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RESUMO 

 

O Ciclo do Extremo-Norte é um conjunto de dez romances, escritos pelo paraense 

Dalcídio Jurandir, que contam a saga de seu herói, Alfredo. A obra foi projetada mediante 

a necessidade de compreender peculiaridades que permeiam a formação identitária do 

homem amazônida, processos específicos que o constituem como indivíduo do Norte, 

bem como suas origens, principalmente em função dos resultados dos deslocamentos por 

que passou. Esta pesquisa propõe identificar os caminhos percorridos por Alfredo, 

apresentados pelo autor como uma nova possibilidade, compreendendo o pobre, o 

indivíduo errante, sem destino, em busca de assegurar um lugar que considere seu 

território, a fim de eximir-se da exclusão e da exploração históricas que acometem, como 

marca indiscutível, a herança social que lhe é inerente. O trabalho objetiva interpretar a 

teia estética que Dalcídio tece, enredando os movimentos nômades que envolvem seus 

personagens, principalmente em quatro dos seus romances que compõem o corpus desta 

pesquisa: Chove nos campos de Cachoeira, Três casas e um rio, Belém do Grão-Pará e 

Primeira manhã. Para isso, foi escolhida a análise do conceito de Desterritorialização, 

elucidado por Rogério Haesbaert (2004) e cunhado por Deleuze e Guatarri (1980). 

Partindo desse pressuposto, este trabalho discute tais deslocamentos ou trânsitos, e ainda 

os conceitos de território, desterritorialização, reterritorialização e, por fim, 

multiterritorialidade, basilares na obra dalcidiana. Para efetivação dessa discussão, é 

necessário um amparo técnico específico, como: Haesbaert (2004), Deleuze e Guatarri 

(1980), Barthes (2004), Bhaba (1998), Bourdieu (2013), Furtado (2010), Paulo Nunes 

(2007), Benedito Nunes (2009), Hall (2006), Said (2005), Santiago (2000), Assis (1992) 

e Bolle (2012). Os resultados obtidos comprovam a dedicação de Dalcídio Jurandir à 

empreita de apresentar o ser múltiplo e distinto que é o amazônida, formado por uma 

fusão atípica de eventos históricos, geográficos e sociais, dos quais procederam uma 

cultura muito própria, um panorama social adverso, muitas vezes oposto ao apresentado 

superficialmente e de forma estereotipada em grande parte das produções artísticas e 

literárias destinadas ao grande público. 

 

Palavras-chave: Amazônia. Desterritorialização. Reterritorialização. 

Multiterritorialidade. Território. Dalcídio Jurandir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Ciclo do Extremo-Norte is a set of ten novels written by Dalcídio Jurandir, which tell the 

saga of his hero Alfredo. The novel was designed upon the need to understand the 

peculiarities in the identity formation of the Amazonian man, specific processes that make 

him an individual from the North, as well as his origins which depend on the results of 

the displacements he had been through. This research aims to identify the paths wandered 

by Alfredo, which are presented by the author as a new possibility regarding the poor, the 

errant person with no destination looking for assuring a place to be their territory and to 

become exempt of the striking exclusion and historical exploration which are their social 

heritage. The work intends to interpret the aesthetic net that Dalcídio makes by plotting 

the characters' nomadic courses, mainly in the four novels that compose this research: 

Chove nos campos de Cachoeira, Três casas e um rio, Belém do Grão-Pará and Primeira 

manhã. For this purpose, the analysis of the concept of Deterritorialization, elucidated by 

Rogério Haesbaert (2004) and coined by Deleuze e Guatarri (1980), was chosen. 

Ultimately, the current work reasons those displacements and also the concepts of 

Territory, Deterritorialization, Reterritorialization and, finally, Multi-territoriality, which 

are essentially in Dalcídio’s work. For better comprehension of this discussion, it is 

necessary a theoretical basis on specific authors such as Haesbaert (2004), Deleuze and 

Guatarri (1980), Barthes (2004), Bhaba (1998), Bourdieu (2013), Furtado (2010), Paulo 

Nunes (2007), Benedito Nunes (2009), Hall (2006), Said (2005), Santiago (2000), Assis 

(1992) and Bolle (2012). The results obtained prove Dalcídio Jurandir’s dedication on 

presenting a multiple and distinct Amazonian being, who is formed by an atypical fusion 

of historical, geographical and social events that lead to a very unique culture and an 

adverse social scenario, which are commonly presented superficially and stereotyped in 

most of artistic and literary productions for the public.  

 

Key words: Amazonia. Deterritorialization. Reterritorialization. Multi-territoriality. 

Territory. Dalcídio Jurandir. 
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INTRODUÇÃO  

 

As discussões sobre espaço na Literatura por muito tempo se ativeram à ideia de 

ambiente como mero aspecto definido como essencial à locomoção de personagens e 

norteamento do leitor. Em textos ambientados em lugares físicos peculiares como a 

Amazônia, povoada por indivíduos de múltiplas origens, geralmente apresentada a partir 

de estereótipos, invenções, essa discussão carece de ser mais ampla, já que muitos autores, 

romancistas ou não, da Amazônia ou de fora dela, produzem representações, muitas vezes 

falhas e superficiais, que não ultrapassam uma primeira camada de exterioridades, e, 

ainda assim, nem sempre apontam a mais relevante. Desse modo, é imprescindível o olhar 

de Dalcídio Jurandir sobre o ambiente absorvido por esses personagens e, da mesma 

forma, acerca da absorção dos personagens pelo espaço em que estão inseridos. 

Dalcídio Jurandir (1939-1979), nascido na Vila Ponta de Pedras, Ilha do Marajó, 

escreveu onze romances. Desses, dez formam o que se convencionou chamar de Ciclo do 

Extremo-Norte ou Série do Extremo-Norte. Seu décimo primeiro romance é Linha do 

Parque, que não faz parte do Ciclo: trata-se de um romance histórico e social 

encomendado pelo Partido Comunista que sugere, como toda a obra de Dalcídio, a 

relativização de verdades históricas absolutas, tem o Rio Grande do Sul como ambiente 

e a luta de classes como mote. Alfredo, o herói do Ciclo, representa um desejo muito 

encarnado no ser humano: um nomadismo impregnado ainda essencial à construção 

individual e característica imperativa à transformação e formação do homem, sua 

concretização por meio da consolidação de seus anseios. Ainda que não se realizem, de 

outra forma não se faz o ser humano, dessas desilusões – geralmente necessárias – 

nascemos. Talvez por isso a obra de Dalcídio encante (no sentido real da palavra), por 

mostrar as virtudes desse personagem que muito nos permeiam e nos cativam em nossa 

insatisfação. 

No Ciclo do Extremo-Norte, Dalcídio Jurandir descreve o caminho trilhado por 

Alfredo, menino nascido em Cachoeira, na Ilha do Marajó. Dos aspectos desenvolvidos 

no projeto do escritor paraense, dois são muito importantes: a apresentação do indivíduo 

marginalizado em função do espaço que ocupa e, na mesma medida, sua luta pela 

conquista de um ambiente de fala que quebre o ciclo de exploração e preconceito que 

atravessa as gerações. Para isso, Dalcídio traça um desenho literário e geográfico que se 

inicia em Chove nos campos de Cachoeira, com a apresentação de Alfredo e já uma noção 

acerca de seus anseios e sua missão na jornada que o espera. Neste primeiro romance é 
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contada a história de Eutanázio, meio irmão de Alfredo, personagem muito importante em 

função de sua opção pela desistência da vida, processo fundamental para a experiência de 

Alfredo como apontamento inicial sobre as intenções de Dalcídio na elaboração de seu 

herói. Por este romance também começamos este trabalho, definindo-o como um dos 

quatro escolhidos para a composição do corpus que será usado aqui. Os outros três 

romances são Três casas e um rio, Belém do Grão-Pará e Primeira manhã. O fio condutor 

e laço comum aos textos escolhidos é a saída de Alfredo, a ida a Belém, o rompimento 

da fronteira e o desligamento da raiz familiar como essencial à existência que se faria dali 

em diante. 

Os dez romances que formam a série foram escritos na seguinte ordem: Chove nos 

campos de Cachoeira (1939), Marajó (1947), Três casas e um rio (1958), Belém do Grão-

Pará (1960), Passagem dos inocentes (1963), Primeira Manhã (1968), Ponte do Galo 

(1971), Os habitantes (1976), Chão dos Lobos (1976) e Ribanceira (1978). Os romances 

podem ser lidos de forma aleatória, no entanto, na sequência acima, principalmente o 

processo de desterritorialização será entendido assim como proposto por Dalcídio. De 

todos os romances do Ciclo, o único que não traz Alfredo é Marajó. Nele, o autor 

apresenta detalhes imprescindíveis para a compreensão do espaço amazônico por onde 

transitam seus personagens, além de trazer eventos fundamentais na construção das 

identidades dos indivíduos dos alagados, já que aponta outros problemas, como embates 

por posse de terras e a violência provocada pela luta de classes nos processos de tentativa 

de reorganização do espaço social, determinada pelas imposições de poder. 

Como base inicial para entender a organização do espaço como mote na obra 

dalcidiana, temos um artigo de Pierre Bourdieu1, intitulado “Espaço físico, espaço social 

e espaço físico apropriado”, que servirá de apoio ao longo deste trabalho para a melhor 

percepção do intento de Dalcídio Jurandir a partir do mapeamento feito pelo autor dos 

espaços que seriam visitados principalmente por Alfredo, bem como os efeitos desses 

deslocamentos e os processos de reorganização territorial muito comuns nas sociedades 

modernas. Assim, Pierre Bourdieu chama atenção para as lutas por espaço a partir da 

mobilidade espacial forçada, do nomadismo, da desterritorialização provocada por fatores 

históricos e sociais, além de observar que a ocupação do território é, talvez, a principal 

                                                           
1 As observações no artigo de Bourdieu sobre as disputas por espaço nos levam à percepção do projeto de 

Dalcídio Jurandir como um grande ensaio para a apresentação de um problema muito atual, ou seja, a 

ocupação espacial como fator de consolidação do poder. Os personagens dalcidianos estão condenados à 

movimentação sem destino, à ocupação momentânea de ambientes dos quais jamais gozarão de quaisquer 

benefícios. 
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forma de dominação, já que qualquer organização ou reorganização espacial é definida a 

partir das prescrições de quem detém força: 

 

As lutas pelo espaço também podem se realizar em escala coletiva, através 

notadamente das lutas políticas que se desenrolam desde o nível nacional, com 

as políticas habitacionais, até o nível municipal, notadamente através da 

construção e atribuição de moradias sociais ou das escolhas em termos de 

equipamentos públicos: elas têm efetivamente como objeto a construção de 

grupos homogêneos de base espacial; ou seja, uma segregação social que é 

simultaneamente causa e efeito da posse exclusiva de um espaço e dos 

equipamentos necessários ao grupo que o ocupa, e à sua reprodução. (A 

dominação do espaço é uma das formas privilegiadas do exercício da 

dominação, e a manipulação da distribuição dos grupos no espaço foi sempre 

colocada a serviço da manipulação dos grupos – pensa-se aqui particularmente 

nos usos do espaço pelas diferentes formas de colonização.) (BOURDIEU, 

2013, p. 138)  

 

Os personagens de Dalcídio estão em processo de locomoção. A busca por espaço 

é o mote da obra dalcidiana. Movimentar-se em uma Amazônia onde imperam a 

exploração e a divisão clara do espaço, sem possibilidades de o indivíduo sem bases 

financeiras adequar-se a essa divisão espacial prévia, é, no mínimo, uma necessidade 

surgida a partir da certeza de que não se movimentar implica em aceitar a organização 

social histórica consolidada pelas relações de exploração. Quando as personagens 

subalternizadas de Dalcídio Jurandir se movimentam, estão construindo novas 

possibilidades, ainda que sem nenhuma garantia, mas estão atuando no papel que lhes 

resta, assumindo a única perspectiva presumível. No entanto, por não deterem os 

requisitos necessários para a ocupação de um espaço físico apropriado, esses agentes 

naturalmente são rechaçados, afinal essas ocupações são definidas por quem detém poder, 

e os que incomodam são obrigados a se reorganizarem em outros ambientes, como os 

subúrbios e periferias: 

 

Uma das vantagens que proporciona o poder sobre o espaço é a possibilidade 

de colocar a distância (física) coisas ou pessoas que incomodam e colocam em 

descrédito os agentes, notadamente ao impor a colisão, vivida como 

promiscuidade, de maneiras de ser e de fazer socialmente incompatíveis; ou 

mesmo ao invadir o espaço percebido, visual ou auditivo, com espetáculos ou 

ruídos que, por serem socialmente marcados e negativamente conotados, estão 

fadados a ser percebidos como intrusões ou mesmo agressões. (BOURDIEU, 

2013, p. 139) 

 

Essa observação de Bourdieu leva à compreensão de uma condição explícita na 

obra de Dalcídio Jurandir: a marginalização do indivíduo pobre como único destino a 

quem migra desorientado. Os pobres de Dalcídio vagam ao seu destino de miséria, dão-

se ao seu fado de desencanto e desilusão na tentativa de contrariar a lógica da ocupação 

espacial. Dalcídio é detalhista, metódico nesse processo, tanto que no segundo romance, 
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Marajó, Alfredo não é personagem, no entanto, as imagens e ambientes gestados e 

trabalhados concernem à obra e ao herói como arcabouço maior, para que não sobrem 

brechas interpretativas ou vazios não explicáveis, por isso Dalcídio o faz meticulosamente 

em um espaço que define as vivências que se darão a seguir. Essa pincelada inicial se 

consolida em Três casas e um rio, terceiro romance. Aqui o herói é apresentado como 

centro de discussões maiores que desembocarão em sua saída de Cachoeira. Além disso, 

Dalcídio, já desde o início do Ciclo, desenha claramente um mapa, traços precisos dos 

caminhos que seriam seguidos por Alfredo. A esperada saída de Cachoeira se dá em 

Belém do Grão-Pará, o cumprimento do principal processo por que passa Alfredo. Na 

chegada a Belém, há um difícil rompimento com o sonho, um desalento desencadeado, 

provocado pela dificuldade em desapegar-se do lugar de onde viera, pela imagem triste 

da cidade real, bem diferente da cidade mágica com que aprendera a sonhar quando estava 

em Cachoeira. Nesse ponto o herói começa a redirecionar suas expectativas para saídas 

mais simples, impotente diante das dificuldades que fazem ressurgir Cachoeira como 

alento à frieza que a cidade transmite.  

Assim, no sexto romance, Primeira manhã, há a confirmação da desilusão do herói 

com a coisa buscada, com o território almejado. Primeira manhã finaliza a composição 

do corpus, análise que será feita, em tempo, como meio de orientação nesta leitura do 

Ciclo do Extremo-Norte. O trânsito de Alfredo só é encerrado no décimo romance, 

Ribanceira, que também trata do movimento moribundo pelas cidades em decadência 

incrustradas no seio da floresta amazônica.  

Destarte, o primeiro capítulo deste trabalho visa contextualizar histórica, espacial e 

socialmente a obra dalcidiana, a fim de possibilitar a compreensão do espaço e do 

momento delimitados e escolhidos por Dalcídio Jurandir, bem como as consequências 

sociais de eventos históricos e as modificações provocadas no amazônida. Nessa 

perspectiva, entendemos o homem do Norte como espectro que consolida eventos que se 

naturalizaram, como a exploração do homem pelo homem e a busca pela sobrevivência 

como a principal motivação para a ocupação desorganizada desse espaço geográfico. 

Situações essas que dão base e ao mesmo tempo são resultado dos deslocamentos na 

Amazônia, captadas por Dalcídio para documentar eventos históricos com um olhar de 

denúncia sutil. 

Tomando por base essas observações iniciais, ou seja, a partir do entendimento do 

percurso, do tempo e do espaço, a visão de quem se dedica ao Ciclo do Extremo-Norte 

passa a depender muito claramente dos movimentos na Amazônia como elemento 
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essencial. Exemplo disso é o Ciclo da borracha, fator histórico imprescindível que surge 

na obra de Dalcídio de duas formas muito características, além de ser um definidor da 

existência de personagens marginalizados socialmente. Em Três casas e um rio, os 

seringais são mencionados como meio de fuga, de assegurar uma realidade financeira 

mais viável, no entanto, por resultar em uma mera aventura na floresta, imprime 

lembranças terríveis para quem se valeu dessas peregrinações pela mata. Mais adiante, 

em Belém do Grão-Pará, o Ciclo da borracha é citado por personagens que viveram suas 

benesses e tragédias durante o governo do Intendente Lemos, que modificara Belém em 

função das riquezas que a borracha proporcionara. Portanto, para Dalcídio, importam a 

vida do pobre migrante explorado e os resquícios que ficaram como influência para as 

pessoas do subúrbio em Belém, as mazelas que a riqueza trazia e a pobreza herdada por 

muitos após exaurirem-se os benefícios trazidos pela borracha. 

Assim, a relação entre o Ciclo da borracha e os deslocamentos é bem próxima em 

alguns dos romances de Dalcídio Jurandir, sendo eventos de causa e efeito consolidados 

na organização espacial histórica da floresta. O fluxo migratório neste período, pouco 

mencionado por Dalcídio Jurandir, mas claramente percebido em função da mescla clara 

de culturas e saberes em seus romances, aponta para a necessidade de alguns percursos 

serem refeitos, entendendo os rastros de pobreza que levaram milhares de indivíduos à 

Amazônia. O Ciclo da borracha é momento crucial na obra de Dalcídio por ser um 

provocador de migração, aumento da desigualdade social, além de evento consolidador 

da condição de miséria de muitos dos seus personagens. Dona Inácia, em Belém do Grão-

Pará, por exemplo, trilha sua vida embasada no lemismo – período de governo do 

intendente Lemos consolidado pelos lucros da borracha – e em seus resquícios, marcado 

pela ascensão e queda do Ciclo. 

Outra importante observação no primeiro capítulo é a delimitação espacial 

construída por Dalcídio Jurandir. Partindo dessas implicações históricas mencionadas e 

de outras que veremos adiante, o que resultou em caracterizações de sua obra como 

regionalista, num prisma pejorativo, será possível compreender a necessidade que teve o 

autor de refletir acerca da imprescindibilidade de expor uma Amazônia que transcende os 

conceitos primários – ou invenções – perpetuados por uma visão uniliteral dessa região. 

Tais propostas surgem porque Dalcídio Jurandir precisa reclamar sua Amazônia como 

espaço real, não apenas mitológico, e apontar os rios não somente como beleza, mas como 

empecilho também, e dizer que a floresta não é somente riqueza, é também fatídica, 

labiríntica, onde muitas vidas se perdem, seja em função dos processos exploratórios que 
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ainda hoje persistem, seja pela falta de esperança que acomete a “aristocracia de pé no 

chão” do marajoara. 

O segundo capítulo apresenta Alfredo como representação desse indivíduo 

multifacetado, base da obra dalcidiana, resultante do trânsito que tem como opção de fuga 

à sua condição na fatia inferior nas relações sociais desiguais. Essa saída é uma das poucas 

alternativas devido à crença da mãe de Alfredo, D. Amélia, de que estudar em Belém é a 

única escolha à sua condição de Ser passivo condenado a um destino sem perspectivas. 

O herói do ciclo é, destarte, a representação do homem múltiplo e desorientado 

territorialmente que é o indivíduo do Norte, bem clara na condição do menino que erra, 

durante o Ciclo do Extremo-Norte, tutelado por um desejo que não é seu, é-lhe imposta a 

fuga como única possibilidade. A desesperança nos campos alagados, o destino medíocre 

a que esses indivíduos são obrigados, a educação como esperança, a fuga de Alfredo, 

enfim, um processo gradativo construído meticulosamente por Dalcídio Jurandir, sem 

pressa, captando os detalhes que justificam essa saída que só acontece, de fato, no quarto 

romance do Ciclo, Belém do Grão-Pará. 

Além disso, caracterizar o espaço como universal ou regional é uma preocupação 

neste capítulo. Preferimos aqui atentar para o fato de que o ambiente escolhido por 

Dalcídio trata-se de um dos tantos microespaços brasileiros que formam um todo que se 

consolidaria como literatura nacional. Ao mesmo tempo que o espaço é único, ele reúne 

um complexo provocado por crises, migrações e nomadismo como característica 

indelével dos contatos com a Amazônia tão marcada por promessas de riquezas e 

projeções de oportunidades a passantes. Fundamental também a atenção à frustração 

como resultado dessa movimentação em direção a espaços que, logicamente, já estão 

organizados, hierarquizados, caracterizados pelas condições que são exigidas, 

previamente, como num acordo implícito, de seus possíveis ocupantes. 

O terceiro capítulo apresenta, enfim, a desterritorialização e a reterritorialização nos 

romances escolhidos como corpus deste trabalho. A análise dos textos selecionados é 

essencial, visto que a escolha dos romances, não necessariamente obedecendo à ordem 

original, permite-nos a compensação dos estágios desenvolvidos nos processos de trânsito 

apresentados por Alfredo. A partir daí, a Amazônia como espaço diverso e multissensorial 

abre margem para um ponto importante, também tratado no terceiro capítulo: a 

desterritorialização, conceito tido como fundamental neste trabalho. É um dos propósitos 

relacionar a semântica em torno do termo aos movimentos nos romances trabalhados, e 

relacioná-lo aos inúmeros processos migratórios na Amazônia. Aqui se fecha uma teia 
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que teceremos neste trabalho a partir da relação entre delimitação histórica, espacial e os 

efeitos da desterritorialização – e consequente reterritorialização. 

A ênfase dada é ao romance Belém do Grão-Pará, que trata da desterritorialização 

e da tentativa de ocupação de espaço em Belém por Alfredo, que vai morar de favor na 

casa da família Alcântara. A construção meticulosa dos caminhos do herói enaltece a 

ideia de frustração, potencializa o impacto provocado pela impossibilidade de ocupar 

espaços físicos apropriados. Vários eventos se sucedem corroborando o choque da nova 

realidade apresentada a Alfredo, como a presença conflituosa de Libânia – menina que 

serve à família dos Alcântaras em condição de semiescravidão –, e a reorganização 

espacial por que passam em função das minguadas condições financeiras. 

