um auto 

sobre Jerônimo de Albuquerque, antepassado conhecido pelo nome de Adão 

Pernambucano, também permaneceu inacabado. 

                                                           
1
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Na parte de criação e de invenção deste auto sobre a casa de farinha, João Cabral 

tentará redescobrir, por trás do processo de modernização das casas de farinha, os 

sentimentos, as motivações e os comportamentos dos trabalhadores desta casa. Existe 

aí, segundo Jean-Jacques Roubine (2003), uma margem de incerteza, de desconhecido, 

que é também o domínio da liberdade criadora, uma vez que escrever envolve dois 

momentos transformadores: “a percepção e a seleção de recursos artísticos. Percepção é 

a criação de uma nova realidade, oferecida pela obra de arte. O processo de apreensão 

envolve recorte, enquadramento e angulação singulares”. (SALLES, 2004, p. 89). Isto 

quer dizer que o projeto poético está ligado a princípios éticos de seu criador, ou seja, de 

seus valores, da captação sensível de tudo o que o rodeia e da forma de ver e representar 

o mundo. O que está em jogo em Notas sobre uma possível A casa de farinha é o 

processo transformador desempenhado pela percepção do poeta nesta ação de apreender 

a realidade do grupo de trabalhadores desta casa de farinha que está prestes a ser 

fechada; os motivos formam a discussão raladoras versus raspadoras.  

Desta forma, o texto literário é o resultado de um processo de reflexão subjetiva, 

ou seja, ele é produto da percepção sensível, de pesquisa de fontes, de construção, de 

projeção de pensamento, enfim, de ideias dispostas segundo a natureza dos problemas 

que conduzem as reflexões. A forma dramática foi escolhida pelo poeta pernambucano 

para retratar estes personagens. 

 

João Cabral e o poema dramático: construções de uma possível A casa de 

farinha 

 

João Cabral começou a escrever as notas sobre A casa de farinha (1966 a 1985) no 

auge de sucesso da representação teatral de Morte e vida Severina, como podemos ler 

no depoimento de Inez Cabral: 

 
Para inscrever-se nesse festival [Festival Internacional de Teatro 

Universitário de Paris], os grupos deviam apresentar, além do 

espetáculo baseado num texto teatral, outro de criação coletiva. O 

Tuca apresentou então “O e A”, espetáculo sem palavras, musicado 

por Chico, onde dois grupos se enfrentavam: um grupo representava 

as novas ideias de liberdade e cantava em A; o outro representava a 

mentalidade do poder da época e respondia cantando em O. Era um 

espetáculo simples, curto, sem protagonistas nem destaques e isso 

fascinou meu pai. Nessa época, pela primeira vez o ouvi dizer que 
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pretendia escrever um auto que se situaria numa casa de farinha, pois 

um dia, conversando com seu primo Túlio Cabral da Costa, de família 

usineira, soube que as casas de farinha estavam em extinção, o método 

artesanal de produzir farinha de mandioca sendo substituído por 

maquinaria industrial, em nome do progresso (CABRAL, 2013). 

 

Nesta citação, podemos observar que a representação teatral de Morte e vida 

Severina, citado dez vezes no manuscrito sobre A casa de farinha, e da peça O & A, pelo 

Tuca no Festival Internacional de Teatro Universitário de Paris, foram decisivas para a 

construção das ideias do manuscrito. O & A, uma mimofarsa do teatrólogo Roberto 

Freire, musicada por Chico Buarque de Holanda (1966), aborda o choque das ideias 

jovens com as ideias velhas na evolução da sociedade. O grupo dos que representam O, 

expressam-se pela vogal O, cujo som fechado representa o “fechamento” dos velhos e 

da velha cultura em aceitar as inovações provocadas pelos jovens. O grupo dos que 

representam A, expressam-se na vogal aberta A, querendo significar que os jovens são 

abertos às novas ideias e às renovações. Eles cantam e dançam velhas ou novas danças e 

músicas.  

Esta dualidade da peça musical O & A, ou seja, de grupos que pensam diferentes – 

velhos e jovens -, é abordada nos manuscritos sobre a casa de farinha, mas neste, o 

enfrentamento dos grupos acontece entre o otimismo das raspadoras e o pessimismo das 

raladoras em relação aos motivos do fechamento da casa de farinha; a igualdade de 

trabalho as fazem pensar igual.  

As reflexões sobre a forma dramática do auto sobre a casa de farinha ocupam 

espaços nas folhas manuscritas para enfatizar a necessidade de “Buscar formas em 

teatro tem de ser buscar cenas” (MELO NETO, 2013, p. 72) e desenvolver os choques e 

as discussões entre os personagens. As três páginas com citações do livro L’amateur de 

Théatre, de Pierre-Aimé Touchard, direcionam a construção da forma mais adequada 

para o conteúdo da casa de farinha como o cenário, as primeiras conversas e o 

movimento dramático que se caracterizará por uma sucessão de cenas novas 

estabelecidas pela entrada e pela saída de personagens. Para isto, o poeta pernambucano 

dedica uma folha para esquematizar esta entrada e saída e o desenvolvimento do cenário 

com seus anúncios pessimistas, otimistas e os climaxes de discussões que se 

relacionarão aos subtemas, às “Suposições possíveis sobre o fechamento da casa de 
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farinha”, como: reformar, vender, alugar e fechar a casa de farinha e a figura do Doutor 

Sudene, presentes nos manuscritos. 

 

Diálogos: L’amateur de Théatre, de Pierre-Aimé Touchard e Notas sobre 

uma possível A casa de farinha, de João Cabral de Melo Neto  

 

Na “programação roteirizada” dos manuscritos sobre a casa de farinha, João 

Cabral também se dedica à construção do cenário, das cenas, dos temas do diálogo e da 

situação dramática, elementos que integram o processo criativo do poeta. Em meio a 

esta etapa de criação da forma, o pernambucano realiza um processo objetivo-subjetivo, 

que consiste na leitura do livro de Pierre-Aimé Touchard, L’amateur de Théâtre, e na 

criação e estruturação da forma que melhor se adequa ao conteúdo imaginado pelo 

escritor. 

Na leitura de L’amateur de Théâtre, as citações deste livro em Notas sobre uma 

possível A casa de farinha estão na primeira parte da obra de Pierre-Aimé Touchard 

dedicada à la mise en scène, à la technique du théâtre, aos personagens, à situação, à 

unidade orgânica e o estilo e à arte da composição. João Cabral extraiu e fichou algumas 

discussões dos subcapítulos “Y a-t-il une technique du théâtre”, “Les personnages de 

théâtre”, “La situacion” e “L’unité organique et le style” ; importantes para a criação 

teatral de Notas sobre uma possível A casa de farinha. Abordaremos, neste artigo, os 

estudos cabralinos sobre a técnica e os personagens para discutir a constituição objetivo-

subjetivo do processo criativo de João Cabral nos manuscritos. 

 

Y a-t-il une technique du théâtre?  

 

Pierré-Aimé Touchard, neste subcapítulo do livro L’amateur de Théâtre, discute 

sobre o Théâtre Libre que não negou todas as leis do teatro, uma vez que não renunciou 

a nenhum dos seus três elementos tradicionais: o palco, os atores e o diálogo. Os 

companheiros de Antoine, segundo Touchard, admitiram o teatro como arte do 

espetáculo, mas eles se recusaram a admitir que, fora do diálogo, ele tinha suas próprias 

leis: “eles o recusavam como uma técnica rigorosamente determinada”. Eles pareciam 

ignorar todas as técnicas que um empirismo secular havia desenvolvido. Antoine 
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reconheceu que o teatro triunfante da época (1885-1900), dominado por Scribe, Sardou 

e os “fabricantes experientes” de dramas e comédias, pecou por excesso de submissão 

as regras de um ofício que eles conheciam muito bem a regra e produziram um teatro 

sem audácia, sem riscos e sem alma. 