O quarto capítulo, por sua vez, dá enfoque a um Dalcídio Jurandir como intelectual 

em busca de um espaço de fala que corrobore suas expectativas perante a realidade que o 

circunda. A insubmissão de Dalcídio a padrões estéticos e as transgressões que romperam 

sua literatura com os moldes canônicos são aspectos que nos permitem compreender as 

opções do marajoara quanto à adoção de algumas temáticas e limitação territorial. Neste 

capítulo, retomamos alguns aspectos que provocaram a fuga de Alfredo e sua consciência 

de que a saída aos seus problemas estava na Belém mítica que assegurava sua mãe. 

Eventos como a doença que quase lhe tira a vida, a morte do meio irmão, a morte da irmã, 

confirmam que Dalcídio preparava o herói para a fuga, a saída mais provável. Além do 

alcoolismo da mãe, como se desistisse de quase tudo após a morte de Mariinha, a irmã 

mais nova de Alfredo. 

Por fim, o quinto capítulo apresenta uma relação feita entre o artigo de Roland 

Barthes, intitulado A morte do autor, e as novas possibilidades sobre a obra de Dalcídio 

Jurandir, seu renascimento na pós-modernidade, bem como as possíveis mortes por que 

tem passado. A contribuição deste capítulo resume-se às novas probabilidades, 

perspectivas, ou seja, o surgimento de novos leitores, novos meios de enxergar um 

Dalcídio ainda despercebido por grande parte da crítica nacional. Essas transformações 

são naturais, outros indivíduos surgem enxertados de visões possibilitadas pelo 

movimento que sugere a obra, pela ruptura com o que se tinha até então. 

Após entendido o Ciclo do Extremo-Norte a partir de considerações históricas e 

espaciais, é hora de se perceber um novo Dalcídio Jurandir, descoberto por um mundo 

globalizado e pós-moderno, que apresenta um sujeito múltiplo, tal qual sua Amazônia. 

Além disso, a noção de sujeito com identidade em construção, ou esfacelada, ou em 

mutação, tendo por base conceitos de Stuart Hall, configurará para nós um dos motes 
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deste trabalho, visto que as discussões mais enfáticas acerca da Amazônia de Dalcídio 

englobam também o homem e suas possibilidades de reconstruir-se, ainda que 

miseravelmente, ao longo de seus percursos. Esse indivíduo, ficou claro para nós, não 

ocupa o mesmo espaço mítico tão mencionado nas invenções de muitas amazônias 

historicamente consolidadas, a ele é reservado um entre-lugar, um terceiro espaço. 

Por fim, relacionar esse contexto à pós-modernidade, à crítica produzida num 

mundo globalizado, é imprescindível para a inclusão do homem da literatura dalcidiana 

– que nada mais é que o homem do Norte de fato – às novas perspectivas possibilitadas 

por novos espaços, reais e virtuais. As movimentações geográficas na Amazônia 

continuam, ou pelos mesmos motivos já abordados, ou por outros, surgidos em função do 

desenvolvimento de novas tecnologias, grandes empreendimentos ou as mesmas velhas 

promessas de riqueza fácil que ainda povoam o imaginário popular. É necessário, 

portanto, destacar que essa Amazônia, como qualquer outro lugar do mundo, permanece 

em pleno processo de transformação, bem como os indivíduos que a habitam ou por ela 

transitam, muitos deles explorados, outros em tentativa constante de ocupar espaços 

físicos apropriados, como os movimentos de sem-terra, por exemplo. Afinal, desconstruir 

a invenção da Amazônia – ou as várias invenções ao longo do tempo –, ressignificar a 

atuação do amazônida e quebrar estereótipos acerca dessa imagem consolidada são os 

principais objetivos de Dalcídio Jurandir. 
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CAPÍTULO 1 – CONTEXTO AMAZÔNICO E PRODUÇÃO LITERÁRIA: 

DALCÍDIO E O HOMEM HISTÓRICO-SOCIAL NO NORTE 

Gente da estiva 

[...] 

A gente da estiva,  

camisa suada  

estômago murcho,  

como se fizesse trabalho forçado,  

recolhe o carrinho  

pra outras lingadas  

sem ter o direito até de fumar! 

Bruno de Menezes 

 

1.1 Contexto histórico 

 

Este capítulo, especificamente este tópico, visa situar no tempo a obra dalcidiana, 

apontar alguns dos resultados históricos dos deslocamentos forçados apresentados ao 

longo do Ciclo do Extremo-Norte. Desde a leitura do primeiro romance, Chove nos 

Campos de cachoeira, percebe-se que há um projeto concebido por Dalcídio Jurandir, 

muito bem planejado, que visa destrinchar a rota que seu personagem principal, Alfredo, 

seguiria, os deslocamentos, as chegadas e partidas, a presença multiterritorial a partir do 

momento em que se divide entre Cachoeira, vila na Ilha do Marajó, e Belém. Ainda que 

Alfredo estivesse localizado fisicamente neste ou naquele espaço, as imagens concebidas, 

de Belém ou do Marajó, não se sucumbiam à realidade, já que a cidade imaginada, ou a 

Vila em lembrança, pareciam ofuscar os dissabores da realidade e permitir ao menino 

apenas uma felicidade que imaginava ter vivido ou que viveria ainda. Os motivos desses 

deslocamentos, de Alfredo e de tantos outros, as implicações dessas frustrações com a 

realidade devem ser explicadas com o conhecimento desses eventos históricos, essenciais 

à vida na Amazônia. 

E quando dizemos situar, apontamos para a necessidade de entender Dalcídio 

histórica e socialmente, saber de onde fala, quando fala e quais as implicações, 

considerações e conclusões trazidas em sua fala. Assim, por ser uma obra calcada na 

realidade, fundamentada na premissa maior de fomentar as digressões acerca da 

constituição do amazônida, é importante atentar para a devoção de Dalcídio ao real 

milimetricamente exposto, repetido, por vezes cansativo, mas inegavelmente necessário. 

No Ciclo do Extremo Norte, Dalcídio dedicou-se, não exclusivamente, ao arquipélago do 
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Marajó e a Belém, a maior parte de sua obra se manteve nesse espaço e seus personagens, 

Alfredo principalmente, transitaram por esses dois mundos diversos, os quais Dalcídio 

descreveu de forma minuciosa, de modo a parecer dois, de fato, já que produziu narrativa 

peculiar a cada um dos ambientes em que seus personagens transitaram. 

Nos romances urbanos, Dalcídio retrata principalmente a vida citadina em Belém, 

onde palacetes e construções admiráveis, como o Teatro da Paz, dividiam o espaço com 

os cortiços, as feiras populares e as movimentadas áreas do porto, nas quais vivia e 

circulava a gente simples do povo. Dalcídio optou por esses, as altas classes surgiam, o 

mais das vezes, por meio das divagações de seus personagens – dona Inácia, por exemplo 

– relembrando os tempos áureos da borracha, gente de esferas superiores suscitada como 

referência a um povo desnorteado, sem rumo após o fim do Ciclo da borracha. Antônio 

Lemos, Intendente em Belém por quase 15 anos, é trazido, em Belém do Grão-Pará, 

como figura controversa, deificado por alguns, apedrejado por outros, enfatizando a 

noção de dependência, positiva ou negativa, que o povo tem de seus governantes. 

Substancial é a importância do Ciclo da borracha na obra de Dalcídio Jurandir, 

ainda que descritas as influências ora de forma negativa, ora de forma irônica, não se pode 

negar o valor que Dalcídio dá a esse momento histórico, social, financeiro, que provoca 

uma revolução no Norte, suscitado em alguns de seus romances, especialmente em Três 

casas e um rio e Belém do Grão-Pará. É parte fundamental para quem, como ele, trabalha 

o trânsito na literatura, a representação de uma fatia histórica em que são construídas as 

raízes do Norte por meio do nomadismo e da fusão de povos e vivências. Embora a 

história da região Norte seja marcada por vários ciclos econômicos, o da borracha foi o 

que deixou mais marcas, isso pode ser constatado em inúmeras produções artísticas, 

amazônicas ou não, que trouxeram esse momento como temática. Sabe-se que um ciclo 

econômico se caracteriza pelo aumento da procura de um produto e tem seu declínio 

provocado, geralmente, por esgotamento, como no caso do Ciclo do ouro, em Serra 

Pelada, ou por fatores externos. Na verdade, são dois ciclos da borracha na Amazônia, o 

primeiro de 1879 a 1912 e o segundo, em função da Segunda Guerra Mundial, de 1942 a 

1945. Após o surgimento do automóvel, a indústria potencializou o uso da borracha. 

Dentre as várias possibilidades de se justificar o fim do ciclo, um episódio fatídico poria 

data ao seu término: o roubo de cerca de 70 mil sementes por Henry Wickham (1846-

1926), um aventureiro inglês que morou em Santarém, Pará, autor de um dos primeiros 

casos de biopirataria da história. Em Belém do Grão-Pará, há alusão a este evento: 

 



22 
 

Na rotina da capatazia, diante do cais murcho, os “gaiolas” em seco e os 

armazéns fechados, seu Virgílio foi se convencendo de que tudo aquilo não 

viera apenas da queda da borracha. Mas de que mal? Ambição? 

Imprevidência? Castigo de Deus? Obra do estrangeiro? A cidade exibia os 

sinais daquele desabamento de preços e fortunas. Fossem ver a 15 de 

Novembro com os seus sobrados vazios, as ruínas d “A Província”, os jardins 

defuntos, a ausência da cal e do brilho nos edifícios públicos e nos atos cívicos. 

O São Brás era mesmo agora um Partenon. Ingleses haviam levado para o 

Ceilão as sementes da borracha. (JURANDIR, 2016, p.24). 

 

Em Três casas e um rio, terceiro romance da série, o Ciclo da borracha é 

especialmente abordado, não com dedicação de um historiador ou de um descritor 

conhecedor de seringais, mas com a delicadeza de um analista de comportamentos que 

navega com particular cuidado pelas divagações de personagens que parecem não ter 

muito a dar, mas que, a seu modo, contam episódios essenciais para a compreensão de 

alguns eventos. As notícias e histórias desse tempo vêm por meio do tio de Alfredo, que 

evidencia o sofrimento e a errância de indivíduos sem destino no seio da floresta, é nítido 

que sua condição atual depende disso, do contexto de relação com as pessoas que 

estiveram na floresta em função da borracha. Ciclos como esse despertam sentimentos 

pouco conhecidos entre indivíduos em espaço e situação de exploração: a ganância, a 

necessidade de ter em detrimento de outros valores outrora cultivados, a importância de 

conquistar uma condição material que impediria uma existência de subjugação ou mesmo 

o fado à marginalização. 

Em Belém do Grão-Pará2 – quarto romance do Ciclo – as heranças da borracha 

estão estampadas na cidade, nos prédios, por meio das recordações insistentes de 

personagens como dona Inácia, dos Alcântara, os quais, em seu mundo saudosista e 

decrépito – em função das novas realidades que se sucederam e às quais não conseguiram 

se adequar – receberiam Alfredo para mais uma etapa de sua jornada. Os espólios da 

época estão também nos resquícios de vestimenta que ainda, insistentes, transitam em 

algumas cenas do romance. E mais, a Paris dos trópicos ainda agonizante na arquitetura 

tão bem pontuada por Dalcídio, só possível em função da riqueza possibilitada por esse 

Ciclo histórico, resiste, soturna no plano real, pujante nas recordações de dona Inácia. Vê-

se, dado à perfeição da descrição dos traços da cidade, a ascensão e a queda de um tempo, 

e como referência desse tempo, um homem: o intendente Antônio Lemos, suscitado várias 

                                                           
2 A análise do corpus adotado para este trabalho será feita nos capítulos seguintes, e a observação mais 

aprofundada dos romances escolhidos, entre eles Belém do Grão-Pará, permitirá que compreendamos com 

maior detalhe a importância do Ciclo da borracha para a Belém da bélle-époque, bem como as influências 

desse momento histórico essencial para as gerações vindouras, das quais fazem parte alguns personagens 

dos romances de Dalcídio. 
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vezes no texto, como baluarte das transformações, amado e odiado devido ao seu 

controverso papel político. Os prédios, as edificações, os comportamentos, as roupas, 

mesmo o cheiro das pessoas e a maneira de olhar, ironicamente assentados por Dalcídio, 

deixam clara a presença do Ciclo, com especial caracterização em Belém do Grão-Pará. 

 

1.2 Contexto espacial 

 

Apontado, ainda que superficialmente, o norteamento histórico que dimensiona o 

aspecto temporal no Ciclo do Extremo-Norte, ou ao menos dos romances que compõem 

o corpus, devemos, também, apresentar a contextualização geográfica e as marcas que a 

delimitação das fronteiras erguidas por Dalcídio Jurandir podem deixar como impacto 

estético e os resultados que isso pode provocar. Dalcídio produziu grande parte de sua 

literatura ambientada na Amazônia e a viu rotulada por regional, quando tal característica 

era tida por pejorativa. Autores com esse objetivo geralmente encontram barreiras para a 

consolidação de seu trabalho por não se enquadrarem na prerrogativa tradicional de 

universalidade, visto que há uma deturpação quanto a esse conceito, além disso, são 

inúmeros os elementos que caracterizam a obra do paraense como universal. A 

Aquonarrativa3 de Dalcídio – definição cunhada pelo professor e pesquisador Paulo 

Nunes, da Universidade da Amazônia, acerca da maneira dalcidiana de narrar – é, além 

de resistência a padrões europeus, uma intensa experiência estética de relação entre o 

personagem e o ambiente que o circunda, visto que seu experimento, enquanto Literatura, 

extrapola a verossimilhança por meio de recursos psicológicos e linguísticos e, por si só, 

já é suficiente para dar tom universal à literatura do marajoara, além de outros aspectos. 

Do mesmo modo, a importância do espaço para os estudos culturais e a necessidade de 

entender qual o lugar do intelectual da América latina são aspectos fundamentais na 

                                                           
3 Segundo Paulo Nunes, o termo “aquonarrativa” caracteriza toda uma semântica dos campos alagados, das 

águas amazônicas, das cheias e das chuvas. Mesmo a pontuação, extensão dos períodos, ordem das frases 

são determinadas pelas exigências do espaço peculiar, segundo a observação de Nunes. Já o movimento 

feito por Alfredo, de Cachoeira a Belém, passa a ser definido por um estilo narrativo que absorve as 

características da cidade, os paralelepípedos, a estrada de ferro, a arquitetura, o movimento sisudo e 

individualista dos transeuntes extrapola a caracterização “aquonarrativa” e absorve o novo espaço. A 

mudança não é somente espacial, é também comportamental, psicanalítica e linguística e, desse modo, 

transmite ao leitor um novo mundo sem apagar das lembranças de Alfredo os campos alagados. Há uma 

ruptura com a narrativa das águas, mas não com o estado taciturno e desalentado dos personagens de 

Dalcídio que, citadinos ou não, estão envolvidos em um desespero comum a quem nasceu ou tornou-se sem 

rumo, constatando a impossibilidade de desenraizar o herói de vez de sua terra e provando que a 

desterritorialização é, de fato, um mito. 
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compreensão do indivíduo amazônida como ser de múltiplas identidades e territórios, 

avesso às construções superficiais em que é constantemente “aprisionado”. 

Antes de prosseguir, é importante que fique claro o conceito de 

desterritorialização de que trata este trabalho. Rogério Haesbaert (2004) define 

desterritorialização como um encolhimento espacial, provocado por causas naturais, 

como as cheias, secas; e também de causa humana, como a guerra, as crises econômicas, 

o desemprego. Ou, como marca histórica no Norte, os ciclos econômicos, como 

viabilidade positiva que explora tragédias humanas, como o Ciclo da Borracha, presente 

na obra de Dalcídio, ou mais próximo de nós, o Ciclo do ouro, em Serra Pelada, nos anos 

80. Muito comum também em tempos de avanço financeiro, a construção de 

infraestruturas – como grandes empresas, barragens, estradas – pode provocar a 

reorganização das territorialidades. Tal alteração espacial pode gerar ou modificar 

conceitos individuais ou coletivos, acentuando vulnerabilidades e provocando a 

reorientação espacial, social, cultural e natural das pessoas, ajudando na reconstrução ou 

refacção desses indivíduos. Com essa reorganização, que se espera positiva, há o 

surgimento de um processo chamado reterritorialização, ou seja, a reconstrução, a 

conquista de um novo espaço em prol do apagamento de outro. Para Haesbaert (2004), 

toda desterritorialização implica uma reterritorialização, ainda que tardia ou precária. Ela 

pode não ocorrer de forma positiva, podendo originar problemas como a pobreza e a 

marginalização social. 

Bourdieu (2013) explica a experiência do deslocamento e atenta-nos para os 

requisitos que os agentes devem dispor para gozar dos benefícios dos espaços 

apropriados. Indivíduos como os representados nos romances de Dalcídio não têm direito 

aos bens da cidade por sua origem e permanência miserável, há um rechaço natural. 

Assim se formam os subúrbios, reorganizam-se os marginalizados. 

 

Pode-se considerar a experiência limite das famílias que são e se sentem 

deslocadas no espaço que lhes é concedido, como paradigma da experiência à 

qual se é exposto todas as vezes em que se entra em um espaço sem preencher 

todas as condições que ele exige tacitamente de seus ocupantes. Isso pode ser 

a posse de um certo capital cultural, direito de entrada verdadeiro que pode 

interditar a apropriação real dos bens ditos públicos ou a intenção mesma de 

apropriar-se deles. Pensa-se aqui evidentemente nos museus, mas isso vale 

também para serviços mantidos espontaneamente, por mais universalmente 

necessários que sejam, como os das instituições médicas ou jurídicas, ou 

mesmo os serviços oferecidos pelas instituições destinadas a favorecer o 

acesso àquelas, como a seguridade social ou as diferentes formas de assistência 

gratuita. (BOURDIEU, 2013, p. 140) 
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Os deslocamentos em Dalcídio são processos de fuga que acompanham os homens 

ao longo de sua existência. Chama atenção para a condição de nômade que persiste em 

existências medíocres como as retratadas por Dalcídio, e como resultado, a não adequação 

ao novo espaço. A migração é contínua, faz parte do sentimento de incômodo que provoca 

o homem do Norte. 

Em processos de desterritorialização como os apresentados nos romances 

dalcidianos, a reterritorialização como fator gerador de pobreza é comum em função da 

não adequação ao novo espaço em virtude, entre outros motivos, de baixa condição 

financeira, falta de escolarização dos indivíduos em movimento e inexistência de 

planejamento quanto a esses deslocamentos. Em Chove nos Campos de Cachoeira, 

primeiro romance do Ciclo, Alfredo sonha com uma Belém que conhece dos catálogos 

que vêm para Cachoeira, uma Belém mítica, musa, diferente da cidade real que encontrará 

quando da sua chegada, já no quarto romance do Ciclo, Belém do Grão-Pará. A família 

Alcântara, com a qual vai morar na capital, é vítima da decadência da cidade em função 

do fim do Ciclo da Borracha. Também em outro romance de Dalcídio, Três casas e um 

rio, há evidências de que o indivíduo pobre que migra em função de ciclos econômicos 

como o da borracha geralmente encontra ainda mais pobreza e exploração, principalmente 

personagens que vagaram sem encontrar um espaço em que se mantivessem como 

previram. O embate entre sonho e realidade é clara evidência da precária 

reterritorialização, presente nos romances de Dalcídio. 

Os movimentos e deslocamentos constantes no Ciclo são feitos em barcos, a pé nos 

paralelepípedos da cidade, ou a golpes de facão singrando a floresta (isso fica claro nas 

histórias que o tio Sebastião conta em Três casas e um rio e marca Alfredo quando passa 

a entender como se dão as relações de exploração na Amazônia). Os movimentos pela 

cidade, feitos por Libânia, pelo próprio Alfredo, ou por outros personagens de Dalcídio, 

serão ainda compreendidos dada a importância que têm para os processos de 

desterritorialização e reterritorialização que compreendemos na literatura do marajoara. 

Essa circulação necessária para a existência do Ciclo do Extremo Norte expõe a 

importância dos movimentos migratórios na e para a Amazônia, visto que essa região 

sempre foi mostrada como espaço de conquista e ambiente próspero para a formação de 

riquezas. Mesmo os que nascem no Norte, contagiados por histórias de fortuna, 

principalmente financeira, movem-se, incansáveis, pela vastidão de rios e florestas, em 

garimpos ou fazendas, dos quais muitos não voltam. 
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Amarílis Tupiassú4 (2005) em artigo intitulado Amazônia, das travessias lusitanas 

à literatura de até agora, trata da necessidade de um redimensionamento acerca da 

história literária da Amazônia e, para tanto, dá enfoque às movimentações no Norte como 

essenciais para explicar as muitas faces dessa região. Além disso, ressalta que a Amazônia 

ainda é calcada em conceitos redutores que não asseveram essa múltipla imagem de que 

é dotado o Norte. Neste texto, além de promover a necessidade de uma Amazônia que se 

aproxime da multiplicidade de que é dotada, a autora apresenta Dalcídio Jurandir como 

ponto alto da prosa paraense, asseverando as íntimas relações de sua identidade com a 

sua obra. 

 

O clímax na prosa estética se dá primeiro com Dalcídio Jurandir, nascido no 

Marajó e que cresceu solto nos campos alagados, os sentidos aguçados à 

captação dos modos e dos porquês daquela vida atribulada. Lá, testemunhou 

ações humanas edificantes, a capacidade inacreditável de resistir à miséria total 

ou a de sobreviver com tão pouco, com o residual, o ocasional. Assistiu a 

muitos fatos não dignificantes, como aqueles sob o comando dos novos ricaços 

de Belém, viajantes das europas, useiros e vezeiros em usurpações, de terras 

públicas e até de rios, onde impunes fincavam cercas e canos de armas, 

sufocando ainda mais as estreitezas da pobreza marajoara, cujas forças se 

esgotavam ao peso do trabalho quase nem pago das imensas fazendas soltando 

gado pelo ladrão. Cresceu entre livros. Seu pai, homem de algumas letras, 

alimentava obsessão por implantar o progresso no Marajó. Conseguiu 

amealhar alguns livros, para sorte do filho, voraz leitor de um tudo. Eram 

parcos os recursos da família, gente grada, face à penúria das penúrias da 

portentosa ilha Marajó. Aos trancos e barrancos conseguiu dar o salto à Belém 

decadente do fim do fausto da borracha. Tudo que viveu parece que ante-

escrevia na cabeça. Seus infernos no Marajó, seus amargos estágios nas casas 

dos outros em Belém; de tudo se fez a seiva poética fixada nos quadros de 

mesquinhez e fome dos miseráveis, empobrecidos e remediados da ilha e da 

cidade. Chegou às primeiras escolas. Foi a elas com ímpeto, mas interrompeu 

seus estudos no início, por absoluta falta de recursos. Autodidata, maturou sua 

prosa com raro tino ao mesmo tempo rude e lírico. Passou mais de dez anos 

reescrevendo uma obra-prima, seu romance Choves nos campos de Cachoeira. 