Antoine e Jean Jullien, os partidários do Théâtre Libre, admitiram como um 

objetivo alcançar, não a vida, mas o movimento. Para eles, o teatro é movimento. A 

ideia de movimento defendida pelos teóricos que Pierre-Aimé Touchard dialoga no 

subcapítulo “Y a-t-il une technique du théâtre?” está presente em seis excertos fichados 

por João Cabral nos manuscritos sobre a casa de farinha. Vejamos como as citações 

deste subcapítulo, que ocupam duas páginas de Notas sobre uma possível A casa de 

farinha, interagem com a criação em processo: 

 

“... au théâtre, l’interêt d’une action n’existe jamais en cette action même, mais dans la 

projection des conséquences virtuelles de cette action sur l’avenir”
2
. (TOUCHARD 

apud MELO NETO, 2013, p. 86) 

 

- “le mouvement théâtral reside à la fois dans l’évolution des situations et des caractères 

et dans le mouvement physique des personnages sur le plateau”
3
. (TOUCHARD apud 

MELO NETO, 2013, p. 86) 

 

- “... au théâtre, le espectateur attend toujours que quelque chose se passe, et c’est 

pourquoi l’entrée d’un personage ou la sortie d’un des personnages présents  y prennent 

une telle importance qu’à elles seules elles déterminent une scène nouvelle…”
4
 

(TOUCHARD apud MELO NETO, 2013, p. 86) 

- “en príncipe, toute entrée ou toute sortie de personnages répond, dans une pièce bien 

construite ... à une modification, à un rebondissement de l’action”
5
. (TOUCHARD apud 

MELO NETO, 2013, p. 86) 

 

- “… La verité est que le mouvement au théâtre est lié moins à la présence effective des 

personnages qu’à leur intervention”
6
. (TOUCHARD apud MELO NETO, 2013, p. 86) 

                                                           
2
 “... no teatro, o interesse de uma ação nunca existe na própria ação, mas na projeção das consequências 

virtuais dessa ação sobre o futuro”. (Minha tradução) 
3
 - “o movimento teatral reside tanto na evolução de situações e de personalidades quanto no movimento 

físico dos personagens no palco”. (Minha tradução) 
4
 “... no teatro, o espectador sempre espera que algo aconteça, e é por isso que a entrada de um 

personagem ou a saída de um dos personagens no palco assume tamanha importância que por si só 

determina uma cena nova”. (Minha tradução) 
5
 - “em princípio, toda entrada ou saída de personagens responde, em uma peça bem construída... a uma 

modificação, a uma repercussão na ação”. (Minha tradução) 
6
 “... A verdade é que o movimento no teatro está menos ligado à presença efetiva dos personagens do que 

à sua intervenção”. (Minha tradução) 
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“Une pièce de théâtre est la représentation par des comédiens sur un plateau, d’une 

action opposant à partir d’une situation donnée, deux ou plusieurs personnages donnés, 

évoluant selon les lois de logique propre. Le mouvement dramatique se caractérise par 

une succession de scènes dont chacune apporte un élément nouveau de nature à aboutir 

à une situation unique si tendue que le dénouement ne peut se concevoir que par la 

disparition ou l’abdication de l’un des protagonistes ou par une intervention de caractère 

providentiel”
7
. (TOUCHARD apud MELO NETO, 2013, p. 88) 

 

O movimento teatral, enfatizado nestas citações, ilustra, diante da constatação de 

João Cabral de que “A casa de farinha não tem a dramaticidade-viagem, fácil, do Auto 

de Natal” (MELO NETO, 2013, p. 72), a necessidade do poeta de criar o movimento em 

um auto que retrata o último dia de trabalho n’a casa de farinha. Em Morte e vida 

Severina, o movimento é constituído pela trajetória do Severino do sertão nordestino em 

direção ao litoral; n’a casa de farinha, pela entrada e saída dos personagens, como 

escreveu João Cabral sobre a estruturação do cenário e as primeiras conversas: “3 – 

botar quem entra ou sai (entrada ou saída mudam a cena: passa ser outra)” (MELO 

NETO, 2013, p. 41). A estruturação da entrada e da saída dos personagens, dos 

climaxes de brigas e dos anúncios pessimistas e otimistas pelos carregadores é criada no 

manuscrito abaixo: 

17.9.966 

1. – as raspadoras sós        
                      pessimista? 