Dominou todos os registros da língua portuguesa. Diz-se que é impossível 

conhecer a fundo a Amazônia sem o mergulho na Amazônia construída em 

seus livros. Acreditem: a Amazônia paupérrima, a dos medos e danações, em 

contraste com uma outra, a dos excessos e ostentação dos ricos se evola em 

poesia para os seus romances. Não acumulou riqueza alguma, vaidade alguma 

acalentou na vida, apesar de seus romances premiados pela crítica nacional. 

(TUPIASSÚ, 2005, p. 310). 

 

Nessa rápida fotografia do marajoara, fica claro que todo o seu histórico, sua 

formação, sua condição enquanto homem que sofreu as ofensas de uma posição 

                                                           
4 Amarílis Tupiassú, no mesmo artigo, pressupõe a existência de uma Amazônia mítica inventada e uma 

Amazônia real, pouco conhecida. As várias invenções da Amazônia, ou mesmo as várias Amazônias 

surgidas ao longo do tempo, a partir de arranjos políticos e sociais, refletem o interesse em manter 

desconhecida essa parte do mundo, sua história, sua gente. Conforme aponta Tupiassú, Dalcídio Jurandir 

deu-se exaustivamente a esse trabalho de desmitificar a Amazônia, trazê-la como espaço de sobrevivência 

à miséria, de conflitos por interesses financeiros e disputas por reorganização de territórios, além da 

exploração da natureza e do homem em trânsito pela floresta. 
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subalternizada fizeram dele um autor que asseguraria a representação, em sua obra, do 

trânsito na floresta como meio de assegurar a sobrevivência. É possível que o trânsito na 

obra seja apenas o resultado do trânsito em vida, ou que o trânsito em vida resulte das 

muitas migrações na obra. O fato é que assim o são, ele e seu Alfredo, nômades 

desconectados de seu mundo em busca de circunstâncias menos adversas que lhes 

assegurem algum resultado. Dalcídio movimenta-se, movimenta Alfredo em seu destino 

vário, reclama espaço. 

Como efeito, há a transterritorialidade, ou seja, a movimentação entre territórios, a 

ocupação de espaços que se funda na necessidade de trânsito constante entre mesmos 

espaços, que acontece com Alfredo em sua locomoção entre Belém e Cachoeira. Isso dá 

origem a uma condição de multiterritorialidade, conceito de Rogério Haesbaert (2004), 

que servirá aqui para definir a movimentação impetrada por Alfredo e a sua refacção em 

novos ambientes, o que o torna um ser multiterritorial, visto que as imagens em suas 

lembranças não são meras reproduções de momentos vividos, são a reconstrução de um 

indivíduo em um novo espaço, o que, no entanto, impede a exclusão do espaço anterior 

construído dentro dele. Lucas Labigalini Fuini, em artigo, analisa a obra de Rogério 

Haesbaert e compreende multiterritorialidade da seguinte forma: 

 

Territorialidades que se apresentam com o sentido de pertencimento, uso e 

vivência em um recorte do espaço e que na atualidade se expressam mais em 

rede (lógica reticular), com a compressão do espaço pelo tempo, do que em 

zonas contíguas (lógica areal). Compreende assim a configuração de 

multiterritorialidades pela possibilidade existente na globalização de se poder 

estabelecer processos de apropriação em pontos distantes do espaço e 

envolvendo escalas diferentes [...]. Em certo sentido, para aquele que vive no 

limite de fronteiras econômicas e políticas, existe também a 

transterritorialidade de compartilhar de valores e códigos culturais de 

diferentes “mundos” ou territórios alvo de estratégias de contenção e controle 

(“muros”) típicas das sociedades de segurança. (FUINI, 2017, p. 20). 

 

Percebe-se em Alfredo, que a imagem viva e pulsante de Andreza o acompanhando 

em outros territórios, como um espectro, serve para asseverar essa impossibilidade de um 

indivíduo alhear-se dos mundos, dos territórios acumulados em si. No romance Primeira 

manhã, marco de inovação narrativa dentro do próprio Ciclo, Dalcídio determina, com 

clareza, a imagem do conceito de transterritorialidade e, em seguida, da existência de um 

Alfredo multiterritorial, visto que as imagens e sentimentos do território de sua infância 

persistem com cheiro e força, palpáveis. Essa sobreposição de territórios só é possível 

pela narrativa que se (des)faz por meio da mescla livre entre diálogo e narração e é 

remodelada para promover a coexistência entre físico e psicológico de modo que haja 
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claro conflito entre o que é palpável por ser concreto e o que é palpável por ser lembrança 

ou fluxo de pensamento: 

 

“Andreza”, chamou doce, baixo, pelo descampado, dezembro último, 

um chamar maluco, ao galopar, atrás dela, no rumo de Santa Julia. 

Disseram-lhe: Ela? Pois não está na Santa Júlia? Teu cavalo, Raul, que 

eu quero ir. Vamos, meu alvação, que é longe a Santa Júlia, assim, no 

findarzinho da tarde, estamos lá. Acende o raio nas patas, fôlego, não 

tem rédeas, galopeador, voa que quero a Andreza antes de o sol sumir. 

Foi, o alvação cansava quando avistou a Santa Júlia. Como coisa que, 

ao chegar, teve um tal medo: estava de calças compridas. Quinze anos. 

Devagar, aproximou-se, passava a mão no lombo do animal suado, 

suava. Como irei encontrá-la? Como seria? Que diria ela? Onde os dois 

meninos para que pudessem se abraçar, se dizerem desaforo, atracarem-

se dentro da vala, brabos e meigos ao mesmo minuto? Lá estavam 

mulheres na janela, o vento a abanar as roupas na corda, um alvoroço 

no curral, o vento arrepiava a tucumãzeiro carregado”. (JURANDIR, 

2016, p.24). 

 

Como dito, o trecho traduz a coexistência dos mundos de Alfredo, a representação 

das imagens de Cachoeira em conflito com a impossibilidade de o personagem consolidar 

seu desejo de unir os dois espaços, os dois mundos. Essa existência paralela vai 

acompanhar a trajetória do herói, mesmo quando em Cachoeira ele permite a existência 

da cidade como contraponto à sua localização, sempre ineficaz, sempre demonstrando a 

necessidade de estar em outro lugar como conformação à sua existência. Isso deixa claro 

a impossibilidade de desterritorialização, de rompimento com as bases que sempre estarão 

presentes no indivíduo. Ainda de acordo com Fuini (2017):  

 

A multiterritorialidade admite uma dimensão quantitativa, de se ter vários 

territórios a nosso dispor, e qualitativa, de intervenção e vivência em diferentes 

territórios/territorialidades, e se expressa nas práticas sociais cada vez mais 

multi/transescalares e fragmentadas em territórios rede ou reticulares, 

admitindo uma dimensão tecnológico-informacional (ciberespaço), uma 

dimensão de poder político (compressão espaço-tempo e geometrias de poder) 

e uma dimensão cultural-simbólica (identificação territorial que pode ser 

escala planetária). (FUINI, 2017, p. 26). 

 

Com isso, percebe-se que o movimento chamado desterritorialização, bem como 

seus impactos imediatos, importa hoje à arte, à literatura, à educação e seu envolvimento 

com as maneiras mais variadas de ensinar o homem a conhecer-se por meio das distorções 

provocadas pelos constantes deslocamentos por que passa ao longo da vida, já que se trata 

da necessidade de compreender o processo de realocação que é inerente ao ser humano. 

A importante abordagem que Dalcídio, em sua obra, faz desse aspecto, coloca-o num 

patamar diferenciado quanto à caracterização do indivíduo do Norte, já que o homem 

dalcidiano, tal qual o próprio Dalcídio, é um homem em trânsito, um homem que se 
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movimenta enquanto dura sua existência, num vagar constante, sem fim. O mesmo 

acontece com Dalcídio, que se movimenta durante toda a vida, numa desorientação 

geográfica necessária à construção do seu trabalho intelectual. 

 

Figura 1: Mapa de situação dos municípios de Belém e Cachoeira do Arari – PA 

 

Fonte: Mapeamento geoliterário: uma proposta metodológica para os estudos geográficos. 
 

A proximidade entre Belém e Cachoeira possibilita o movimento, a 

desterritorialização, a reterritorialização e, especialmente para Alfredo, a 

transterritorialidade, o que serve para fortificar o sentimento de pertencimento aos dois 

espaços, construindo, assim, uma espécie de multiterritorialidade, visto que o território 

deixado permanece vivo em suas lembranças em função das visitas que ainda faz à mãe 

na vila de onde saíra. Isso fica evidente no romance Ponte do Galo, sétimo do Ciclo, no 

qual o autor dá especial atenção às idas e vindas de seu personagem.  

Como visto no mapa, a proximidade faz com que seja comum aos moradores da 

Ilha do Marajó a busca por Belém como saída aos problemas de falta de emprego, 

alimentação e educação. Além da situação geográfica, os estereótipos criados acerca da 

cidade como espaço de prosperidade e probabilidade de mudança imediata de vida; os 

exemplos contados de indivíduos que na cidade conquistaram seus sonhos; e a cidade 

iluminada e feliz nas revistas e catálogos que se espalhavam pelos campos, ajudavam a 

construir a ideia de que muitos ainda melhorariam a vida em Belém. Cumpre-se, com 
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isso, um ciclo, a saída de um espaço, a busca por outro e, na maioria das vezes, a 

frustração. Esse impacto negativo provocado pelo novo espaço se dá principalmente pelo 

fato de as divisões territoriais já estarem definidas, conforme o que assegura Bourdieu, 

diferente do que compreende o migrante. O espaço que cada um ocupa dificilmente será 

alterado e as relações de poder se mantém, por haver uma distribuição histórica do espaço, 

predefinida, impossível de ser alterada ou de desobedecer à constituição determinada 

previamente: 

 

A capacidade de dominar o espaço apropriado, notadamente apropriando-se 

(material ou simbolicamente) dos bens raros (públicos ou privados) que aí se 

encontram distribuídos, depende do capital possuído. O capital permite manter 

a distância pessoas e coisas indesejáveis e, ao mesmo tempo, aproximar-se das 

pessoas e coisas desejáveis, minimizando assim o dispêndio (notadamente de 

tempo) necessário para delas se apropriar. Inversamente, aqueles que são 

desprovidos de capital são mantidos à distância, seja física ou simbolicamente, 

dos bens socialmente mais raros, e condenados a conviver com as pessoas ou 

bens mais indesejáveis e menos raros. A ausência de capital leva ao seu 

paroxismo a experiência da finitude: ela acorrenta a um lugar. Inversamente, a 

posse do capital garante, além da proximidade física (residência) em relação 

aos bens raros, a quase ubiquidade que torna possível o domínio econômico e 

simbólico dos meios de transporte e de comunicação (e que é frequentemente 

redobrado pelo efeito da delegação, poder de existir e de agir à distância por 

interposta pessoa). (BOURDIEU, 2013, p. 137) 

 

Enfim, não há espaço para todos na cidade. Esse é o grande problema de migrar, 

foi, como se vê em Belém do Grão-Pará, o problema de Alfredo. O indivíduo que se 

movimenta, sem bens ou possibilidade de contribuir ou adequar-se a um espaço, ocupará 

uma dobra à margem, em subúrbios ou esgueirando-se pelas frestas deixadas nos espaços 

consolidados. 

 

1.3 Crítica e pós-modernidade 

 

Os movimentos entre territórios na obra de Dalcídio Jurandir, resultado dos ciclos 

geradores de riquezas e provocadores de esperanças e sonhos são constituintes diretos de 

novas identidades que se constituem no espaço amazônico. Tal característica é comum ao 

estado de pós-modernidade em que se encontra o homem dalcidiano, dotado de 

possibilidades de inserção e adequação aos aspectos que sua condição de nômade 

possibilita. Apesar de controverso, e de sabermos que muitas pós-modernidades são 

possíveis, aqui exploramos o conceito de Stuart Hall. Segundo Hall, 

[...] as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, 

estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o 

indivíduo moderno até aqui visto como um sujeito unificado. A assim chamada 
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‘crise de identidade’ é vista como parte de um processo mais amplo de 

mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades 

modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 

ancoragem estável no mundo social. (HALL, 1992, p. 7) 

 

Partindo desse pressuposto, entende-se que o ser humano pós-moderno, 

fragmentado, não pode – e nunca pôde – ser caracterizado de maneira abrupta, estável, 

pronto e acabado, pois gera conotações preconceituosas, que desrespeitam as múltiplas 

possibilidades de que é dotado. Apesar de o homem ter sido enquadrado em papéis sociais 

e condições predefinidas ao longo da história, a pós-modernidade rompe esse 

condicionamento e assegura a necessidade de se entender o indivíduo como um ser 

múltiplo e dotado de probabilidade de transformação ao longo de sua trajetória. O 

inconformismo desse indivíduo com sua condição predeterminada historicamente é o 

fator que o faz mover-se. 

Quanto ao indivíduo do Norte em movimento, escopo deste trabalho e chave da 

obra de Dalcídio Jurandir, há uma predisposição, já estabelecida, em entendê-lo como 

figura-padrão da região, adaptado a condições determinadas pela Natureza e 

compreendido como Ser da floresta ou mesmo indivíduo mítico. Não há problemas nessa 

compreensão, o fato é que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), 70% da população da Amazônia habitam centros urbanos, grandes cidades como 

Belém e Manaus e não é possível que tais predefinições sejam ainda concebidas. Entender 

o homem do Norte como mítico, da floresta, dos rios, não é problemático, mas é 

necessário também entendê-lo como citadino, urbano, em meio a mutações constantes, 

como compreendeu Dalcídio, tanto que construiu seu herói como ser metamorfo, 

adaptável, adaptado. 

Ainda recorrendo a Amarílis Tupiassú, que trata do grande arcabouço de cheiros, 

impressões e gostos que é a Amazônia, tão castigada por conceitos medíocres e redutores, 

ineficazes, os quais ajudam a cristalizar a imagem persistente que se tem ainda, mesmo 

em tempos de tecnologias que disponibilizam conhecimento sobre a cultura, a história, as 

comunidades que vivem aqui. Ou seja, predomina a ideia de uma Amazônia apenas 

povoada por indígenas, de floresta, sem quaisquer modificações provocadas pelo homem, 

intacta, sem disputas por terra, sem exploração, sem garimpo clandestino. Talvez seja 

essa a imagem que perdurará por muito tempo: Amazônia como terra prometida, que além 

de leite e mel jorra também ouro de seu ventre, o melhor lugar para recomeçar a vida tão 

imbricada de outrora, um refúgio às desilusões, uma vastidão sem dono. 
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Amazônia não mítica. Antes, ricas extensões de área costeira banhada por 

águas salgadas. Oceanos também de águas doces, declinada em todas as 

conjugações, mesmo as anômalas, fluindo, tantas, em pretérito imperfeito e 

num gerúndio no timbre imperativo e pervertido das ações que ainda se 

desenrolam nas inconjungações do curso da História. Minas, minérios à pele 

da terra, pepitas de ouro a granel, carradas de gemas à flor do chão. Diziam 

que era só pegar. Em ouro até os grampos dos cabelos das mamelucas do 

Baixo-Amazonas, diziam. Tanto o muito e o novo, que era custoso nomear. 

Criaram o nheengatu, uma língua geral para o saque das valias do litoral. 

Forjaram torções, prestidigitações verbais para dizer as ocorrências, algumas 

iguais às do início de tudo, às de Caminha, por exemplo, que designou como 

“bico de osso” o botoque índio, alusão sub-reptícia à feiura e à animalidade 

daquelas criaturas horrendas, é o que proferem as crônicas. (TUPIASSÚ, 2005, 

p. 300). 

 

Para tal compreensão, ou seja, para desconstruir a imagem fria que se tem da 

Amazônia, irreal ainda no século XXI, Dalcídio desenha um indivíduo do Norte dotado 

de possibilidades, múltiplo, representado, principalmente, pelo seu herói, Alfredo, que 

como um camaleão transita por mundos vários, desde a sua concepção, em um espaço 

alagado – que, como lembrança, o acompanhará por todo o Ciclo do Extremo-Norte – e 

também no mundo de concreto, a partir do quarto romance do Ciclo, Belém do Grão-

Pará. Essa mutação dinâmica, construída como molde para Alfredo, necessária, 

consolidada pelo processo de transterritorialidade a partir de sua saída da vila de 

Cachoeira, serve para entender como o homem se modifica na obra de Dalcídio, tal qual 

representado nas concepções de pós-modernidade de Hall (1992).  A ideia de crise de 

identidade propicia a compreensão muito necessária das modificações que o ambiente 

proporciona ao indivíduo, além do acesso às novas tecnologias e o estreitamento do 

mundo em função dos novos meios de transporte. Em Belém do Grão-Pará, Dalcídio 

esmiúça a Paris dos trópicos como mostra dessa variedade a que o homem pode se adaptar 

e com a qual pode conviver, claro, de forma irônica quanto aos comportamentos 

europeizados (des)ajustados ao ambiente da floresta. 

O conceito de identidade, no entanto, deve ser entendido como meio e não como 

fim. É válido ressaltar que o livro de Hall trata das novas identidades que têm 

transformado as “sociedades modernas no final do século XX” (1992, p. 09), e a 

contextualização temporal da obra dalcidiana é um pouco anterior, da primeira metade do 

mesmo século, o que não impede o cruzamento de comportamentos apresentados no Ciclo 

com algumas observações de Hall. Aqui, de modo superficial, as abordagens à ideia de 

identidade serão suscitadas à medida que o trabalho tomar essa direção.  

Das três concepções de identidade apresentadas por Stuart Hall (sujeito do 

Iluminismo, sujeito sociológico e sujeito pós-moderno), a última é a que melhor se 
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engendra às discussões que fazemos aqui. Segundo Hall, a fragmentação das identidades, 

ou a impossibilidade de caracterizar um indivíduo de forma pré-concebida tem causado 

essa crise. Isso pode ser identificado no Ciclo dalcidiano e tem base, também, no processo 

de nomadismo em direção à Amazônia, ou na origem de movimentos inversos. O sujeito 

pós-moderno, para Hall, tal qual o indivíduo dalcidiano, tem personalidade móvel, 

líquida, de transformação contínua, fator caracterizador do homem moderno, presente nos 

romances de Dalcídio Jurandir, ainda que sua obra esteja ambientada em um espaço em 

que o comportamento humano e a introspecção psicológica ainda não haviam sido 

explorados como o fez Dalcídio: 

 

Argumenta-se, entretanto, que são exatamente essas coisas que agora 

estão “mudando”. O sujeito, previamente vivido como tendo a 

identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto 

não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes 

contraditórias ou não resolvidas. Correspondentemente, as identidades 

que compunham as paisagens sociais “lá fora” e que asseguravam nossa 

conformidade subjetiva com as “necessidades” objetivas da cultura, 

estão entrando em colapso, como resultado de mudanças estruturais e 

institucionais. O próprio processo de identificação, através do qual nos 

projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, 

variável e problemático. (HALL, 1992, p.12) 

 

Entende-se que esse processo de fragmentação, desestruturação de identidades 

prontas, segundo Hall (1992) “...produz o sujeito pós-moderno, conceitualizado como não 

tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se ‘uma 

celebração móvel’: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas 

quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (13). 

Assim, Alfredo, concebido como representação do homem em movimento no Ciclo, passa 

por processos construtivos, de formação e reformulação que caracterizam muito bem o 

conceito de identidade na literatura de Dalcídio, um conjunto de ações inacabadas que 

acompanham o homem ao longo de sua vida. 

Para Dalcídio, além desse elemento inicial, apresentar o indivíduo da Amazônia 

passa pela imprescindibilidade de entender a literatura como discurso social, ou seja, 

atravessado por dinâmicas históricas de silenciamento de sujeitos à margem do cânone. 

Dalcídio Jurandir coloca-se nesse lugar de diferença, assume o papel do sujeito que busca 

promover a imagem da Amazônia como lugar real de fato, espaço de fala necessário, sem 

a obrigatoriedade de adequações a uma “fala comum” que obedeça a um padrão europeu 

ou sucumba existências como as que surgem na obra de Dalcídio. Estar à margem do 

cânone, para ele, foi uma escolha acertada, em respeito à sua formação intelectual, 
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baseada na sua constituição como membro de uma sociedade desigual, uma antítese a 

muito do que se produzia em um Norte tão explorado como a Amazônia de Alfredo. 

Partindo daí, compreende-se que a literatura brasileira é um espaço em disputa 

problematizado pela necessidade de caracterizações como: regional, não-regional, 

universal, engajada, e tantas outras. Autores que, como Dalcídio, optam por uma oposição 

clara a quaisquer modelos de cerceamento ou dilaceramento da representação de um 

espaço ou comportamento, são mantidos à margem da bolha que envolve o que passa a 

ser considerado de qualidade. Dalcídio expande-se desde a descrição linguística em tom 

documental à introspecção psicológica profunda e necessária, objetivando a compreensão 

do espaço como extensão do homem inadequado às transformações que o rodeiam. 

Enfim, é fundamental debater sobre a experiência marginal e a construção estética 

em torno de negros, indígenas, homossexuais e quaisquer outras manifestações 

comportamentais olvidadas pela tradição histórica e literária. A experiência marginal é o 

bojo da literatura de Dalcídio Jurandir, isso discutido hoje com maior possibilidade em 

função da condição pós-moderna do homem do Norte, conforme o conceito de Hall, de 

identidade variável, inacabada, não somente um aspecto estereotipado concebido 

historicamente. Essa possibilidade existe a partir da fuga das caracterizações impingidas 

como marca indelével às representações em ambientes como a Amazônia, enfrentadas 

por autores como Dalcídio. 

Uma outra possibilidade importante na discussão acerca do espaço, ou do território, 

é a de tratar como universal a obra produzida em locais que antes eram tidos como de 

menor importância social ou cultural, como a floresta, o sertão, as periferias em geral. A 

noção europeizada de “boa literatura” distingue a produção em espaços como a Amazônia 

como regional, principalmente em função das caracterizações predefinidas acerca do 

homem desses lugares. Hoje, com a Globalização, com o estreitamento do mundo, é 

inadequado se falar em literatura regional, de espaço reduzido, de homem definido com 

aspecto diferente do outro que habita locais considerados mais relevantes social e 

culturalmente. Ora, o homem é um ser do mundo, o mundo está no homem sendo exposto 

mediante sua condição de lidar com o ambiente em tono de si, claro que com 

características peculiares moldadas por esse espaço, ou espaços, que ocupa. O local tem 

características universais, globais. O temo glocal, muito utilizado ultimamente, que 

resulta da composição morfossemântica entre global e local, serve como ponto de 

referência ou elemento resumitivo para a percepção que devemos ter, daqui em diante, 

acerca da literatura de Dalcídio Jurandir. 
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Enfim, explorados os conceitos de pós-modernidade e transterritorialidade, apesar 

de não exaustivamente, é hora de envolver essas teorias na tentativa de explicar as 

movimentações, geográficas ou não, na obra de Dalcídio Jurandir. O movimento e a 

inquietação promovem a fragmentação de identidades, a relação, portanto, entre os 

conceitos de transterritorialidade e pós-modernidade é estreita, uma coisa 

necessariamente está ligada à outra, assim, o ser humano se modifica porque se 

movimenta e, da mesma forma, movimenta-se porque se modifica. 

Nas obras de Dalcídio, a desterritorialização5 acontece, dentre outros provocadores, 

em função do nomadismo instigado pela dificuldade de o indivíduo sustentar-se nos 

campos alagados. Conhecidos processos de trânsitos entre territórios como os dos 

Movimentos Sem-terra e Sem-teto existem em função da busca por melhores condições 

que acompanha o ser humano desde os mais antigos registros históricos. Vale citar, a 

título de exemplo, os nordestinos expulsos pela seca, principalmente no início do século 

XX, em estado de reterritorialização precária e constante, com o objetivo de fixarem-se 

em espaços-outros, como os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Assim como a seca 

no Nordeste foi tema importante para as obras de autores como Rachel de Queiroz e 

Graciliano Ramos, o Ciclo da Borracha6 o é para Dalcídio – não que sua obra se resuma 

a esse momento histórico ou o tenha como central, pelo contrário, é aludido às vezes de 

maneira casual e pouco perceptível a leitores menos atentos – de modo que a importância 

de sua obra se sustenta na tentativa de explicar o amálgama resultante desse indivíduo 

vindo de fora em contato com a floresta real e as condições de vida neste ambiente. 

Nesse estado contínuo de movimentação, romances como os do Ciclo do Extremo 

Norte evidenciam aspectos como a impossibilidade de o indivíduo sair de sua terra e não 

                                                           
5 O termo desterritorialização é originalmente cunhado por Deleuze e Guatarri. Serve-nos, aqui, para ajudar 

a explicar o fenômeno de que se vale Dalcídio para apresentar Alfredo como seu modelo de homem 

amazônida que, ainda criança, migra como protótipo que vai experimentar uma felicidade deduzida, ou 

inferida, em um ambiente que proporcione condições para isso: a mitológica Belém, a Paris dos Trópicos. 

Desterritorialização é, portanto, a quebra do vínculo que une o indivíduo ao seu território, resulta de uma 

gama de aspectos relacionados a questões de desigualdades, insegurança, além de crises sociais e 

econômicas. Ou seja, nesse movimento devastador há uma perda de referências espaciais, provocada por 

um desenraizamento, muitas vezes involuntário, bem como a eliminação da autonomia e liberdade na 

apropriação do espaço geográfico que surgirá como norte e que apresentará o indivíduo a uma necessária, 

incontestável crise social e psicológica, que provocará, por sua vez, desajustes de afirmação de identidade. 

Disso se vale Dalcídio para explicar o doloroso processo de rompimento com as origens por que passa 

Alfredo, suprimido de todas as projeções iniciais e injetado em um ambiente estranho ao seu. 
6 Mais adiante trataremos, mais especificamente, da importância do Ciclo da borracha para a Região Norte 

do Brasil, para Belém e, consequentemente, as marcas indeléveis na obra dalcidiana deixadas pelos 

movimentos migratórios em direção à Amazônia, não somente do ponto de vista financeiro, mas cultural, 

social e histórico, especialmente nos romances Belém do Grão-Pará e Três casas e um rio. Qualquer 

tentativa de conceituar o indivíduo do extremo Norte sem considerar as implicações da movimentação 

provocada pela borracha seria falha e superficial. 
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a levar consigo em suas vivências cotidianas, além da imprescindibilidade de um retorno 

eminente. Nesse cenário, conceitos como desterritorialização, reterritorialização e 

transterritorialização redefinem características humanas que somente agora parecem 

palpáveis na literatura de Dalcídio, visto ser este um andante que pouco permaneceu, 

pouco se fixou, fragmentando em seus textos pormenores que surgiam de suas 

perambulações, desenganos e reconstruções de si e do seu território primeiro, fazendo 

surgir em Alfredo, um indivíduo multiterritorial. Este trabalho também pretende trazer 

apontamentos acerca da crítica que tem sido desenvolvida buscando enfatizar vieses 

importantes que foram sucumbidos, ou não foram notados, entre eles o nomadismo 

inerente aos personagens de Dalcídio – homens decadentes do Norte – explícito em 

Alfredo, Libânia, D. Amélia, D. Inácia e tantos outros. 

Como assegurado antes, a obra de Dalcídio é constituída sem espaço fixo, como 

se um mundo paralelo, mutável, em movimento contínuo tivesse sido criado a partir de 

uma eterna busca, com personagens por vezes perdidos. Dalcídio explora à exaustão o 

processo de desterritorialização, que compreende fatores como a saída de um lugar-raiz, 

mas enseja a procura imediata por outro ambiente, em vista da necessidade de 

reterritorialização. Tal movimentação entre territórios foi trazida pelo paraense para 

enfatizar a constituição das identidades amazônicas em construção. O trânsito dos 

indivíduos que vão e vêm em busca de um espaço consistente denota a ruptura e a 

tentativa de reformulação de identidades fragmentadas, processo que acompanha seus 

personagens ao longo de sua obra, ou seja, não há identidade pronta, seja ela predefinida 

ou acabada. Quiçá os personagens dalcidianos não sejam nômades, ou talvez inativos em 

terras desconhecidas, ou ainda, imigrantes. No entanto, é necessário que se entenda os 

motivos desses movimentos, os ciclos, os desentendimentos e as inconsistências 

provocadas por esse fenômeno, responsável pela constituição – ou constituições – 

identitária do indivíduo do Norte. O nômade que origina o homem amazônida de Dalcídio 

é projetado num panorama diferente do que foi construído em bases historiográficas 

tradicionais. Para Deleuze e Guatarri (1997), o processo de movimentação tem origens e 

finalidades variadas, também conceitos distintos, necessários de compreensão para o 

amplo entendimento das novas constituições resultantes desses trânsitos: 

 

É nesse sentido que o nômade não tem pontos, trajetos, nem terra, embora 

evidentemente ele os tenha. Se o nômade pode ser chamado de o 

Desterritorializado por excelência, é justamente porque a reterritorialização 

não se faz depois, como no migrante, nem em outra coisa, como no sedentário 

(com efeito, a relação do sedentário com a terra está mediatizada por outra 
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coisa, regime de propriedade, aparelho de Estado...). Para o nômade, ao 

contrário, é a desterritorialização que constitui sua relação com a terra, por isso 

ele se reterritorializa na própria desterritorialização. É a terra que se 

desterritorializa ela mesma, de modo que o nômade aí encontra um território. 

A terra deixa de ser terra, e tende a tornar-se simples solo ou suporte. A terra 

não se desterritorializa em seu movimento global e relativo, mas em lugares 

precisos, ali mesmo onde a floresta recua, e onde a estepe e o deserto se 

propagam. Hubac tem razão de dizer que o nomadismo se explica menos por 

uma variação universal dos climas (que remeteria antes a migrações), que por 

uma ‘divagação dos climas locais’. O nômade aparece ali, na terra, sempre que 

se forma um espaço liso que corrói e tende a crescer em todas as direções. O 

nômade habita esses lugares, permanece nesses lugares, e ele próprio os faz 

crescer, no sentido em que se constata que o nômade cria o deserto tanto quanto 

é criado por ele. Ele é o vetor de desterritorialização. (DELEUZE; 

GUATARRI, 1997, p. 45). 

 

Como visto, esses movimentos constroem seres disformes, sem raízes aparentes 

ou mencionáveis, isso no Ciclo surge, não de modo abrupto, mas mediante as 

necessidades de descrever o resultado de uma mutação provocada em um grupo social, 

ou mesmo em um indivíduo concebido em meio ao trânsito desenvolvido na e para a 

Amazônia. Portanto, a proposta dalcidiana é de compreensão de relações não 

compreendidas ao longo do tempo, dos movimentos, de quebra de conceitos cristalizados 

e faz isso de modo peculiar: optou por demarcar um espaço de trabalho, como um cientista 

que separa o tecido a ser estudado. Isso colocou Dalcídio à parte, e em função dessas 

peculiaridades, percebe-se um indiscutível rompimento com a possibilidade de 

popularizar sua literatura. Ele assume o risco de ficar à margem ao não se submeter aos 

padrões de uma literatura pronta e acabada, transgride, assim, na linguagem, nos 

comportamentos, na estética, nos ambientes, na abordagem temática.  

Essa discussão é fundamental para entender os motivos de espaços peculiares 

como a Amazônia serem expostos de modo estereotipado, Dalcídio se torna, então, a porta 

para a construção de novos conceitos de Amazônia, de homem amazônida, 

proporcionando possibilidades até então não discutidas. Textos como os de Dalcídio 

Jurandir, produzidos em um local de fala subalternizado, destoam do preconizado pela 

crítica tradicional, pelas organizações que constroem cânones e pelos modelos didáticos 

e pré-fabricados de literatura. Escrever sobre o Norte, no Norte, de modo a provocar 

meios de ruptura com as imagens pré-concebidas acerca desses espaços colabora para a 

compreensão do ambiente, dos conflitos, dos indivíduos, da fauna, da flora, da cultura e 

da história, dentre outros aspectos. 

 Tomando isso por base, não é possível olhar para a Amazônia sem respeitar sua 

multiplicidade, as marcas que as pessoas que a habitam carregam, ou que trouxeram 
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consigo: a pobreza, a desigualdade social, a falta de acesso a direitos fundamentais e, 

além das mazelas, o legado cultural, étnico, enfim, social. O Ciclo do Extremo-Norte não 

nos permite esquecer as deformidades mais enfáticas no Norte do Brasil, as contribuições 

europeias – sejam elas deformadoras ou não – os impactos na natureza, as muitas 

possibilidades de vida em meio à floresta, a beleza e sua total negação em pleno embate, 

a coexistência entre riqueza e pobreza sem perspectiva de alteração contundente. 

Sabemos já que muito dessa mescla é promovido pelas movimentações constantes de 

indivíduos atraídos para a Amazônia. Novamente sob a tutela de Amarílis Tupiassú 

(2005), vale lembrar João Marques de Carvalho, que trata, tal qual Dalcídio Jurandir, dos 

deslocamentos para a Amazônia e na Amazônia como recurso de sobrevivência: 

 
João Marques de Carvalho, adepto de um naturalismo ortodoxo, também lança 

mão da descrição da paisagem tensa no romance Hortência, de 1888, o 

primeiro urbano do Pará. Seu livro valoriza-se mais pelo ensaio de sociologia 

e antropologia inscrito quando enfoca o tema do deslocamento territorial. Seus 

deserdados são empurrados do Marajó a Belém, cidade que não os contempla 

e que os arremete de volta às faltas originárias. (TUPIASSÚ, 2005, p. 309). 

 

Isso posto, vê-se que a temática dos deslocamentos, também trazida à tona por 

outros autores além de Marques de Carvalho, pode parecer enfatizada à exaustão devido 

às alusões que esse elemento essencial recebeu, em prosa e verso. No entanto, poucos se 

ocuparam desse artifício no que concerne aos resultados que isso provocou e na mescla 

que ainda tem provocado, em contraste com as definições de Amazônia que se tem ainda 

hoje. Outro exemplo lembrado por Tupiassú é Bruno de Menezes, que se envereda, em 

parte de sua obra, nos processos migratórios como imprescindíveis para explicar o grande 

aglomerado de vivências que é a Amazônia, as relações surgidas a partir das múltiplas 

coexistências nesse espaço: 

 
[...] Bruno de Meneses, introdutor no Pará das inovações radicadas na Semana; 

destaca-se porque, além de romper com os academicismos, elabora poesia 

ambientada numa Amazônia vista como acolhimento também da cultura negra. 

Escreve dois romances presos à temática da miséria quase absoluta. Um, 

Candunga, verte-se ao desvalido da seca nordestina, forçado à migração para 

a Amazônia. Os flagelados são movidos à ilusão de que a floresta é o úbere 

fecundíssimo e sereno, o solo acolhedor, ofertório do teto, do pão, da acalmia, 

o fim da errância. E veem-se tangidos às zonas rurais do Pará e submetidos à 

violência da grilagem e do latifúndio. É marco, por ficcionalizar uma das 

questões mais graves, insolúveis e desalentadoras do Brasil, com ênfase 

angustiante na Amazônia, a luta pela terra e, em decorrência, a desagregação 

da família, o que arrasta as meninas à prostituição e à perda de identidade 

social. (TUPIASSÚ, 2005, p. 309). 

 

Enfim, o trânsito na Amazônia, para a Amazônia, da Amazônia, é um elemento 

recorrente na literatura produzida no Norte do Brasil. Em Dalcídio Jurandir esse aspecto 
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tem valor especial: o Ciclo do Extremo-Norte desenha um grande percurso, mapeado 

desde o primeiro o romance, Chove nos campos de Cachoeira, e finalizado em 

Ribanceira, concluído com o trágico fim da desilusão, da consolidação das vivências em 

seu papel marginal, sem chance, com a esperança esmaecendo aos poucos, apagando-se 

das pessoas e levando suas possibilidades. A floresta de Dalcídio é vasta, impossível de 

ser transposta, os campos alagados parecem acometidos por um lodo pegajoso que 

impede que os planos desses indivíduos se façam reais, possibilidades ao menos. Na 

análise do corpus que segue comprovaremos a desilusão de Dalcídio Jurandir em relação 

ao estado de inércia que assombra essas comunidades que vagam pela floresta como 

forma de fugir da condição marginal a que estão fadadas. 
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CAPÍTULO 2 – ALFREDO: TRÂNSITO ENTRE MARAJÓ E BELÉM 

 

Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do Universo... 

Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, 

Porque eu sou do tamanho do que vejo 

E não do tamanho da minha altura... 

 

Alberto Caeiro 

 

 

2.1 – O indivíduo que transita pelo Norte 

 

Um olhar preconceituoso, persistente, promove a permanência de estereótipos 

acerca de algumas regiões do Brasil, uma delas o Norte. Por exemplo, a imagem 

estigmatizada da selva como ambiente ermo em que homens e animais se adaptam às 

condições possíveis, ou mesmo a ausência de civilização como aspecto comum são 

elementos que, preconcebidos, povoam o imaginário popular dentro e fora do Brasil. 

Nessa conjuntura, e em função da persistência desse contexto imagético adverso, Dalcídio 

Jurandir concebe Alfredo, garoto ainda, em Chove nos campos de Cachoeira, que, ao 

longo dos romances que compõem o Ciclo do extremo Norte, percorre territórios e se 

consolida um indivíduo com posicionamento crítico em função de suas experiências e 

movimentos pelos espaços possíveis trazidos pelo escritor paraense. Alfredo é, portanto, 

ser multiterritorial em processo de concepção identitária, que expõe a trajetória, a errância 

e a compreensão geográfica da Amazônia como essenciais para sua formação, como 

barreiras para sua existência e, não menos, como limitadores de sua fala. 

Chove nos campos de Cachoeira, publicado em 1941, é o primeiro romance do 

ciclo e resulta de um prêmio literário dado pela Academia Brasileira de Letras. Aliás, os 

prêmios literários seriam um dos caminhos para o marajoara publicar seus textos, visto a 

dificuldade em editar a literatura produzida em ambientes como a Amazônia. O romance 

trata, além de apresentar Alfredo, dos conflitos do irmão e protagonista Eutanázio. 

Alfredo já é mostrado aqui como indivíduo tomando consciência de sua situação, 

esperança de D. Amélia para mudar um destino certo a esses meninos, que se submetem 

à lentidão das águas, como se aquela modorra, feito doença, contagiasse as pessoas que 

se desesperançavam facilmente: 
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Quando as chuvas voltam, então era que D. Amélia sentia mais desejos de levar 

Alfredo para Belém. Já está crescido, ele, tudo pode acontecer com aquelas 

águas que iam e vinham, mornas e silenciosas. Os jijus vinham nas águas e 

para Alfredo não pareciam peixes, pareciam filhos de sapo e de cobra. No chalé 

não se comia daquele peixe porque era como se comesse lama. Alfredo gostava 

das grandes chuvas. Podia ter medo, mas era enorme a sensação de ouvir, uma 

noite, o ronco dum jacaré debaixo da casa. As montarias andavam pelos 

campos. Didico ia com seu pequeno barco pegar porfia com o barco do Roldão, 

na lagoinha, atrás da casa do Dr. Adalberto. (JURANDIR, p.17, 1996). 

 

Havia em D. Amélia o receio de que Alfredo se tornasse mais um, que se 

acostumasse aos dias lentos e tristes como as águas, de que, como os outros, se amoldasse 

àquelas águas, à sobrevivência que lhes cabia. Alfredo analisa o mundo em torno de si, o 

mundo que conhece, a partir de sua percepção com o carocinho de tucumã, diferente dos 

outros de sua idade, de destinos fadados aos campos alagados e sem esperança. Neste 

romance, Dalcídio aponta a desterritorialização como meio de dar poder a um indivíduo, 

no caso Alfredo, por meio da educação, que aconteceria na capital Belém. O movimento 

de saída quebra um paradigma, e esse movimento precisa ser rápido. Em certa altura do 

texto, Alfredo avalia as feridas nas pernas e conclui que está ficando tarde, as feridas eram 

parte do processo de mutação que fazia de Alfredo mais um daqueles.  

Aqui se destaca D. Amélia. O fato de ser negra, mulher de Major Alberto, branco, 

causa, à medida que cresce em consciência e tamanho, estranhamento em Alfredo, 

redefine-o quando passa a entender sua condição multiétnica. Tal característica 

demonstra mais uma clara intenção de Dalcídio em apresentar o amazônida mesclado, 

por meio de seu herói. D. Amélia, em Chove nos Campos de Cachoeira, gesta no filho o 

desejo de romper com os preceitos impregnados acerca da posição medíocre que o 

seguiria como marca indelével cunhada pelo lugar em que nasceu, pela cor que tinha, 

pelas raízes que carregaria. Mais importante ainda aparecerá essa intenção no terceiro 

romance do Ciclo, Três casas e um rio, completando sua lida para que o filho vá estudar 

em Belém e quebre esse ciclo de destinos consolidados a esses indivíduos. Sua 

importância, a importância da cor, da compreensão ainda rasa de Alfredo acerca da 

mescla que reforça sua conjuntura é já o ensaio da consciência crítica que desenvolveria: 

 

Quanto ao preto e branco, Alfredo achava esquisito que seu pai fosse branco e 

sua mãe preta. Envergonhava-se por ter de achar esquisito. Mas podia a vila 

toda caçoar deles dois se saíssem juntos. Causava-lhe vergonha, vexames, não 

sabia que mistura de sentimentos e faz-de-conta. Por que sua mãe não nascera 

mais clara? E logo sentia remorso de ter feito a si mesmo tal pergunta. Eram 

pretas as mãos que sararam as feridas, pretos os seios, e aquele sinal pretinho 

que sua mãe tinha no pescoço lhe dava vagaroso desejo de o acariciar, 

beijando-lhe também os cabelos, se esquecer do caroço, do colégio, das feridas, 

da febre, dos campos queimados avançando para a vila dentro da noite no 

galope do vento. Ficar assim como se pela primeira vez, de repente, 
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compreendesse que tinha mãe, a primeira real sensação que era filho, de que 

brotara, de súbito, daquela carne escura. (JURANDIR, 1996, p.20). 

 

Entender sua condição enquanto filho de uma negra e um branco, dinamismo que 

se estende por todo o desenvolvimento identitário de Alfredo, é essencial já a partir de 

sua infância em Cachoeira, como meio de justificar muitos dos percalços que virá a 

enfrentar principalmente em sua estadia em Belém. A junção entre a mãe negra, neta de 

escravos, e o pai branco, Major Alberto – estabelecido em Cachoeira para trabalhar como 

secretário da intendência –, colocava Alfredo num lugar especial entre a pobreza extrema, 

com raízes históricas, e uma condição um pouco acima do sem número de desfavorecidos 

que compunham a vila. Cabe à D. Amélia, portanto, em estado de privilégio, preparar o 

filho para um caminho que poucos seguem: estudar em Belém. Isso é corroborado pela 

presença do Major, que traz à casa um ar de erudição em meio à ignorância que impera 

nos campos, insere, provavelmente sem intenção, no jovem Alfredo o desejo de entender 

que o mundo é bem maior que Cachoeira. 