2. – as raspadoras    anúncio ambíguo 

entram os carregadores 
   

3 – os carregadores saem  

 as raspadoras sós  
 

4 – as raspadoras                1º clímax 

      as raladoras entram 
 

5 – as raspadoras 

      os raladores                anúncio [ileg.] otimista  

      os carregadores entram 
 

                                                           
7
 Uma peça de teatro é a representação, pelos atores em um palco, de uma ação que se opõe a uma 

situação dada, dois ou mais personagens dados, evoluindo de acordo com as leis de sua própria lógica. O 

movimento dramático se caracteriza por uma sucessão de cenas, das quais cada uma traz um elemento 

novo de modo que se chegue a uma situação única tão tensa que o desfecho só pode ser concebido pelo 

desaparecimento ou a abdicação de um dos protagonistas ou por uma intervenção de caráter providencial. 

(Minha tradução) 
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6 – os carregadores saem 

 as raspadoras 

 os raladores                 2º clímax 

 o prensador entra 
 

7 – os carregadores entram 

 as raspadoras              (quiproquó, que dá lugar a  

os raladores                   anúncio pessimista    otimismo?) 

o prensador 
 

8 – as raspadoras 

      os raladores 

      o prensador 

      o quebrador 
 

9 – as raspadoras 

      os raladores 

      o prensador                   3º clímax 

      o quebrador 

      o forneiro 
 

10 – as raspadoras 

 os raladores 

 o prensador 

 o quebrador           anúncio do fato real (que esclarece 

 o forneiro                o quiproquó) 

 os carregadores 
 

11- o forneiro 

 

Nesta folha manuscrita, João Cabral coloca quem está em cada cena e organiza a 

dinâmica de entrada e saída dos personagens, criando assim a própria lógica de criação. 

O movimento dramático se caracteriza por uma sucessão de cenas, como ressaltou 

Touchard, e o elemento de natureza nova é trazido pelos carregadores, ora com anúncio 

pessimista, ora com o otimista e, neste vai e vem da ação, intercalam-se os três 

climaxes; no primeiro, somente as raspadoras e as raladoras; no segundo, entra o 

prensador; no terceiro, o quebrador e o forneiro. 

Os momentos da progressão dramática são determinados pelos eventos exteriores 

trazidos com a chegada dos carregadores, o que provocam os climaxes entre os 

personagens que agem de acordo com a criação da psicologia-ideologia, ligada ao 

trabalho que executam. A dinâmica de entrada e saída dos personagens em cada cena 
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elimina o estático e o descritivo do auto e o movimento ocorre por meio da evolução da 

situação e dos personagens.  

No manuscrito, as citações do livro L’amateur du théâtre, de Pierre-Aimé 

Touchard, auxiliam João Cabral na construção e solução de problemas relacionados à 

técnica e à estrutura do auto que sustentam toda a narrativa dos trabalhadores da casa de 

farinha. 

 

Les personnages de théâtre 

 

Em Notas sobre uma possível A casa de farinha, o papel dos personagens no auto 

foi desenvolvido antes das citações do livro L’amateur du théâtre. Neste caso, a criação 

dos personagens é planejada por meio de um processo objetivo-subjetivo-objetivo que 

se configura pela pesquisa documental sobre os trabalhadores da casa de farinha; pela 

criação por João Cabral da psicologia-ideologia, ou seja, a atividade que cada grupo 

executa influencia suas formas de pensar; pelo movimento e a situação dramática do 

auto. Desta forma, as citações de Pierre-Aimé Touchard estão relacionadas à técnica, ou 

melhor, à estruturação destes personagens na cena e o movimento, como lemos 

anteriormente. Do subcapítulo “Les personnages de théâtre”, João Cabral fichou dois 

excertos: 

 