Soma-se a isso o preconceito sofrido por D. Amélia, afinal era negra e ocupava uma 

posição que não era comum a alguém de cor, mulher do major Alberto, branco, de alguma 

posição na vila. Era vítima de uma marginalização histórica, em função da escravidão, da 

situação do negro no Brasil provocada pelo racismo como mazela intransponível, mesmo 

se tratando de uma região onde predomina a presença dos grupos mestiços. Isso é 

comprovado pela atitude das filhas do Major, do casamento anterior, as quais tentam 

impedir que o pai tome decisão tão precipitada de morar com uma negra e, ainda, 

manobram para que Amélia não aceite o convite. Atentemo-nos, também, aos outros em 

Muaná, sua cidade de origem, pobres como ela, tentam dissuadi-la, como se o seu destino 

devesse ser ali e a ela fosse proibido movimentar-se em busca de mudança. A quebra do 

ciclo de pobreza e marginalização precisa se romper em algum momento, e D. Amélia é 

o personagem que promove essa ruptura, primeiro consigo mesma, em seguida, 

promoveria a saída do filho: 

 

D. Amélia era uma pretinha de Muaná, neta de escrava, dançadeira de coco, de 

isguetes nas ilhas, cortando seringa, anadando pelo Bagre, perna tuíra, 

apanhando açaí, gapuiando, atirada ao trabalho como um homem. Viu a mãe 

morrer de uma recaída de papeira, sem recursos, a palhoça caindo, a 

prostituição, o pai golado dizendo besteiras na hora do enterro, mas Amelhinha 

firme não se deu por achada. Tinha perdido um filho levado pela sucuriju nas 

Ilhas. (JURANDIR, 1997, p. 78) 

 

Mais uma vez o movimento, o trânsito ensejando a mudança, por ser impossível 

mudar no mesmo lugar, comprova a lógica irrefutável que conduz à saída para se construir 
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o novo, ser modificado, buscar a nova identidade. D. Amélia, fadada à desgraça, certa por 

essas bandas, precisa seguir adiante, assumir um espaço que lhe tire da condição de 

subalternizada pela sua história, pelas suas raízes. Sai de Muaná como única opção que 

teria em sua vida, como se fugisse de uma senzala que, claro, não mais existia fisicamente, 

mas que a incomodava, pelo simples fato de ter que viver se esgueirando, mendigando o 

dia seguinte. Achou-se no direito de lutar um pouco mais, encontrar a dignidade que tanto 

cobrara em suas orações. Cumpre, com a saída, o papel possível ao nômade: a caça 

sangrenta à sobrevivência. 

Dalcídio Jurandir, em todo o Ciclo do Extremo-Norte, dedica-se à fuga como única 

possibilidade, entende que não há como vencer a miséria, a falta de educação, a 

desigualdade e tantas outras mazelas sem movimentar-se, sem sair em busca de ajuda, 

sem presumir que haja algo melhor depois do rio. Esse nomadismo geralmente se dá no 

espaço delimitado pelo autor. Assim, a migração ocorre em movimentos curtos, duas ou 

três horas de barco, entre vilas e cidades dentro dos limites da Ilha do Marajó, como foi 

o caso de D. Amélia; entre a Ilha e a capital, como aconteceu com Alfredo. Mover-se é a 

saída, mas sem ultrapassar os limites impostos por Dalcídio Jurandir: a Amazônia. 

O trânsito, ainda que de distâncias curtas, funciona como meio de buscar adequação 

social ou ambiente ideal, propício. Pierre Bourdieu (2013) assegura que as lutas pelo 

espaço reforçam a necessidade de o indivíduo considerar que a movimentação pode ser 

exitosa, à medida que compreende que o espaço ideal é aquele que deve ser buscado, onde 

as condições minguadas podem, enfim, ser satisfeitas. Alfredo carrega consigo essa 

intenção que herda da mãe, como é natural a indivíduos como os que compõem os 

personagens dalcidianos:  

 

Essas lutas podem assumir uma forma individual: a mobilidade espacial, intra 

ou intergeracional – os deslocamentos nos dois sentidos entre a capital e a 

província, por exemplo, ou os endereços sucessivos no interior do espaço 

hierarquizado da capital –, constitui um bom indicador dos êxitos ou fracassos 

obtidos nessas lutas e, mais amplamente, de toda a trajetória social (desde que 

se considere que, do mesmo modo como agentes de idades e trajetórias sociais 

diferentes, altos quadros jovens e quadros médios mais velhos, por exemplo, 

podem coexistir temporariamente nos mesmos postos de trabalho, eles podem 

reencontrar-se, também temporariamente, em lugares de residência vizinhos). 

(BOURDIEU, 2013, p. 138). 

 

Enquanto intelectual, Dalcídio Jurandir debate aspectos muito necessários ao papel 

que assume, esse nomadismo inerente aos seus personagens serve como ponto de partida 

para as discussões que pretende redirecionar, visto que a partir desses movimentos 

desesperados, conflitos históricos se deram no Norte. A ideia de Amazônia como 
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ambiente de limitação à sua atuação como intelectual assevera a condição moderna de 

negação da universalização aos moldes tradicionais, obras como a de Dalcídio 

reivindicam-se como universais. Mover-se na Amazônia, ou em espaços mais reduzidos, 

é tão desconfortante como mover-se para fora da Amazônia ou tão desafiador como em 

migrações conhecidas, por exemplo a fuga da seca no Nordeste que, por sinal, trouxe 

inúmeros migrantes para engrossar o caudal de pobreza nas periferias do Norte do Brasil. 

Apesar disso, o indivíduo Dalcídio Jurandir burla essa regra que ele mesmo cria no 

Ciclo do Extremo-Norte, afinal, houve tentativas de se firmar no Rio de Janeiro, como 

escritor, intelectual, quiçá necessitado de mostrar a todos sua Amazônia, retrato de 

alguém que dissecou as existências e multiplicidades das quais pouco se sabia. O processo 

de fuga tão comum em seus personagens, existiu primeiro em Dalcídio, ou coexistiu com 

os que concebia, de semelhante pobreza, parentes de sofrimento. Desse escritor também 

em movimento tem-se uma D. Amélia em trânsito, um Alfredo em movimento, nômades, 

tal qual nos primórdios, em que o homem se movia em busca de alimento, como se não 

tivesse havido Revolução Neolítica. 

 

2.2 - Nomadismo e modernidade 

 

A compreensão de Dalcídio Jurandir como autor essencial ao Norte e como 

formador de novas concepções acerca do homem do Norte se consolida a partir do novo 

leitor e da nova crítica que se detêm da obra dalcidiana. Para Roland Barthes, em A morte 

do autor (2004), o leitor é quem dá vazão à obra literária, quem a possibilita, quem 

assegura sua continuidade. Essa entidade, constituída – não necessariamente de forma 

individual – de aspectos históricos, políticos, sociais e culturais faz a obra erigir ou 

minguar, substancialmente. Ainda que não se submeta, conscientemente, a essas 

condições, ele é produto, tal qual o livro, de uma conjuntura complexa da qual resultam 

interpretações diversas que podem engrandecer o apequenar uma obra literária. Por isso 

Barthes acredita que o leitor, especificamente – num terceiro, mas não último, estágio do 

livro – possibilita que se consolide a literatura. Tendo isso por base, é importante tratar 

das novas perspectivas da obra de Dalcídio Jurandir sob os vieses da pós-modernidade. 

Enfim, muitos aspectos se mostram obsoletos – esmiuçados à exaustão – e algumas 

temáticas, ultrapassadas. Ainda que a condição, por exemplo, de D. Amélia seja 

merecedora de discussão – e isso será feito em momento oportuno – em função do espaço 

de subjugação ocupado pelo negro e pelo pobre nos romances do Ciclo do Extremo-Norte, 



45 
 

é também importante que outros pontos sejam discutidos, como o trânsito, primeiro dessa 

mesma D. Amélia fugindo da pobreza; do Major Alberto, pai de Alfredo, também 

nômade, apesar de gozar de situação aparentemente mais cômoda; e depois do filho, rumo 

a Belém.  

Sabe-se, afinal, que um leitor nasce constituído de fatores históricos, sociais, 

estilísticos, culturais, emocionais, e tudo o mais que aprouver a esse amálgama exigido 

para a interpretação de uma obra literária. Ora, nada mais oportuno que as possibilidades 

alcançadas pelo leitor em estado de pós-modernidade que enxerga em Dalcídio Jurandir 

aspectos ainda pouco mencionados, não por incompreensão, mas pela impossibilidade de 

leitores, em outras épocas, surgirem com as perspectivas apontadas pelas marcas só 

possíveis agora. Fato comum este, visto que um indivíduo não lê o mesmo livro duas 

vezes, tanto o livro como o indivíduo serão outros mediante as conjunturas sociais, 

políticas, comportamentais que se modificam com o tempo. Mesmo a compreensão de 

movimento, fuga, trânsito tem se modificado, por isso o nomadismo aparente no Ciclo do 

Extremo-Norte recebe aqui atenção especial em virtude, também, do apequenamento do 

mundo a partir das tecnologias que possibilitaram o estreitamento entre as pessoas, que 

se movimentam, real e virtualmente, como rapidez e desprendimento no mundo moderno. 

Explorar um novo Dalcídio, erigindo impávido do limo pressuposto por esse 

possível cerceamento em função de grande parte da crítica ter-lhe impingido 

caracterização regionalista – e aqui asseveramos: pejorativa – constitui-se caminho 

necessário e fundamental mediante as possibilidades que agora se mostram. Calha a 

Dalcídio o ambiente em que escreveu – e sobre o qual escreveu – não como limitador de 

sua obra, mas uma demarcação de território por onde seus personagens transitaram, do 

qual saíram ou para onde vieram. Seu espaço é um ambiente de passagem, saída ou 

chegada, isso, por si só, já faz do Ciclo do Extremo-Norte uma obra universal. 

Para começar a entender esse movimento de mutação de Alfredo, é fundamental 

essa análise de seu processo de formação inicial em Chove nos Campos de Cachoeira e 

as transformações em Belém do Grão-Pará, que indicam sua mutabilidade e 

reorganização em um novo ambiente. A consolidação dessas primeiras mudanças, em 

Três casas e um rio, serão vistas no próximo capítulo. Nesse momento de passagem, a 

“aquonarrativa”, conceito de Paulo Nunes (2007), dá espaço a um novo jeito de Dalcídio 

apresentar ao seu público seus personagens, a linguagem e o padrão estético adquirem 

novas funções, a mudança de ambiente promove a transformação no que era, até o 

momento, o que podemos chamar de padrão de fala do narrador. Essas modificações 
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perceptíveis a partir de Belém do Grão-Pará irão se consolidar ao longo dos romances 

seguintes, e em Primeira Manhã, sexto romance do Ciclo, será consolidada a maneira de 

construir a narrativa, as frases, o fluxo do pensamento. Isso se dá à medida que há um 

amadurecimento do herói, que encontra agora um mundo novo a ser desbravado. Esse 

crescimento metódico de Alfredo, que o modifica espacial e psicologicamente, faz o papel 

importante de quebra de preconceitos acerca do indivíduo do Norte, preconcebido, num 

âmbito geral, não só na literatura, de forma linear e sem profundidade. 

Pretendemos, ainda, neste capítulo, entender os motivos de tantos estereótipos e 

prejulgamentos contribuírem para a formação imagética da Amazônia. Ora, constituírem-

se pressupostos negativos acerca de uma região ou comportamento é relativamente 

natural, visto que os preconceitos envolvem as sociedades ao longo de sua história. No 

entanto, em regiões como a Amazônia, tais predefinições superficiais terminam por 

definhar uma gama de possibilidades limitadas por afirmações grosseiras carregadas de 

jargões definidores sobre a gente, o espaço, os comportamentos, ou seja, sobre toda a 

cultura, infelizmente. A movimentação constante em direção ao Norte e os movimentos 

de retorno podem servir de base para essa explicação.  

 

2.3 – O lugar de fala de Dalcídio Jurandir 

 

O espaço de fala de Dalcídio Jurandir, amálgama de existências oriundas de 

múltiplos outros espaços, ainda é considerado por muitos um limitador de suas 

possibilidades enquanto intelectual e artista brasileiro. Isso se deve, em parte, ao fato de 

a arte produzida em contextos específicos ainda suscitar preconceitos e erigir a velha 

dicotomia regional versus universal. Em contraponto, este mesmo espaço é também item 

essencial à proposta de Dalcídio, pois há uma relação direta entre ambiente e construção 

dos discursos de suas personagens, uma intimidade que se confunde entre espaço físico e 

espaço sensorial, entre fala e análise psicológica. É possível que haja um isolamento 

espacial na obra dalcidiana, ou seja, uma delimitação a que se propõe intencionalmente 

no afã de ir de modo profundo na construção de um mundo seu como experiência artística 

somada à representação fria do real. No entanto, isso não pode ser visto como negativo, 

já que a fronteira erguida por Dalcídio não representa uma ruptura com o mundo real, 

nem mesmo configura uma obra caricatural; é sim a demarcação de um espaço físico, um 

intervalo temporal e a exploração de uma camada psicológica densa de um povo na 
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tentativa de explicar trânsitos e mudanças históricas que estão além das verdades 

tradicionais. 

Luís Bueno (2012), em artigo publicado na revista Matraga, intitulado “Depois 

do fim: ainda história de Literatura Nacional?”, discute acerca do isolamento a que se 

submeteu a Literatura brasileira. A especificidade do romance brasileiro tornou-se 

empecilho ao conhecimento ou reconhecimento de textos que fugiam a um determinado 

padrão, que se condicionou como eficaz ao longo da história literária do Brasil. Nesse 

ponto pode-se enquadrar a obra de Dalcídio Jurandir e a consequente definição como não-

canônico em função de suas peculiaridades. Dalcídio pode ser relacionado a essa ideia 

partindo do princípio que ele criou um mundo próprio, apresentou a existência dos seus 

personagens relacionando-os a um espaço específico, abstendo-se, assim, da obediência 

a um modelo normativo. Essa escolha reflete sua decisão de explorar problemas 

específicos como os movimentos migratórios em direção à Amazônia, que só podem ser 

entendidos por meio de uma dedicação – por parte do leitor que resolve conhecer a obra 

do paraense – a fatos e outros elementos que ultrapassam a existência literária, como 

aspectos linguísticos, históricos e culturais, por exemplo: 

 
Do ponto de vista da história literária, para além desse relativo isolamento, 

interessa notar que uma tradição literária específica se criou no Brasil também 

pela necessidade de dar conta de problemas específicos de representação, por 

exemplo. Ainda que estejamos quase no nível do truísmo, vale a pena lembrar 

que isso fica bem visível no romance, que acabou assumindo forma específica 

por aqui, já que as personagens circulam em lugares do Brasil, onde as relações 

tanto pessoais como sociais têm meandros próprios. (BUENO, 2012, p. 209). 

 

Dalcídio Jurandir sofre desse mal. Além do marajoara, autores como Guimarães 

Rosa obrigaram-se a definir limites espaciais para sua escrita, recorrendo ao uso de um 

vocabulário específico, a um repositório de imagens que as narrativas tradicionais não 

podem proporcionar. Dalcídio cria, assim, um universo peculiar em que manifesta a 

personificação resultante dos movimentos em direção à Amazônia: a mescla dessas novas 

vivências. Rosa Assis (1992), que se deu à empreita de catalogar em seu O vocabulário 

popular em Dalcídio Jurandir elementos folclóricos, linguísticos e lexicais comuns aos 

campos alagados e ao subúrbio belenense frequentado por seus personagens, destaca ser 

impensável obra de valor tão essencial sem a atenção dada ao linguajar típico do qual, 

por vezes poeticamente, Dalcídio se ocupa com o intuito de promover uma experiência 

multissensorial que não seria possível sem essa profundidade linguística, afinal, trazer à 

tona existências muitas vezes sub-humanas enseja certos afagos linguísticos que 
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permitam a representação de algumas realidades, de modo a evitar a fotografia seca e 

rude: 

 

Dalcídio Jurandir reflete a vida amazônica em suas obras, à exceção do 

romance Linha do Parque, que foge ao ciclo dos romances rotulados de Série 

Extremo-Norte; e é tido como um dos pioneiros da literatura paraense em 

apresentar um linguajar tipicamente amazônico em seus livros. Assim, estudar 

o vocabulário popular (incluindo brasileirismos e não-brasileirismos) nos 

romances dalcidiano é mergulhar no íntimo do nosso caboclo amazônico, visto 

esses romances refletirem a vida amazônica em todos os seus aspectos (ASSIS, 

1992, p. 04). 

 

Essa valorização do linguajar popular, bem como a criação de neologismos e a 

interpretação de termos que o autor adequa à sua narrativa potencializam, por parte de 

alguns, o enquadramento da obra de Dalcídio Jurandir num viés regional pejorativo, 

limitante. No entanto, vemos isso de maneira contrária, afinal a relação dicotômica 

universal versus regional cai por terra se partirmos do princípio de que o marajoara 

constrói um universo que, apesar de ligado ao restante do país, parece uma existência à 

parte, em separado. A intenção de Dalcídio, ao fazer esta opção, justifica-se porque há 

uma predisposição em afastar a Amazônia, historicamente, de qualquer adequação a 

algum processo evolutivo homogêneo ou conceito unilateral ou superficial de que tem 

sido vítima. Mais uma vez, nas palavras de Rosa Assis, percebemos o quanto é importante 

a valorização da língua viva que o autor transcreve na intenção de fazer existir esse mundo 

peculiar e pouco conhecido, de fala rica e algumas vezes indecifrável se o leitor não 

ultrapassar os limites dos dicionários e envolver-se na composição do povo, do ambiente 

e da linguagem que resulta desse amálgama: 

 

Dessa forma, o universo dalcidiano é tão simples que, para ser visto, escutado, 

sentido, enfim, descoberto e reconhecido, não precisa de largas interpretações 

literárias, mas sim, e tão-somente, de pura e simples atenção e sensibilidade à 

língua viva e direta – tirada da boca do povo – na qual esse universo se 

configura. É fascinante ler e acompanhar a variedade vocabular de que o autor 

se vale em seus romances; muitas das palavras, apesar de haverem caído em 

desuso, nos parecem vivas ao serem explicadas, ou comentadas por ele próprio 

no seu discurso, na condição de narrador-caboclo. Há momentos em que a 

curiosidade nos leva aos dicionários e lá nos defrontamos com uma outra 

acepção para os termos empregados por Dalcídio, os quais, em sua obra, têm 

uma conotação, digamos, amazônica. E como se isso não bastasse, ele usa uma 

variedade considerável de palavras que não figuram em nossos dicionários, 

mas que nos parecem tão familiares pela forma como as emprega e nos 

representa. (ASSIS, 1992, p. 05) 

 

A maneira como Rosa Assis define o projeto linguístico de Dalcídio Jurandir pode 

provocar a falsa ideia de que ele escreve para ser lido apenas por um público específico. 

Para muitos, isso cria uma imagem limitadora, mas faz parte da representação intentada 
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pelo autor, que no intuito de provocar uma experiência de intimidade com as realidades 

expostas, usa todos os recursos para despertar sentidos e sentimentos. A definição de 

aquonarrativa, vista anteriormente e proposta por Paulo Nunes, enfatiza também essa 

pressuposição de que seu texto é destinado a um público predefinido, mas compõe o 

escopo da literatura dalcidiana a valorização das multiplicidades, entre elas as linguagens. 

Assim, é importante reafirmar que faz parte do projeto dalcidiano, que envolve percursos, 

fugas e reorganização territorial, a redefinição das pessoas, das palavras, da sintaxe, do 

ritmo e cadência da narrativa, e isso é uma característica que se acentua ainda mais ao 

longo dos romances que compõem o Ciclo do Extremo-Norte e vão se sucedendo, numa 

evolução calculada. 

Portanto, não existe uma barreira na linguagem – ou linguagens – proposta por 

Dalcídio Jurandir, principalmente em romances em que o fluxo de pensamento se 

confunde com os diálogos e impressões pessoais – isso ocorre mais claramente a partir 

do quinto romance do paraense, Passagem dos inocentes; o projeto linguístico é um dos 

configuradores do rompimento com os padrões de literatura universal tradicional, 

ocasionando o que se prefere chamar de regionalismo ou valorização excessiva de 

regionalidades. Todo autor que se deu a esse propósito, aqui ressaltamos, além de 

Dalcídio Jurandir, João Guimarães Rosa, teve posta em xeque sua posição de autoria 

universal. 

Dessa forma, deve o autor brasileiro empenhar-se na adequação a alguns padrões. 

Maior ainda esse comprometimento imposto a autores do Norte ou do Nordeste, melhor, 

autores que se colocam à margem da literatura comumente produzida no Brasil, como se 

essas regiões não compusessem o que se convencionou chamar de Brasil. Na verdade, um 

estigma que persegue todo autor brasileiro que destoa dos temas e ambientes 

tradicionalmente tratados como universais. Mais uma vez recorrendo a Luís Bueno 

(2012), tem-se o estigma do autor brasileiro, obrigado a ler o mais variado arcabouço 

literário, o que, segundo Bueno, provoca uma relação difícil entre o escritor brasileiro e 

o mundo, quase impossível devido às circunstâncias da criação literária no Brasil: a 

diversidade espacial; a extensão territorial; a multiplicidade étnica e histórica; as 

mutações geográficas, como as secas e as cheias; e a movimentação de indivíduos entre 

territórios como herança comum e saída para as dificuldades. Dalcídio Jurandir e os 

outros que têm por objetivo a recriação de um mundo específico dentro do ambiente 

literário brasileiro, uma nova ordem ou sociedade desconexa da que preferimos conhecer, 

padecem ainda mais: 
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O que se quer enfatizar aqui é o seguinte: o autor brasileiro – assim como seu 

público potencial – pode ler de tudo, inclusive os livros saídos neste semestre 

nos países centrais. Mas ele próprio não pode ser lido em toda parte e continua 

aguardando o interesse de editores em outras línguas que o publiquem, sem 

pensar em escrever em inglês, por exemplo. Escrita em português, lida 

basicamente por brasileiros, nossa literatura tem se visto na curiosa situação 

de, não importa o quanto esteja interessada no mundo, e efetivamente tem 

estado, referir-se muito constantemente a si mesma. (BUENO, 2012, p. 208). 

 

Mais interessante seria pensar que autores como Dalcídio, que possibilitam que se 

conheça e se compreenda essa diversidade, não somente estão à margem do mundo, mas 

desinteressados do contexto literário nacional consolidado como literatura brasileira. 

Como se vê, para Bueno, o autor brasileiro sofre diante de um dilema que o constitui, 

geralmente, marginal. Para autores como Dalcídio, construtor de uma espécie de espaço 

em que existências que parecem magníficas são nada mais que a verossímil expectativa 

de uma certa literatura, a situação é ainda pior. Essa condição de marginalização existe 

dentro do ambiente da literatura nacional. É há muitos dalcídios fazendo verossímeis seus 

espaços, os romances que compõem o cânone – ou qualquer outro – não representam o 

todo do que é produzido no Brasil, afinal, essa é empreita impossível. Assim, é impossível 

a leitura de toda a obra produzida no Brasil para que se caracterize como brasileira uma 

literatura tão vasta; impensável sintetizar uma ideia de literatura de um país tão grande, 

de produção diversa. Dalcídio Jurandir, por exemplo, constrói uma literatura em um 

espaço vário e necessário ao conhecimento das diversidades do povo brasileiro. 

Publicam-se romances, contos, poemas e a mais variada sorte de textos que formariam 

pequenas imagens de uma grande estrutura impossível a um só autor, por mais criativo 

ou inventivo que seja. Obras como o Ciclo do Extremo-Norte têm razão de ser como 

contributo ao grande composto que seria a Literatura nacional. Bueno (2012) atenta-se 

para a impossibilidade, hoje, de se caracterizar a literatura nacional sem respeitar a 

diversidade que sugere: 

 

A escrita da história literária hoje só é inviável, do ponto de vista do método, 

se ela se mantiver presa aos elementos que lhe deram origem: por um lado, 

aquela intenção de detectar o espírito da nação (ou, quem sabe, de dotar a nação 

desse espírito por meio da análise das obras que produziu) e, por outro, seu 

caráter enciclopédico, totalizador. Sobre o nacional não é necessário 

acrescentar nada ao que já se disse. Sobre o caráter enciclopédico, é o caso de 

perguntar se haveria condições materiais – e talvez humanas – de trabalho. 

Afinal, quem seria capaz, e com que metodologia, de ler toda a literatura 

brasileira, digamos, do século XVII aos nossos dias? Para José Veríssimo ou 

para Sílvio Romero, antes do século XX, essa era uma tarefa ciclópica, mas 

ainda possível. Mas hoje? (BUENO, 2012, p. 212). 
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 Discutir identidade e formação identitária a partir de autores como Dalcídio 

Jurandir nos leva à conclusão de que todas as construções microespaciais fazem parte de 

um objetivo que visa gerar uma projeção maior, incompleta, claro, mas que abarque e 

faça conviver as diferenças e se possibilitem conceitos mais amplos de literatura nacional. 

Levando-se em consideração que é impossível a leitura de tudo o que se produz no Brasil, 

não se deve menosprezar as manifestações diversas de literatura. Ler Dalcídio Jurandir, 

portanto, em seu projeto linguístico e de formação de identidades múltiplas é fundamental 

para a compreensão de uma literatura nacional. É parte da compreensão de literatura 

brasileira como um todo, e não literatura de uma região específica: 

 

Independentemente da avaliação dos resultados alcançados o que se quer 

apontar é que se trata de um projeto de história literária porque tem como 

objeto um conjunto amplo de textos e porque seu objetivo é produzir uma 

síntese. Mas, por outro lado, sem qualquer pretensão de, como está na origem 

da disciplina, detectar ou construir um conceito de nação abrangente e, muito 

menos, universalmente válido. Isso pode possibilitar que se leve em conta um 

amplo espectro de obras, assim como a recepção imediata – ou posterior – que 

tiveram, sem a preocupação inicial de se ficar preso aos textos considerados 

significativos de antemão pela tradição historiográfica mais totalizadora. Esse 

método talvez torne possível pensar o objeto – no caso o romance de 1930 – 

em suas várias tendências, incluindo aquelas que, vistas de longe, parecem nem 

ter existido. (BUENO, 2012, p. 215). 

 

 Os microespaços que justificariam a totalidade, como contribuição desses autores, 

servem de experiências ou projetos de conhecimento e quebra de estereótipos a partir da 

valorização das especificidades regionais. E como tudo isso se relaciona ao trânsito, à 

desterritorialização? As rupturas com o estável, no mundo inteiro, parecem relacionar-se 

a isso, ou seja, as quebras, as crises são a origem do trânsito, a origem do caos natural a 

que está fadado o homem enquanto ser inadaptado. Dalcídio Jurandir usa como 

ferramentas a língua no mais íntimo de suas peculiaridades para orientar o leitor a se 

envolver com o ambiente em que a obra existe, visto que a língua peculiar, o espaço 

multifacetado são também frutos do trânsito, da mistura, dos movimentos constantes. 

Enfim, a conotação amazônica citada por Rosa Assis (1992), quando da elaboração d’O 

vocabulário popular em Dalcídio Jurandir, é o resultado do contato dos mais variados 

seres com a floresta, da mistura dos campos alagados com o concreto da cidade, o que 

resulta no microespaço dalcidiano, no recorte essencial a uma síntese maior que 

justifique, num conceito amplo, o que se pode chamar de literatura brasileira. 
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2.4 – Alfredo e a ruptura 

 

O movimento, o nomadismo é a essência da mistura, o que provoca a diferença, o 

que constitui as especificidades. Para entender a relação entre o constructo dalcidiano e a 

análise teórica surge, aqui, o geógrafo Rogério Haesbaert da Costa, com o O mito da 

Desterritorialização (2004). O autor distingue considerações científicas que refutam a 

possibilidade de um indivíduo desvincular-se e construir-se como um novo ser. Para ele, 

“a vida é um constante movimento de desterritorialização e reterritorialização, ou seja, 

estamos sempre passando de um território para outro, abandonando territórios, fundando 

outros”7. Em Dalcídio, devido às suas andanças e sua inquietação, não somente artística, 

misturam-se conceitos ainda pouco abordados pela crítica literária, como a concepção de 

multiterritorialidade, visto que para o autor há uma clara junção de fatores culturais que 

constroem o indivíduo, e Alfredo, o herói do Ciclo, é o principal Ser em edificação:  

A multiterritorialidade, como já enfatizamos anteriormente (HAESBAERT, 

2004), aparece como uma alternativa conceitual dentro de um processo 

denominado por muitos como ‘desterritorialização’. Muito mais do que 

perdendo ou destruindo nossos territórios, ou melhor, nossos processos de 

territorialização (para enfatizar a ação, a dinâmica), estamos na maior parte das 

vezes vivenciando a intensificação e complexificação de um processo de 

(re)territorialização muito mais múltiplo, “multiterritorial”. (HAESBAERT, 

2007, p. 19) 

 

O intenso e complexo processo de desterritorialização – ou reterritorialização 

precária – por que passa Alfredo – sem raiz e existindo sua lembrança no caroço de 

tucumã que leva consigo quando, em Belém do Grão-Pará, vai à mítica capital encantada 

dos encartes que vinham pelo rio – confunde-se com a aparente perda de território 

representada por sua saída de Cachoeira. No entanto, Alfredo não se perde ou perde seus 

territórios, muito menos os destrói, a delicadeza com que Dalcídio constrói o processo de 

reterritorialização, paralela à desterritorialização, enfatiza porque autores como Rogério 

Haesbaert tratam essa perda de território como mito. Na verdade, o ser aparentemente 

desterritorializado torna-se multiterritorial, como quis Dalcídio, encantadoramente 

cunhando o ser do Norte fora das margens do pré-fabricado, do pré-moldado ou pré-

definido. Essa mescla fica evidente, em Belém do Grão-Pará, no menino Alfredo: 

 

Entre a paixão de estudar e estudar mesmo atravessara-se a viagem, os seus 

novos sentimentos, a perda do carocinho, ou a morte súbita de sua infância? 

                                                           
7 Haesbaert assegura que a desterritorialização completa é impossível, visto que ninguém se anula quanto 

ao seu passado ou ao passado de seu espaço natural. Assim o faz Carlos Drummond de Andrade, em “A 

ilusão do migrante”, assegurando que o assunto proposto é base para a ciência, tanto quanto para a arte. 
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Como Mariinha, teria morrido nele da noite para o dia, o menino de Cachoeira? 

Peça do chalé, trazia, como certas tábuas arrancadas e partidas de soalho, 

pregos rachaduras, marcas da casa ausente. Não era mais menino e não chegava 

a ser rapaz. Perdia o chão de Cachoeira e não sentia ainda o chão de Belém. 

Um desconhecido começava a latejarzinho dentro dele, não mais do chalé nem 

ainda do 160. A mãe, lembrada, era “de antes”, a calma de antigamente e não 

a presente que agitava o chalé e o coração do filho. Rosotos e rostos da mãe 

sucediam nas horas de insônia e sempre aqueles que o espiavam quando ele, 

menininho, fingia dormir. Lembra-se, lembra-se. Ela estava à beira do rio. Ele, 

sentado catando pedrinhas que atirava na correnteza. De pé, com o sol 

morrendo no seu rosto, bela lhe parecia a mãe. Uma beleza negra, aveludada, 

o sol se mirava naquele espelho, no aço do rosto dela. Um obscuro pensamento 

debatia-se no menino: “dali saí, dali nasci”. E atirava pedras no rio. Submisso, 

aos pés da mãe, o rio passava, cauteloso para não despertar o silêncio dela, 

cuidando de levar, para sempre refletido, aquele escurume dela tão no rosto. 

(JURANDIR, 2016, p. 62). 

 

A imagem apresentada no excerto acima corrobora um momento importante em 

Alfredo, a confluência entre o menino e o homem que haveria de ser dali em diante, ponto 

crucial em qualquer indivíduo, a confusão entre anseios e lembranças que invade o ser 

humano. Nesse momento Alfredo já começa a compreender um outro estágio do trânsito 

a que se submetera como meio de romper com o passado de escravidão da mãe e com o 

futuro pronto que tinha no rio, na pesca lenta da refeição diária, na lida monótona relegada 

aos seus pares. Nesse trecho e em outros subsequentes, Alfredo ocupa já um espaço 

transterritorial, mas permanece ainda no vazio que esses movimentos provocam, comum 

a indivíduos em processos de adaptação, de locomoção, de encontro. Mesmo o rio, 

imagem tão forte nos outros romances, aprece aqui, em Belém do Grão-Pará, como 

imagem silenciosa, sem pretensões, como que se esquecendo necessariamente para que a 

nova vida se faça. 

Alfredo sai de Cachoeira, lugar do qual não se desliga, em especial, 

psicologicamente, o que suscita o conceito de transterritorialidade, ou seja, a 

possibilidade de mover-se entre territórios, marca da contemporaneidade, mas que vem 

desde comunidades tradicionais. A desterritorialização, além de um termo forte, é um 

evento impossível, já que não é o simples trânsito inerente ao ser humano, seria, se 

plausível, a perda de laços culturais, a necessidade de construção de novas identidades 

sem resquícios do constructo inicial. Mesmo em Cachoeira, Alfredo já erguia em si o 

mundo que encontraria, o território de sonho também pré-concebido por todo indivíduo 

de regiões interioranas que busca romper o destino certo de continuidade a ciclos de 

exploração e submissão. Alfredo é a ruptura desse processo contínuo que começa a ser 

gestado em Cachoeira. Em Chove nos Campos de Cachoeira, várias passagens asseguram 

a necessidade de rompimento: 
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Mas Alfredo acorda com aquela cidade cheia de torres, chaminés, 

palácios, circos, rodas giratórias que lhe enchem o sonho e o carocinho. 

De olhos abertos para o telhado, pensa na sua ida para Belém. Seu 

grande sonho é ir para Belém, estudar. A única vez que esteve na cidade 

era ainda bem pequeno. Mas tem lembrança de tudo que viu. A cidade 

não se parecia com a que siá Rosália lhe contava quando vinha de 

Belém. Siá Rosália lhe trazia senhas de passagens de bondes. Eram 

vermelho-claras com as letras verdes. Embevecia-se olhando as senhas 

que siá Rosália lhe dava como se elas lhe contassem a maravilha dos 

bondes mágicos correndo pelos fios elétricos. Então a cidade para 

Alfredo era um reino de história encantada, toda calçada de ouro e com 

casas de cristal, meninos com roupas de seda e museus com muitos 

bichos bonitos. (JURANDIR, 1987, p. 86). 

 

Observa-se nessa passagem a composição imagética do território que dá vazão à 

iminente desterritorialização, às várias possibilidades produzidas pelo olhar de Alfredo. 

O sonho de romper as amarras que contêm essas pessoas em espaços condicionados a 

uma realidade começa a promover a coexistência de duas identidades em Alfredo, ou seja, 

a possibilidade de um novo ser sendo gestada ainda em Cachoeira, amalgamado ao outro, 

afeito ao carocinho de tucumã. A ênfase dada à cidade como ambiente de sonho, magia, 

fantasia serve como condicionador de um futuro outrora impensável, isso faz com que 

Alfredo passe a ser o ponto chave na distinção clara feita na obra de Dalcídio acerca da 

necessidade precípua de se romper com a obrigatoriedade de naturalmente se seguir os 

destinos prontos, cabíveis a uma divisão de classes provocada também por uma questão 

espacial. Enfim, a indivíduos como Alfredo não é possível tal ousadia. 

Como dito, o romance Chove nos Campos de Cachoeira serve para introduzir 

Alfredo à saga, que não é só sua, mas de grande parte dos meninos de ambientes como 

Cachoeira – principalmente em função do isolamento –, escrever uma trajetória, uma 

vida, um caminho com idas e voltas assegura a Dalcídio a necessidade de mudar um 

percurso lógico: meninos de lugares como os campos alagados não vão a Belém, como 

consequência lógica ficam e cuidam do gado mirrado, da terra amarga e se casam com 

meninas como Andreza, e têm filhos. A história de Alfredo, especialmente em Chove, 

começa a constituí-lo de condições para questionar o tempo que virá, de força para negar 

as estruturas consolidadas que se farão urgentes em seu trajeto. Outro ponto importante é 

entender que Alfredo, adiante, erraria pela Amazônia como grande parte desses meninos 

que lutam contra seu destino certo, mas ainda assim deixaria uma marca de transformação 

que serviria a outros como ele. 

Nessa conjuntura, o nomadismo inerente ao ser humano, aliado à sensação de 

esperança, instiga o desejo pelo desbravamento, pela busca do desconhecido como saída 
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a uma situação de incômodo, não aceitação de uma configuração pronta às identidades – 

outrora também prontas. Dalcídio expressa isso de forma muito viva quando Alfredo 

rompe com os laços físicos que faziam dele um ser de Cachoeira. Sim, físicos, porque as 

marcas profundas de sua constituição ainda o acompanhariam por toda a sua jornada. Por 

mais que houvesse supressão do conforto, perda de referências (a família, 

principalmente), a desorientação – características do processo de desterritorialização – 

havia o mito do Eldorado a que todo indivíduo, um dia, precisa se submeter, sob pena de 

ser acusado ou acusar-se, nalgum momento, de não ter tentado uma nova condição. 

Nesse processo de relação entre os dois ambientes, é importante mencionar ainda, 

de modo superficial, o romance Ponte do Galo, sétimo do Ciclo. Nele, assim como nos 

outros textos urbanos que representam Alfredo, as inquietações do jovem apontam a 

construção de um novo indivíduo, em claro processo de desterritorialização. No prefácio 

desse romance, Paulo Nunes (2017) comprova o processo de transterritorialidade quando 

Alfredo trafega entre esses dois mundos, levando para um e outro possibilidade de 

adequação, reterritorialização ou já a incompreensão das vivências de seus pares. Em 

Belém, o processo de precária reterritorialização de Alfredo é um dos impulsionadores da 

trama, a estruturação de um novo universo enquanto a cidade também passa por uma 

espécie de reformulação identitária, assim como seus personagens. Para Nunes, o termo 

ponte é usado tal qual no dicionário: “qualquer estrutura que liga duas partes 

homólogas”8. Liga, na verdade, dois mundos aos quais Alfredo pertence, diversos em 

vivências e expectativas.  

Em Belém do Grão-Pará, quarto romance, a cidade busca afirmar-se diante de um 

conturbado momento de decadência social. Alfredo depara-se com uma cidade 

desfigurada, vidas saudosas de um período de glória. Saudosismo natural do indivíduo 

que vaga perdido, afeito a um passado que não voltará – e se voltar, virá transfigurado –, 

desesperançoso de um futuro que não se mostra. Tais marcas geralmente são deixadas 

pelos ciclos econômicos no Norte do Brasil, que ao longo dos últimos dois séculos recebe 

um fluxo constante de “errantes” e sofre com a deturpação causada por esse movimento 

de adaptação e, principalmente, pelo rastro dos sonhos dourados que pouco duram. Há 

um “estupro social”, também indelével na obra dalcidiana. Essa Belém macambúzia 

contrasta com a que Alfredo conhecia dos catálogos que iam pelo rio, aumentando seu 

desalento e acentuando o impacto causado pelo novo, pelo diferente. A comparação com 

                                                           
8 Prefácio ao livro Ponte do Galo, editado pela Parágrafo Editora, em 2017 (Ponte do galo: vozes que dizem 

agruras e poesias da cidade (des)caída). 
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Cachoeira é recorrente, mesmo a sisudez das pessoas “Como as pessoas da cidade se 

desconheciam ‘Abram as janelas, casas. Tão juntas, e parecem de mal, tão distantes umas 

das outras, se cumprimentem’” (JURANDIR, 2006, p. 63). Tudo traz Cachoeira para sua 

lembrança: 

Uma noite, a ouvir o sorveteiro na calçada, abriu a janela. O céu, longe de ter 

aqueles modos do outro de Cachoeira, aquele céu onde o pai pendurava o 

desejo de ser astrônomo, céu parado sobre os campos, entretido com a sua 

própria imagem no rio e na enchente, céu misturado com rostos de meninos e 

cabeças de boi, as estrelas pertinho, muito de dentro da casa, como xerimbabos. 

Na Gentil, era um céu esquivo, céu mesmo, como se espalmasse as mãos num 

gesto de defesa, ou enfado, desdobrando as suas nuvens e suas alturas contra a 

iluminação elétrica, as chaminés, os sinos... Ou a dizer às pessoas da cidade: 

“aqui vocês não me entram, não, nunca”. (JURANDIR, 2006, p. 63). 

 

A reflexão acerca do quanto os episódios de mudança ambiental é um fator 

imprescindível na obra dalcidiana é, por si só, uma novidade. A mudança provoca tensão, 

o novo acaba sendo artifício narrativo que produz no leitor um interesse diferente, 

surpresa com o desconforto do personagem, fator que gera nele, também, certo 

desconforto. É um novo espaço, novas pessoas, novo jeito de ver o mundo. Observações 

desse cunho foram sim ensaiadas em estudos anteriores que envolviam a relação do pobre 

com o ambiente como forma de aceitação de uma condição contínua de exploração, 

submissão ou aquiescência da impossibilidade de migrar, asseverada pelo apego às raízes 

ou impedida pelo medo do novo. Contudo, não examinada a temática a contento conforme 

exigido pela prática discursiva de Dalcídio Jurandir. 

Ainda, outras investigações imprescindíveis acerca do Ciclo foram trazidas por 

vários estudiosos da literatura que fizeram de Dalcídio objeto de trabalho. Portanto, antes 

de dar continuidade, é importante que se tenha uma base acerca daquilo que se tem escrito 

sobre Dalcídio, pois seguir uma pesquisa dando enfoque aos deslocamentos dentro da 

obra dalcidiana sem antes discutir, mesmo que brevemente, sobre considerações 

essenciais feitas por outros autores, pode não ser uma medida eficaz. Afinal, é mister que 

este trabalho siga sem afetações, para tanto precisamos discernir com antecedência alguns 

conceitos já trazidos e discussões necessárias sobre a “aristocracia de pé no chão” – 

palavras do próprio Dalcídio –, como a já mencionada “aquonarrativa”, a obediência às 

delimitações e cerceamentos históricos, a introspecção psicológica, a marca da presença 

feminina e outros aspectos relevantes que servem como base e que preparam o leitor para 

o estágio de trânsito como momento superior no Ciclo do Extremo Norte. 
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2.5 – Fortuna crítica 

 

Tornou-se regra, é o que parece, para todos que vão escrever sobre a Amazônia – 

ou para tudo que se vai dizer sobre a Amazônia –, escrever sobre Dalcídio, quem sabe 

pelo respeito à caracterização precisa dos ambientes e dos indivíduos. O mais complexo 

romancista da Amazônia, como assegurou Benedito Nunes (2009), propõe a redefinição 

espacial do Norte. Para isso, Dalcídio escreveu sem intenção de que sua obra ficasse 

restrita às fronteiras que se mostram na maioria dessa crítica. Dalcídio explorou o mundo 

inteiro do/no Norte aplicando ao seu discurso temática e linguagem peculiares, 

aprofundando aspectos outrora olvidados, como a projeção de indivíduos em muitos casos 

medíocres à condição de protagonistas em suas tramas, qualidade necessária à sua 

tentativa de redimensionamento de uma Amazônia pintada à estrangeira, popularmente 

verde, exuberante e intocada pelo homem. 

Hoje, os apontamentos acerca dos resultados do projeto literário de Dalcídio 

Jurandir assinalam para rumos diferentes. No entanto, a crítica literária tradicional 

brasileira rotulou o Ciclo do Extremo Norte, ou alguns de seus romances, em função das 

limitações geográficas impostas como marca negativa que sempre o precedeu. Mesmo 

grandes críticos caracterizaram-no como simples representante de uma região. A grande 

temática da movimentação, do trânsito para a Amazônia, tão enfática em Dalcídio, não 

foi observada ainda como mola mestra de sua narrativa, como centro de uma proposta 

que discute formação identitária na tentativa de desconstruir imagens formadas a partir 

de figurações baseadas na temática da floresta, fauna e flora intocadas, rios, etc. Pode-se 

citar como exemplo Afrânio Coutinho, no quarto volume de A literatura no Brasil (1987), 

que coloca o marajoara no capítulo em que trata do regionalismo na ficção e destaca-o 

entre outros autores do Norte, como Abguar Bastos e Márcio Souza, sem se atentar para 

a relevância de questões como a ruptura com padrões literários estabelecidos ou a 

discussão acerca da coexistência da multiplicidade cultural no seio da floresta.  

Outro exemplo, Massaud Moisés, na História da Literatura Brasileira (1989), 

também segue a mesma linha e caracteriza-o como “regionalista fabulista popular”, e 

define seu estilo como “desataviado, permeável a coloquialismos e expressões locais”. 

Aqui se percebe um apequenamento do projeto linguístico de Dalcídio, essencial à sua 

síntese maior da Amazônia como espaço de entendimento das várias manifestações 

literárias que formam a literatura nacional. Na mesma linha segue Alfredo Bosi, na sua 
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História concisa da Literatura Brasileira (1978), complementa apontando o valor 

documental da sua obra e critica a linguagem, tratando-a como não moderna. 