“le personnage de théâtre n’est pas seulement un caractère, il est un caractère en 

situation”… Ce qui lie le caractère à la situation, c’est la volonté, laquelle est le moteur 

de l’action par son refus de tenir compte de la situation
8
. (TOUCHARD apud MELO 

NETO, 2013, p. 88) 

 

“En résumé, pour qu’un personnage de théâtre devienne un parfait personnage de 

théâtre, il faut: 

- un caractère déterminé et immuable, 

- une volonté obstinée, 

                                                           
8
 “o personagem de teatro não é apenas uma personalidade, ele é uma personalidade em situação”… O 

que liga a personalidade à situação é a vontade, que é a força motriz da ação por sua recusa em levar em 

conta a situação. (Minha tradução) 

2365



 

 
 

-  une situation ou un milieu qui s’oppose  à cette volonté
9
.” (TOUCHARD 

apud MELO NETO, 2013, p. 88) 

 

João Cabral realiza uma primeira fase de caracterização dos personagens no auto e 

descreve o papel de cada um, como é o caso da personificação da Sudene 

(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste): 

 
Dr. Sudene. Sujeito fabuloso, do Recife e do Rio. Manda de longe, em 

todo o mundo. Pode tudo. Ninguém o viu mas todo o mundo acredita 

nele. Os pessimistas também: só que dizem que não é tão fabuloso 

assim, é igual a todos. Uma espécie de Ademar da piada do matuto do 

Piauí: “É o dono da Coca Cola”. (MELO NETO, 2013, p. 57) 

 

No entanto, sua aparição para os trabalhadores da casa de farinha ainda é incerta, 

mas João Cabral não quer que ele fique como o Godot, da peça teatral de Samuel 

Beckett, que nunca aparece. No fim, é preciso revelar que Sudene não é um homem, 

mas um organismo burocrático; percurso que será construído ao longo do auto, com o 

personagem em situação. Neste auto, o anonimato é um recurso utilizado, uma vez que 

os personagens são chamados por suas funções; o único personagem nomeado é o Dr. 

Sudene que, por ironia, se refere a um órgão burocrático. O desenvolvimento da 

psicologia-ideologia dos demais personagens da casa de farinha também é um momento 

de caracterização dos personagens:  

 

 

17.9.66 

 

 Psicologia-ideologia das personagens. 

 

- Ligada ao tipo de trabalho que executam. 

- carregadores: neutros, apenas noticiosos. 

- raspadoras:     otimismo infantil, beato (raspam, 

 (tese)          descascam, limpam a mandioca e a  

           realidade). 

 

- raladoraes:       pessimismo radical, infantil (ralam 

   (antítese)       destroem a mandioca numa massa 

                                                           
9
 "Em resumo, para que um personagem de teatro se torne um personagem de teatro perfeito, é preciso: - 

uma personalidade determinada e imutável; - uma vontade obstinada; - uma situação ou um ambiente que 

se opõe a essa vontade”. (Minha traduação) 
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                                                             (botar duas raladoras e 2 homens na 

                         informe). roda.  a igualdade de trabalho fazem- 
                         nos pensar igual). 

- prensador:     procura a síntese a média nos exage- 

   (síntese)        nos dos dois grupos (espremem a massa, 

(ver dúvida)     para reduzi-la, tirar a manipueira 

                         venenosa, chegar a verdade). 

 
                                                       embelezar, 

- quebrador:    tenta salvar,  melhorar, ampliar a massa 

    (tese)           dura e reduzida que o prensador deixa 
 (ver dúvida)                                      areja, 

                       (ele desmancha,  à mão ou com um 
                         ou com peneira jogando para cima 

                        pau ,   os bolões da mandioca prensada). 

                                   destruir 

- forneiro:       tenta forneirar [ileg.] esse outro oti- 

 (antítese)        mismo não infantil (ele no forno 
                                                            destrói sua água 

(ver dúvida)    desidrata a mandioca,  pelo calor); perso- 

                        nagem positivo. 

- (síntese   :     a notícia do que realmente aconteceu, 

     final)         trazida, p. ex., pelos carregadores, no  

                       fim de tudo (quando já não vêm com 

                       mandioca por [ileg.] algum motivo). E 
                       que, como arautos, anunciam, não discutem. 