Desde pequenas alusões em compilações sobre escritores de literatura brasileira a 

teses dedicadas exclusivamente a um romance ou a toda a sua obra, Dalcídio Jurandir tem 

sido visitado e revisitado. Audemaro Taranto Goulart, professor da PUC – Minas, 

trabalha a obra do marajoara e dá enfoque especial ao romance Marajó, tratando-o como 

livro singular e importante documento etnográfico e sociológico, além de ser uma 

narrativa de irrecusável valor literário. Isso se dá pela rigidez com que Dalcídio descreve 

as relações sociais da época, a atenção dada aos aspectos relacionados aos impactos 

históricos retratados em tom descritivo, realista, atento aos processos migratórios, 

exploratórios e à presença do homem como modificador do ambiente que habita e, ao 

mesmo tempo, vítima de transformações necessárias à adequação aos novos espaços que 

explora. Outro campo que o busca como objeto de trabalho é a Linguística, 

principalmente por meio da pesquisadora Rosa Assis, autora do livro O Vocabulário 

popular em Dalcídio Jurandir, ao qual já nos ativemos aqui. Ela assegura que nos 

romances da Série Extremo Norte, Dalcídio assume a condição de narrador-caboclo, leva 

o leitor a imaginá-lo mais falando (contando mesmo, como se fosse ao vivo) do que 

escrevendo sobre as relações sociais e históricas no Pará.  

Essa postura narrativa assumida por Dalcídio revela a necessidade que tinha de 

produzir uma literatura do Norte, ao jeito do Norte, propagada pela fala comum do povo, 

com liberdade de apropriação da voz do ribeirinho, do suburbano. Para tanto, influenciado 

pela Terceira Geração Modernista, assume o discurso indireto livre e cria uma narrativa 

específica para adaptar às condições do livro a fala por vezes rústica das suas personagens. 

É, já, um documento linguístico de suma importância para a pesquisa acerca dessa 

temática, o que, visto por um viés tradicionalista, reduz a obra dalcidiana a uma condição 

de literatura limitada por uma fronteira regional. Na verdade, nada mais que a essência 

do projeto do paraense. 

Além da documentação linguística, autores como Willi Bolle, professor de 

Literatura Alemã na Universidade de São Paulo (USP), tratam a obra de Dalcídio 

Jurandir, por seu caráter documental, histórico e antropológico, como basilar para a 

existência do Norte como espaço ativo na Literatura brasileira. Para Bolle (2012), os 

romances do Ciclo do Extremo-Norte apresentam a sociedade e cultura da Amazônia e 

seus estudos têm a finalidade de mostrar como a leitura desses romances estimula estudar 

os principais textos da história social e cultural da Amazônia, o que pode ser comprovado 
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em Uma enciclopédia mágica da Amazônia? O ciclo romanesco de Dalcídio Jurandir, 

de autoria de Bolle, além de artigos e outros trabalhos sempre afirmando a literatura 

dalcidiana e seu teor de registro não apenas comportamental, literário, psicológico, mas 

de minúcias históricas e fatos essenciais para a ruptura com o que se consolidou como 

Amazônia ao longo do tempo, a substituição do conceito petrificado e singular por 

apreciações múltiplas e plurais. 

Benedito Nunes (2009) assegura que o teor de documento não reduz o valor estético 

de sua produção, pelo contrário, une qualidade literária à possibilidade de denúncia 

exigida por uma literatura produzida em um espaço vitimado por produções que sempre 

ressaltaram, ora a voz do colonizador, ora a do colonizado, em Dalcídio há a exploração 

de um novo espaço, o discernimento necessário para se conhecer com profundidade o 

papel de cada indivíduo na construção do todo que é a imagem da Amazônia na literatura 

de Dalcídio. Em A clave do poético, Benedito Nunes (2009) apresenta o marajoara, com 

reverência e especialidade, atentando-se já para os processos de movimento tão 

importantes para compreender a sua obra, assim como para as especificidades do 

ambiente na Amazônia e a mescla de espaços vários dentro de um espaço maior, dando, 

nesse texto, uma atenção especial a Ribanceira, último romance do Ciclo. Na análise feita 

aqui sobre desterritorialização, Ribanceira não terá ênfase, mas se constitui num texto 

fundamental quanto à questão do trânsito, visto que nele Alfredo vai à cidade de 

Ribanceira, onde trabalha como inspetor de escola, corroborando as frustrações a que o 

caminho percorrido no Ciclo o levou. 

Decerto, o intento dalcidiano promove a abertura de um procedimento que logo 

viria a ser comum na Amazônia. Silviano Santiago, em O entre-lugar do discurso latino-

americano, afirma a necessidade de representação de um espaço que não inferiorize o 

colonizado, não sobreponha o colonizador e, por sua vez, não deifique o colonizado, 

promovendo-o à situação de imagem resultante de uma luta que o fizera figura plena, sem 

necessidade da mescla provocada, impreterivelmente, pela colonização. Para Santiago, 

há, no escritor latino-americano, uma recusa à originalidade possível, uma subterrânea 

necessidade de se expressar contra o processo de construção identitária produzido pela 

colonização: 

 

O artista latino-americano aceita a prisão como forma de comportamento, a 

transgressão como forma de expressão. Daí, sem dúvida, o absurdo, o 

tormento, a beleza e o vigor de seu projeto visível. O invisível torna-se silêncio 

em seu texto, a presença do modelo, enquanto o visível é a mensagem, é a 

ausência do modelo. (SANTIAGO, 2000, p. 25). 
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Neste aspecto reside um dos diferenciais de Dalcídio Jurandir. A transgressão em 

sua obra não está acima do que é natural aos comportamentos, há a denúncia de situações 

graves, como a exploração de Libânia em Belém do Grão-Pará, opressão do pobre pelo 

pobre (este, enviesado de padrões europeus), o racismo destilado contra D. Amélia, 

principalmente em Chove nos campos de Cachoeira, vítima do próprio negro, que não 

aceita que algum de seus pares esteja acima, que ocupe, forçadamente, uma “camada” 

superior, uma casa a que não tem direito de raça ou raiz. Dalcídio não vitima, obedece a 

à realidade daquelas pessoas, como se documentasse suas vidas afeitas à modorra do rio 

e das chuvas preguiçosas à tarde, sem alento para mudarem o que está gravado em sua 

história futura. 

Por isso o grande número de trabalhos na área da História voltados para a sua obra, 

dado à fidelidade com que trata a história da Amazônia, representando o indivíduo das 

classes inferiores e promovendo as discussões necessárias para o entendimento das 

relações de poder na época que, na Amazônia, permanecem ainda hoje. Edilson Pantoja 

– doutor em Antropologia pela Universidade Federal do Pará – aborda Filosofia, 

Antropologia e reportagem em um dos romances do Ciclo, também o último, Ribanceira, 

o final do trânsito de Alfredo. Outro exemplo claro do valor histórico e provocado pela 

discussão acerca dos jogos de poder é Belém do Grão-Pará, obra em que o lemismo e o 

Pós-lemismo9 dão a tônica do romance. Isso fica evidente com as divagações de D. Inácia 

lembrando da “época de ouro” vivida pela família, período em que o Intendente Antônio 

Lemos era o administrador de Belém. Mesmo a arquitetura francesa da Belém inspirada 

na Paris da Belle Époque é reproduzida com detalhe nesse texto, especificamente, e em 

outros romances do Ciclo ambientados na Paris dos trópicos. A decadência naturalista 

dos aspectos físicos da cidade confirma o declínio dos personagens. A cidade, também 

decadente pós Ciclo da Borracha, surge como uma personagem, esta sim encantada, como 

pretendeu Dalcídio, mítica como musa nos sonhos dos seus heróis deprimidos. O lemismo 

surge em Belém do Grão-Pará como força muito necessária à narrativa, como 

impulsionador da trama, principalmente pela lembrança em casa dos Alcântaras que 

                                                           
9 O Lemismo corresponde ao período de governo de Antônio Lemos como intendente de Belém, entre 

1897 e 1912. O apogeu econômico da borracha foi fundamental para que o político, visionário, 

transformasse Belém do ponto de vista financeiro, urbanístico e cultural, importando valores 

europeus que deram à cidade títulos como Paris dos Trópicos e Belém da Bélle Époque. No 

entanto, seu governo foi eivado de escândalos de corrupção, o que provocou uma relação 

histórica de amor e ódio entre o povo e o político, aspecto retratado com ênfase em Belém do 

Grão-Pará. 
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rememoravam aquele momento importante e comparavam com a situação vivida 

atualmente. Há a deificação de Antônio Lemos como saudoso administrador, sua 

existência nas lembranças como mito messiânico que salvaria aquelas pessoas da situação 

vivida: 

 

Para as mulheres, a queda do Senador era a causa de tudo. A borracha subira 

tanto, graças ao Senador, em Palácio. Rolara a tão baixo preço graças ao 

Senador no chão, traído e espezinhado. E por tudo isso arquejavam as 

Alcântaras na Gentil, consumiam-se as Veigas na Conselheiro numa casa 

caindo-lhes por cima, gotejando por todas as telhas e paredes. Que que tinham 

com a borracha? O importante era ter mantido o Senador, continuasse a reluzir 

e a gozar, dando-se ao luxo, famoso em todo o Norte, até mesmo em Portugal, 

de instalar em Belém, à sombra da Catedral e da estátua do General Gurjão a 

pequena corte que tinha por símbolo a gardênia e era pelos letrados comparada 

às cortes do tempo de Lourenço, o Magnífico. (JURANDIR, 2016, p. 24) 

 

Apesar da ironia em sua narrativa, clara na passagem acima, Dalcídio não se 

submete à caricatura, não se dá a exageros. Representa, com precisão, os movimentos e 

trânsitos na Amazônia, em espaços urbanos e rurais, assegurando universalidade à sua 

obra – ainda que limitada por fronteiras, como dito antes. A confluência tênue entre a 

narrativa nos campos e a tessitura asfáltica, quando saem os alagados e entra a frieza do 

concreto percorrido por Alfredo, dá luz à possibilidade de se discutir esse trânsito muito 

decidido pelos momentos políticos e econômicos por que passou a região.  

Além dos autores mencionados, é fundamental a qualquer pesquisa sobre Dalcídio 

Jurandir, o trabalho de Marli Furtado, professora da Universidade Federal do Pará, autora 

de O Universo Derruído e Corrosão do Herói em Dalcídio Jurandir. O livro tem origem 

na sua tese de doutorado e tem como objetivo a análise do Ciclo do Extremo Norte, sob 

a ótica dos personagens “derruídos” e dos espaços em que transitam. É importante o 

trabalho da autora por não se submeter a nenhum dos tópicos mais aparentes na obra – 

também por não os negar, já que apresenta um complexo de um sem número de temáticas 

que podem e virão a ser aprofundadas com o tempo –, traz aspectos que comprovam sua 

renovação em cada romance, moldando-se às necessidades ambientais, linguísticas, 

temporais, espaciais que surgem e ressurgem em seus textos, à medida que seus 

personagens se movimentam: 

 

Ao estudar a obra romanesca de Dalcídio Jurandir, incidimos nosso foco nas 

personagens e no universo em que transitam, justamente para não perdermos 

de vista o olhar social do autor e para podermos justificar a complexidade e 

excelência de sua literatura, o que, cremos, engrossará o caudal daqueles que 

tentam tirar esses escritos do limbo e delinear novas páginas para a História da 

Literatura Brasileira. (FURTADO, 2010, p 17). 
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Mesmo a autora não se utilizando dos termos que caracterizam esta pesquisa 

(desterritorialização, reterritorialização, transterritorialidade, multiterritorialidade), é 

nítido o interesse que ela demonstra pelo processo de desencontro intrínseco nas 

personagens de Dalcídio, principalmente Alfredo, herói do Ciclo. Faz parte da construção 

dessa Amazônia derruída, caracterizada por Marli, a errância, a imagem taciturna, a 

desesperança, a necessidade do trânsito, da busca pelo sonho, da compreensão do espaço 

físico como imprescindível para os intermináveis processos de construção identitária do 

indivíduo e, da mesma forma, a compreensão de que o espaço é resultado dos indivíduos 

que por ele transitam: 

 

Por meio da trajetória de Alfredo, podemos dividir Extremo Norte em três 

núcleos. O primeiro deles se estabelece como núcleo marajoara e compreende 

os três primeiros romances: Chove nos campos de Cachoeira, Marajó, Três 

casas e um rio. Localizados, obviamente, em Marajó, neles Belém aparece 

mitificada: para alguns personagens é o espaço onde podem realizar coisas que 

não fazem em Cachoeira; para Alfredo é a cidade do encantamento, onde terá 

possibilidades de ser alguém diferente do que certamente será, caso fique em 

cachoeira. (FURTADO, 2010, p 21). 

 

A temática da transterritorialidade, ainda que não observada com essa intenção e, 

menos ainda, com essa nomenclatura, também é abordada por Paulo Nunes, professor da 

Universidade da Amazônia (UNAMA), que tem se dedicado, ao longo de sua vida de 

pesquisador, ao estudo de Dalcídio Jurandir, tendo vasta publicação em revistas e livros. 

Sua tese de doutorado, Útero de areia, um estudo do romance “Belém do Grão-Pará”, 

de Dalcídio Jurandir, traz ponderações basilares para a necessidade de se observar 

Dalcídio em sua multiplicidade de possibilidades, desde a denúncia tácita das relações de 

exploração que caracterizam as condições sociais do amazônida, até a força expressiva 

de sua narrativa que torna ímpar sua obra, impingindo-lhe imensurável valor estético. No 

prefácio da obra Ponte do Galo (2017), Nunes atribui ao título importância fundamental 

para identificação do processo de transterritorialidade. Apesar de também não se utilizar 

do termo, percebe-se essa condição no trânsito de Alfredo entre Belém e Cachoeira. Para 

o pesquisador, o termo ponte é usado também porque “somente uma ‘ponte segura’ 

poderia possibilitar a Alfredo o deslocar-se entre duas situações de angústia vividas por 

ele”10. Liga, na verdade, dois mundos aos quais Alfredo pertence, diversos em vivências 

e expectativas e que dão a tônica de sua trajetória de desencontros ao longo do Ciclo. A 

                                                           
10 Prefácio ao livro Ponte do Galo, editado pela Parágrafo Editora, em 2017 (Ponte do galo: vozes que 

dizem agruras e poesias da cidade (des)caída). 
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contribuição mais relevante de Paulo Nunes é, no entanto, a descoberta desse novo 

Dalcídio gerado nos campos e provocado no concreto da grande Belém. O autor 

identifica, em sua tese, a presença das águas no concreto da cidade, isso prova a 

necessidade que Dalcídio tem de unir as duas pontas de um mesmo mundo, buscando 

imagens semelhantes e a ênfase a Alfredo como ente basilar em torno do qual essa nova 

existência é concebida: 

 

É sintomático que o narrador, contaminado pela emoção do menino interiorano 

recém-chegado a Belém, acompanhe a travessia de Alfredo pela cidade num 

‘bonde-barco’, na qual a ‘rua era um rio ondulante’. Note-se que o bilhete de 

passagem do bonde equivale a uma senha. Este significante, explicitado na 

enunciação, equivale à inserção do menino marajoara no mundo urbano. O 

Marajó-berço é assim transplantado, através das emoções da personagem, para 

o espaço belemense, ‘entre a paixão de estudar e o estudar mesmo atravessara-

se a viagem, os seus novos sentimentos’ (BGP: 1960: 55). Curioso é se 

perceber que a travessia de Alfredo do interior marajoara para o espaço urbano 

somente é viável devido à benevolência dos Alcântara, que o abrigam nesta 

jornada. Curiosamente, o vocábulo ‘Alcântara, segundo o dicionário de nomes, 

significa ‘ponte’. O decifrar deste significante reitera, portanto, o caráter 

simbólico da travessia no enredo do romance. (NUNES, 2007, p 107) 

 

Esse processo de inserção de Alfredo no “novo mundo” de que agora é parte não o 

retira do mundo de onde veio. Alfredo carregará consigo as mazelas de suas origens, 

sintomas do nômade que caminha irresoluto e se compromete, ainda que 

inconscientemente, a voltar vitorioso. A passagem mágica para essa existência seria lenta 

e gradual, assim Dalcídio arquiteta detalhadamente cada evento, cada mudança provocada 

em Alfredo. Em Belém do Grão-Pará, o herói sente o peso da mudança, do encontro com 

o que não ia nos catálogos a Cachoeira, dos cheiros de Belém, da indiferença das pessoas. 

A cidade, o concreto e o movimento duro dos transeuntes não apagam a sua vida anterior, 

as pessoas ressurgem cada vez mais vivas em suas lembranças, como pontes entre ele o 

mundo que deixara para trás. 

Como acontecera a Dalcídio Jurandir quando criança, Alfredo é alçado pela mãe 

em busca de redimensionar um caminho comum aos de sua origem. A relação íntima 

entre as trajetórias dos dois é reforçada pela desterritorialização por que passam, a fuga 

de um presente impregnado de desesperança e o encontro com um destino duro, para o 

qual não estavam preparados. Como Alfredo, Dalcídio Jurandir resistiu audaciosamente 

em Belém, sobreviveu morando de favor, sem espaço que habitasse de fato, sofreu 

preconceito, não foi muito longe nos estudos, o escape eleito pela mãe, tal qual ocorrera 

com o menino de Chove nos campos de Cachoeira. Enfim, frustrara-se na lida contínua 

para romper com o que lhe fora assegurado de nascença: o subúrbio, a marginalização, o 
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silêncio muito comum aos que vão para a cidade e têm dificuldade em ocupar ambientes 

já tomados previamente. 

Tais espaços funcionam como determinantes na formação ou atuação do indivíduo: 

o que se é, ou quem se é, ou ainda quem se pode ser passa pela caracterização advinda do 

espaço que se ocupa, do endereço do trabalho, do ambiente frequentado com mais 

constância. Alfredo, assim como Dalcídio, permanece em Belém em espaços que não 

habita, não usufrui dos bens da cidade, nem dos serviços públicos que lhes seriam de 

direito, tornando-se um indivíduo sem existência social relevante. Para Bourdieu, a 

localização produz o agente a partir de uma visão do externo como definidor do que o 

outro pode ser, ou seja, os conceitos acerca de um sujeito surgem e permanecem partindo 

da caracterização proporcionada pelo ambiente que habita ou pelo qual apenas transita: 

 

Cada agente se caracteriza pelo lugar em que está situado de maneira mais ou 

menos permanente: o domicílio (aquele do qual se diz que é “sem eira nem 

beira” ou “sem domicílio fixo” não tem – quase – existência social); e ele se 

caracteriza pela posição relativa que suas localizações temporárias (por 

exemplo os locais de honra, posicionamentos regrados pelo protocolo) e, 

sobretudo, permanentes (endereço privado e endereço profissional) ocupam 

em relação às localizações dos outros agentes. Ele caracteriza-se também pela 

posição que ocupa (juridicamente) no espaço, através de suas propriedades 

(casas, apartamentos ou escritórios, terras para cultivar, explorar ou construir 

etc.), que são mais ou menos espaçosas ou, como se diz às vezes, “space 

consuming” (a ostentação do espaço apropriado sendo uma das formas por 

excelência da ostentação do poder). Consequentemente, o lugar e o local 

ocupados por um agente no espaço físico apropriado constituem excelentes 

indicadores de sua posição no espaço social. É preciso notar, de passagem, que 

uma parte da inércia das estruturas constitutivas do espaço social resulta do 

fato de que elas estão inscritas no espaço físico, e só podem ser modificadas à 

custa de um trabalho de transplantação, de uma mudança das coisas, e de um 

desenraizamento ou de uma deportação das pessoas – operações 

necessariamente custosas. (BOURDIEU, 2013, p. 134). 

 

No entanto, Dalcídio Jurandir, mesmo sem proeminência no espaço social, sem 

endereço relevante, propriedades, não se calou. Como outros autores de seu tempo, 

afrontou a hipossuficiência de recursos e produziu textos que asseguravam também às 

existências consideradas medíocres alguma voz em meio às relações de exploração. 

Estabelece esse lugar de fala como marca que acompanha seus “personagens derruídos”. 

Com esse objetivo, reuniões entre jornalistas, músicos, literatos em bares do subúrbio 

fizeram surgir a Geração do Peixe Frito, ou Academia do Peixe Frito. Hoje, pesquisadores 

da capital paraense promovem o resgate e debates acerca da obra de escritores das décadas 

de 30 e 40, entre eles Dalcídio Jurandir, rememorando esses artistas que discutiam temas 

que muito tinham a ver com sua condição social, financeira, étnica, cultural e, também, a 
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marginalização social como resultado da impossibilidade de ocupação de espaços 

adequados na cidade: 

 

No início, eram os “Vândalos do Apocalipse”. Assim, na década de 1920, 

formava-se a primeira geração do grupo de intelectuais belenenses que depois 

seria batizado de Geração (ou Academia) do Peixe Frito. Eram jovens 

jornalistas, literatos, músicos que ansiavam por uma arte (sobretudo literária) 

diferente dos moldes tradicionais. Ali nos arredores do mercado do Ver-o-

Peso, em Belém do Pará, começaram a se reunir para refletir acerca do assunto 

e dar os primeiros passos rumo a uma nova estética. Esses poetas-jornalistas, 

na sua maioria, eram jovens pobres, negros, autodidatas, provenientes da 

periferia de Belém, que assumiam profissões variadas para poder ganhar a vida 

(PEREIRA; SILVA; AMIN, 2018, p.50 apud COSTA, 2016). 

 

A presença social desses autores faz-se perceptível por meio de sua escrita, ainda 

que sua presença física fosse tão marginal quanto a de suas personagens. É importante 

mencionar a Academia do Peixe Frito por ser de grande valia para a historiografia da 

literatura da Amazônia e sintetizar o início desse processo de quebra de estereótipos 

cristalizados em conceitos construídos historicamente acerca do Norte do Brasil. É muito 

provável que nessas reuniões tenha se consolidado a crítica social mais pujante na 

literatura de autores como Dalcídio Jurandir e Bruno de Menezes, por exemplo, a 

denúncia fria e evidente acerca das vivências suburbanas em muitos dos romances do 

marajoara. Muitos pesquisadores têm se dado à coleta de informações, depoimentos, 

registro de locais e outras contribuições que assegurem a documentação dessas 

manifestações da Academia.  Importante mencionar que vários desses pontos em que se 

reuniam constam na literatura desses autores, por exemplo, em Belém do Grão-Pará, 

primeiro romance urbano do Ciclo do Extremo-Norte. Assim, compreende-se a presença 

física irrelevante de Dalcídio Jurandir em função da sua condição de pobreza, por ocupar 

espaços que condiziam com sua realidade de indivíduo em trânsito, em processo constante 

de desterritorialização e reterritorialização precária, que opta pelo registro crítico da 

circulação de agentes como ele.  