 

- importante: os choques básicos serão entre ras- 

                      padoras e raladoras: eles farão  

                      dois climaxes tese-antítese (um 

                      antes da chegada do prensador outro 

                      depois). O choque quebrador forneiro 

                      é o oficial: intenso mas curto, como 

                        o diálogo Carpina x Severino. 

              (MELO NETO, 2013, p. 49) 

 

João Cabral, ao caracterizar a personalidade dos trabalhadores no auto, 

esquematiza a estrutura dialética do papel de cada um no diálogo/debate sobre as 

suposições do fechamento da casa de farinha, ainda incerta pela palavra “dúvida” em 

relação ao prensador, ao quebrador e ao forneiro. Nesta estruturação, a personalidade 

dos carregadores como neutros, as raspadoras como otimistas (tese) e os raladores como 

pessimistas (antítese) já foi previamente definida nos manuscritos anteriores quando o 

poeta afirmou que o conflito da peça é o choque otimismo x pessimismo destes dois 

grupos de personagens.  
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Assim, a tese de Pierre-Aimé Touchard de que para um personagem de teatro se 

tornar um personagem de teatro perfeito é preciso uma personalidade determinada e 

imutável, embora não se aplique aos demais personagens pela incerteza do processo 

criativo, se concretiza em relação às raladoras e aos raspadores que defendem ideias 

muito infantis e extremas, por isso eles são o centro do conflito. Para Touchard, o que 

liga a personalidade à situação é a vontade, que é a força motriz da ação, por isso, lemos 

nas estruturas dialéticas dos personagens a vontade das raspadoras e das raladoras serem 

construídas e desconstruídas pelo movimento da entrada e da saída dos carregadores que 

ora trazem notícia otimista, ora trazem notícia pessimista, criando cenas novas.  

A situação teatral em Notas sobre uma possível A casa de farinha representa a 

própria situação da vida dos trabalhadores da casa de farinha que esta prestes a fechar 

pelo processo de modernização, “o soi-disant do progresso do nordeste, que está 

virando lugar-comum”, como afirmou João Cabral. Neste caso, se a situação 

desaparece, os personagens deixam de existir, assim como a caracterização deles criada 

pelo poeta pernambucano. 

Na construção do auto, raladoras e raspadoras, com o extremismo de ideias que 

defendem, mentem a si mesmas, pois preferem não encarar a realidade e confessar a 

própria submissão ao destino. A passagem “Em vez de nos deixarmos induzir em erro 

por imagens do futuro, impressões otimistas e pessimistas, miragens de uma ciência 

falaz, tornamo-nos conscientes da responsabilidade”, de Karl Jaspers, citada por João 

Cabral do texto “O homem obreiro se si próprio”, mostra que raladoras e raspadoras não 

têm consciência ou experiência social, por isso, João Cabral, paralelamente ao conflito 

otimismo x pessimismo, propõe o conflito saudosismo x futurismo (?). Estes 

personagens não se responsabilizam pelos seus atos de liberdade; a mentira os ajudar a 

viver, sem que precisem tomar decisões que são essenciais para o curso dos 

acontecimentos, como falar com o dono ou mudar a situação.  

A forma dramática neste manuscrito é uma escolha em função da opção estética 

de João Cabral que anseia por uma comunicação direta com a coletividade em uma 

linguagem poética, teatral e dialogal. O diálogo do autor com ele mesmo, na criação do 

conteúdo e da forma e o diálogo pretendido entre as pessoas da coletividade, já que, na 

retomada do auto medieval, o poeta pinça do passado coletivo a voz da existência 

humana e traduz as vozes dos trabalhadores da casa de farinha. A construção da forma, 
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do tema e a caracterização dos personagens foram desenvolvidas neste planejamento 

manuscrito; no entanto, apenas 15 folhas correspondem à organização narrativa destes 

elementos do auto que, mesmo inacabado, revela o projeto ético e estético do poeta 

pernambucano.  
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