Isso pode ser confirmado no prefácio da primeira edição de Chove nos Campos de 

Cachoeira, quando Dalcídio escancara, num misto de mágoa e bom humor, sua situação 

financeira que quase o impede de inscrever-se no concurso que daria a lume seu primeiro 

romance. No texto, evidencia um já sensível desgaste quanto a essa situação. Além disso, 

o autor reclama da condição do escritor belenense, ilustrando a sensação com o fato de 

ter sido obrigado a arrecadar doações para pagar a postagem do romance que venceria o 

Prêmio Dom Casmurro. No mesmo prefácio, deixa também exposta a relação de 

episódios como esse com o peixe frito, com a academia ou geração que muito bem 
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representava a relação íntima entre literatura e pobreza. Mais uma vez somos instigados 

a mencionar os processos de saída, ora, Dalcídio ambicionou o Rio de Janeiro, local, 

quiçá, onde sua obra poderia ser valorizada: 

 

Peixe frito é o peixe vendido em postas nos tabuleiros do Ver-o-Peso ao lado 

do mercado em Belém. É a comida para quem não deixa almoço comprado em 

casa. Ao chegar o meio dia, o pobre se tem a felicidade de haver arranjado dois 

mil réis leva um embrulhinho envergonhado de peixe para casa. A vida literária 

do Pará tem se movimentado em tomo do peixe frito. Conheço profundamente 

esse drama. Sempre fui empregadinho público como me chamou certo imortal 

(da Academia de Letras do Pará), morando numa barraca na São João, com 

família e perseguido pelos camisas verdes. […] E outras misérias. E a vida do 

chamado intelectual na província é mais trágica do que se pensa. Bancamos 

bobos de rei, mas de graça. A não ser a honra dum convite para uma qualquer 

chateação literária e mais nada. O resto é o peixe frito” (JURANDIR, Prefácio 

à primeira edição de Chove nos Campos de Campos de Cachoeira, 1941). 

 

Como visto, Dalcídio não omite sua condição, a posição do intelectual da província, 

isto tudo muito bem relacionado à literatura que produzia, aos seus heróis, ora, sem a 

experiência da pobreza, da subjugação em função da raça, da origem, da marginalização 

espacial talvez não poderia discutir tais valores com essa intensidade. Além disso, é 

vastíssima a amplitude de observações propostas pelo marajoara, por isso, é impossível 

enumerar todos os assuntos que foram e vêm sendo tratados tendo por base a obra de 

Dalcídio Jurandir, afinal, vão de documentos históricos a teses de Geografia espacial. O 

importante é que todas as considerações desse respeitável paraense acerca da Amazônia 

vêm sendo resgatadas, algumas redefinidas, o que se fará ainda por muito tempo, até que 

se esgotem os chavões e lugares-comuns, que se desfaçam os conceitos fictícios que ainda 

são apregoados como verdades irrefragáveis acerca do extremo Norte do Brasil. 
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CAPÍTULO 3 – DESTERRITORIALIZAÇÃO E RETERRITORIALIZAÇÃO 

(PRECÁRIA) DE ALFREDO EM CHOVE NOS CAMPOS DE CACHOEIRA, TRÊS 

CASAS E UM RIO, BELÉM DO GRÃO-PARÁ E PRIMEIRA MANHÃ. 

 

Inquirido sobre a sua raça, respondeu: 

— A minha raça sou eu, João Passarinheiro. 

Convidado a explicar-se, acrescentou: 

— Minha raça sou eu mesmo. A pessoa é uma humanidade individual. Cada homem é 

uma raça, senhor polícia. 

(Extrato das declarações do vendedor de pássaros) 

 

Mia Couto 

 

3.1 – A configuração do projeto dalcidiano em Chove nos Campos de Cachoeira 

Figura 2: Chove nos campos de Cachoeira – 8ª edição (Parágrafo Editora, de Bragança – PA)

 

Fonte: Chove nos campos de Cachoeira. Bragança: Parágrafo. 2018. Fotografia: Armando Teixeira (acervo 

pessoal). 
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A relação entre os quatro romances que compõem o corpus deste trabalho parte do 

entendimento de que há, de fato, um projeto construído por Dalcídio Jurandir com o 

objetivo de mapear espaços de trânsito comuns a indivíduos no Norte. Esse projeto toma 

linhas iniciais em Chove nos campos de Cachoeira, primeiro romance do Ciclo, que 

apresenta, ainda de modo introdutório, o jovem Alfredo, filho do Major Alberto e de D. 

Amélia, imagem síntese do amazônida constituído numa errância contínua entre Belém e 

os campos alagados. Alfredo será a parte mais importante de um plano maior, por isso é 

fundamental comprovar que desde o primeiro romance há um esboço que logo viria a se 

tornar a trama base do Ciclo do Extremo-Norte. Carrega consigo um caroço de tucumã, 

uma espécie de amuleto, que o acompanhará em parte de sua jornada, imprescindível para 

a construção prévia dos territórios que, em suas projeções, viria a ocupar. Neste primeiro 

romance, o enredo gira em torno de Eutanázio, meio irmão de Alfredo, homem que aceita 

a morte por meio de uma doença tratável como meio de fugir de suas frustrações. 

Caracterização imagética fundamental, através da representação de Eutanázio, dos 

valores mesquinhos que a vida engloba em lugares como Cachoeira, um direcionamento 

acerca dos destinos mais comuns em regiões assim: a aceitação da lógica do ambiente-

raiz, a morte ou a fuga. 

A importância de Chove nos campos de Cachoeira aqui, para este trabalho, reside 

no fato de ser o ponto de partida do herói, Alfredo, além de ser o primeiro contato que 

temos com ele, suas primeiras experiências nos são postas, metodicamente, obedecendo 

ao tempo de Dalcídio Jurandir, algumas vezes lento como um conta-gotas. O autor, 

inclusive, inicia o romance apresentando o menino, os campos, o caroço de tucumã 

mágico que o acompanharia em muito de sua jornada, como se iniciasse um processo de 

compreensão, por parte do leitor, do início da formação do homem que Alfredo viria a 

ser, dando importância a cada detalhe: à companhia do caroço, essencial à sua existência 

ao longo do Ciclo; à tristeza que se espalha nos campos como doença. Atenta-nos, 

também, para o fato de que desde o início do romance há um claro desvio comportamental 

de Alfredo em relação aos outros da vila, um não querer aceitar ser parte da modorra que 

compunha Cachoeira. Descrever meticulosamente o espaço é fundamental no fazer 

literário de Dalcídio, isso para que compreendamos os processos de fuga de seus 

personagens, para que seja possível perceber o trânsito, a desterritorialização constante e 

a reterritorialização precária na Amazônia. Vale, para ilustrar, o primeiro parágrafo de 

Chove nos Campos de Cachoeira: 
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Voltou muito cansado. Os campos o levaram para longe. O caroço de tucumã 

o levara também, aquele caroço que soubera escolher entre muitos no tanque 

embaixo do chalé. Quando voltou já era bem tarde. A tarde sem chuva em 

Cachoeira lhe dá um desejo de se embrulhar na rede e ficar sossegado como 

quem esta feliz por esperar a morte. Os campos não voltaram com ele, nem as 

nuvens nem os passarinhos e os desejos de Alfredo caíram pelo campo como 

borboletas mortas. Mais para longe já eram os campos queimados, a terra preta 

do fogo e os gaviões caçavam no ar os passarinhos tontos. E a tarde parecia 

inocente, diluída num sossego humilde e descia sobre os campos queimados 

como se os consolasse. Voltava donde começavam os campos escuros. 

Indagava por que os campos de Cachoeira não eram campos cheios de flores, 

como aqueles campos de uma fotografia de revista que seu pai guardava. 

Ouvira Major Alberto dizer à D. Amélia: campos da Holanda. Chama-se a isso 

prados. (JURANDIR, 2019, p. 23) 

 

Como fica claro nesse trecho, as dúvidas, as indagações darão o mote a muitos dos 

acontecimentos na história de Alfredo, a partir disso seus caminhos são modificados, 

obstáculos são transpostos ou deles desiste como consequência real de sua formação 

enxertada de oscilações e desencantos. A relação de Alfredo com o ambiente vale-se do 

desejo de mudança, no entanto, não há garantia de que, com o trânsito, haverá alguma 

felicidade no seu destino. Essa afinidade entre o herói e o ambiente talvez valha mais do 

que possamos compreender; como agente, Alfredo elege a fuga como saída aos problemas 

com que lida. Aos poucos, o espaço físico assume condição de personagem, seja para 

expulsar quem destoa da condição taciturna comum – os providos de esperança –, seja 

para obstruir a relação com qualquer tipo de satisfação pessoal, impossível de haver como 

consequência às existências dos moribundos nos campos alagados. 

Também no primeiro romance são comuns já os trânsitos internos de Alfredo entre 

Belém e Cachoeira. A cidade de Belém é muito necessária a Cachoeira, Belém existe 

poeticamente em Cachoeira, na Cachoeira poética de Chove nos campos de Cachoeira. 

A Belém tudo e todos se remetem, os pensamentos, os amores, a riqueza, a diversão, os 

bailes; é, quiçá, uma existência multiterritorial, uma sobreposição, ou coexistência de dois 

mundos diferentes dentro das pessoas, dentro de Alfredo principalmente. A convivência 

entre os dois espaços, mítico e real, é fator importante ao desalento de Alfredo quando da 

sua chegada a Belém, como dito, sem garantia alguma de felicidade, há a quebra de 

expectativa e, estando ele em Belém, na Belém real, Cachoeira passa a ser sua Pasargada, 

resultado de suas frustrações com o novo ambiente, produzindo, como consequência, 

confusão em relação à sua localização, ao espaço habitado ou apenas momentaneamente 

ocupado. 

Alfredo tinha a imagem suja de uma Belém que havia visitado uma vez quando bem 

pequeno, diferente da que Siá Rosália lhe contava, da que vinha nos catálogos. Mesmo 
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aquela imagem, real e incômoda que ficou, não era suficiente para reduzir suas 

pretensões. Belém era o propósito de uma saída, mas que fosse o passo inicial, ganharia, 

em seguida, segundo seus anseios, o mundo. A passagem a seguir, em Chove nos Campos 

de Cachoeira, direciona o leitor para esse caminho de confluências que se constroem ao 

longo do livro, o confronto entre a imagem projetada e a real, o desejo de saída, a 

consciência se formando de que a felicidade poderia estar em qualquer lugar do mundo, 

exceto ali em Cachoeira:  

 

Quando for para Belém, não quer ir para aquela cidade triste, cheia de lama, 

com meninos sujos, homens rotos e tisnados, que passavam carregados de 

embrulhos, com carrinhos de mão vendendo bucho, com uns velhinhos 

batendo na porta e estendendo a mão, uma carroça cheia de cachorros presos 

numa grade. Queria ver o Círio, a Santa na Berlinda, os cavalinhos, a montanha 

russa, o museu, queria ao menos ver os colégios e as livrarias onde se vendiam 

os livros de histórias maravilhosas que sempre desejava. (JURANDIR, 1997, 

p. 89). 

 

A imagem é da projeção de uma criança sobre um mundo utópico, um sentimento 

de fuga inventado por Dalcídio como mola propulsora de sua trama. A criança, que se 

consolidaria como herói, será o indivíduo que assume a fuga necessária do papel que lhe 

foi reservado pela natureza e veste-se de cavaleiro da esperança no imprescindível plano 

de modificar a estrutura acabada do espaço em que fora concebido. Tudo é descrito como 

negativo, a escola em que estuda, o método de ensino retrógrado, aspectos que, se não 

fossem necessários à arquitetura do menino, passariam despercebidos, como se pode ver 

na passagem a seguir: 

 

Viu numa revista o retrato do Colégio Anglo-Brasileiro do Rio de Janeiro. É 

nele que quer estudar. Os meninos ali devem ser bonitos e fortes. A vista da 

praia e das montanhas leva Alfredo para uma viagem ao Rio onde estudará no 

Anglo-Brasileiro. Ele precisa sair daquela escola do seu Proença, da tabuada, 

do “argumento” aos sábados, da eterna ameaça da palmatória embora nunca 

tenha apanhado, daqueles bancos duros e daqueles colegas vadios que todo dia 

apanhavam e ficavam de joelhos, daquela D. Flor. O que o diverte na sua ida 

para a escola são os cajus que seu Roberto apanha de seu quintal e lhe dá quase 

todas as tardes. Depois o Anglo-Brasileiro o libertaria do que sempre tem: o 

seu paludismo, a lembrança das feridas que D. Amélia, sentada no chão, lavava 

com água boricada sob o olhar da Minu, curiosa. (JUANDIR, 1997, p.89). 

 

O impacto provocado pela Belém real é o que ocorre comumente em processos de 

desterritorialização, a impossibilidade de ocupar espaços já distribuídos previamente, 

definidos por meio das relações de poder, resultantes da estratificação social que Alfredo, 

mesmo criança, percebe quando passa a morar com os Alcântaras, em Belém do Grão-

Pará. Era fugitivo, um retirante, suas condições de existência eram precárias. Essa 

construção inicial em Chove nos campos de Cachoeira serve-nos como apresentação de 
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Alfredo e de suas ambições, potencializadas pelos desejos que a mãe tinha em vê-lo 

estudando, como propulsoras de sua desilusão em Belém. Por intermédio desse primeiro 

romance, Dalcídio Jurandir nos apresenta o ambiente que molda o herói em suas 

condições iniciais, a importância da família, o fim incomum do irmão, implorando à 

morte que lhe viesse tirar daquele ranço. Não é um texto ao qual devemos nos ater por 

muito tempo, pelo simples fato de a necessidade do trânsito, da fuga de Alfredo ganhar 

ênfase apenas em Três casas e um rio, como veremos adiante. 

 

3.2 – Três casas e um rio: Alfredo, a consciência social e o processo de saída 

Figura 3: Três casas e um rio – 4ª edição (Parágrafo Editora, de Bragança – PA) 

 

Fonte: Três casas e um rio. Bragança: Parágrafo. 2018. Fotografia: Elza Lima (acervo pessoal). 

 

Outro romance que compõe o corpus é Três casas e um rio. Aqui um pequeno salto, 

visto que o segundo romance do Ciclo é Marajó, importante como documento que 

apresenta fatos com teor de registro fundamental para se conhecer a Ilha do Marajó. Sua 
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importância para o projeto de Dalcídio é indiscutível, a mesma de Belém do Grão-Pará 

em relação à cidade real que desfaz os mitos carregados pelo jovem Alfredo. Além disso, 

Dalcídio apresenta a ilha não partindo da história para a ficção, mas da ficção para o 

documento, sem deturpar o espaço tão importante ao leitor no difícil processo de 

concepção do ambiente que pode ser admitido pelo indivíduo que se dá à obra dalcidiana: 

 

Em vez de apresentar a história do Marajó de modo cronológico, conceitual e 

sistemático, como uma pesquisa historiográfica, o romance evoca os fatos mais 

significativos através da ordem casual de rememorações espontâneas, que são 

inseridas na narrativa em forma de fragmentos. Assim, temos algumas 

referências aos primeiros colonizadores do arquipélago, nos séculos XVII e 

início do XVIII: os padres jesuítas, que instalaram engenhos e fazendas de 

gado, onde usavam como escravos os índios que eles caçavam e os negros 

trazidos da África. Há também informações sobre a segunda fase da 

colonização, a partir de meados do século XVIII, quando os jesuítas foram 

expulsos pelo governo português e substituídos por latifundiários leigos, os 

quais, apesar do movimento da Cabanagem (1835- 1840), que foi derrotado, e 

da Abolição (1888), continuavam o seu domínio sobre a ilha, com estruturas 

coloniais, que eles mantiveram até o início do século XX. (BOLLE, p. 03, 

2011). 

 

As palavras de Bolle nos remetem a D. Amélia, mãe de Alfredo, negra, carrega 

consigo, como marca estampada na pele, a origem e a subjugação históricas. Não somente 

questões raciais, muitos outros fatores presentes em Marajó são essenciais à leitura do 

Ciclo, no entanto, para trabalhar o processo de desterritorialização não será estudado por 

ser o único romance, dos dez que formam a série, que não traz Alfredo, apesar de fazer, 

como dissemos, outros apontamentos fundamentais para a narrativa, principalmente pelo 

seu valor documental, imprescindível à compreensão da organização social de vilas como 

Cachoeira, local de nascimento do herói. 

Sendo assim, prossigamos. Em prefácio à publicação de Três casas e um rio, da 

Editora Parágrafo, de 2018, Marli Tereza Furtado atenta-nos às travessias de Alfredo, 

estendendo o significado dessas travessias e as realocando, como externas e internas, 

colocando em linhas paralelas as trajetórias de Dalcídio e Alfredo. A retomada das 

travessias, imaginadas e concebidas como possíveis, gestadas em Chove nos campos de 

Cachoeira, reforça a importância da identificação dos processos de desterritorialização e 

reterritorialização na obra de Dalcídio Jurandir. Partindo desse ponto, percebemos o 

apontamento de Furtado acerca da relação estreita entre os caminhos físicos percorridos 

por Alfredo e os percursos psicológicos elevados ao clímax em Três casas e um rio. A 

inclusão do que se passa no íntimo de Alfredo, diretamente ligado aos caminhos que ele 

percorre, seja em Cachoeira ou, mais adiante, no seu primeiro grande deslocamento, à 

cidade de Belém, reitera a sua condição nômade historicamente impingida como saída à 
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proposta de eterno subalternizado que vinha como marca que carregava na parte negra da 

pele herdada da mãe. 

Para corroborar esse fato, um ponto importante são as várias contribuições para a 

aquisição de consciência crítica por Alfredo, também iniciadas no primeiro romance. Em 

vários momentos, sintomas de crescimento em função de suas travessias internas surgem 

como marca que permaneceria ao longo de sua jornada. Como exemplo, pode-se citar o 

período de cegueira por que passara, causada por uma doença que durara dias, após isso, 

Alfredo começa a perceber sua condição enquanto agente subalternizado, agora com 

maior consciência da sua herança. Isso é importante porque essa construção individual 

será catalisadora de seu processo de desterritorialização, e consequente reterritorialização 

precária em Belém. Após a cegueira, Alfredo compreende-se como negro e percebe a 

importância da mãe para o rompimento com as estruturas consolidadas, então busca 

contrariar o que está designado ao seu futuro enquanto ser dos campos alagados.  

Outro ponto bem definido, agora como parte formadora dos romances que viriam, 

é a alusão ao Ciclo da Borracha em Três casas e um rio. O apogeu da borracha manifestou-

se em grandes obras arquitetônicas, Belém tornou-se a “Paris dos trópicos” e esse 

momento de luxo e glamour tem importância substancial na obra de Dalcídio, ainda que 

se pense o contrário. Em Três casas e um rio, a alusão, aparentemente superficial, 

representa a gestação de um momento que seria substancial no romance seguinte, Belém 

do Grão-Pará.  

É importante também entender que os movimentos provocados em direção a 

Amazônia de nordestinos e outros em busca de trabalho foi bem definido em romances 

da época como A Selva, de Ferreira de Castro, que delata a desumanização do indivíduo 

na Amazônia do período da borracha. Em Dalcídio Jurandir, a denúncia é tácita, mas não 

menos eficaz. Em Três casas e um rio, as lembranças do Tio Sebastião que sofrera nos 

seringais provocam o menino Alfredo. O tio, espetáculo maior da vida de Alfredo até 

então – indivíduo sem território, projeção do que, na pior das hipóteses, tornar-se-ia 

Alfredo – conta-lhe sobre suas andanças e desvarios na floresta, a errância característica 

desses seres sem norte que sucumbiram em função de suas (não) conquistas. Dalcídio 

atesta, assim, a necessidade desse importante ciclo econômico para sua obra, não apenas 

urbana, mas contempla um marco, uma ligação entre o indivíduo estigmatizado, a floresta 

esgarçada e, logo em seguida, a cidade deflagrada, envelhecida. As perambulações de 

Sebastião, negro e de muito sofrimento, servem como mote ao vagar do ser amazônida, 

perdido, em pleno processo nômade: 
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Ora, mas se mal andamos? Tu não queres ver tirar o leite das minhas 

holandesas? Andaram até que o padrinho tirou o carnaúba da cabeça, limpou 

o suor com a beira do chapéu, dizendo: chegamos. Aí o menino se admirou 

muito, sem contudo manifestar essa admiração. Olhava para o chão coberto de 

folhas, para o céu fechado pelas folhas, os lados que a folhagem forrava e era 

só árvore, e tanta e quanta arvore! Umas altas, descascadas, com que 

sangravam, mas um sangue branco e logo escuro. E por tudo uma escuridão 

verde chovendo das folhas e dos galhos. Mas onde estavam as vacas, que poder 

tinha o padrinho de ver as vacas onde só havia árvores compridas, cortadas de 

cima a baixo, com tigelinhas grudadas no tronco?. (JURANDIR, 2018, p. 100). 

 

Em outros pontos do romance, a indiscutível desesperança se apresenta como 

resultado de esforços tentados e não suficientes para uma existência plena dos 

personagens da floresta, ou mesmo os do campo. Importante também ressaltar que essa 

condição era vivida por muitos que, tal qual Sebastião e o padrinho, erraram pela 

Amazônia em busca de uma condição que ao menos beirasse a dignidade: 

 

Depois, juntou-se com uns seringueiros que vinham fugindo de um seringal 

brabo, uns com febre, outros com a perna tremendo, aqueles contando horrores. 

Andaram atravessando corredeiras, seringais, acossados por pium, sezão e 

fome. Um dia, saíram num rio largo. Atracado ao trapiche, carregando 

borracha, um navio apitava. Os homens caíram ao pé de um monte de lenha 

onde um gato cochilava, e dormiram, dormiram um sono de jabuti. Quando 

anoiteceu, depois que o vapor se foi, Sebastião viu uma lua saindo dos matos, 

primeiro como um olho de onça, depois subindo oleosa, que escorria no 

telhado do barracão, na gaiola pendurada na janela, nos esteios do trapiche 

agora altos porque a maré vazava. (JURANDIR, 2018, p. 103) 

 

O trânsito entre territórios é também a fuga da exploração, meio de esquivar-se das 

obrigações com o que é imposto pela fratura social que obriga muitos a um destino 

medíocre. Assim, esse movimento acontece principalmente por ser o subterfúgio de uma 

parcela social oprimida, movimentar-se é, tal qual para o homem nômade do Neolítico, a 

saída improvável para uma também improvável mudança de vida. Assim, em Três Casas 

e um Rio, o trânsito é a única porta para corrigir os questionamentos feitos por Alfredo 

acerca da condição social vigorante: 

 

E Alfredo indaga, confusamente: De hoje em diante seria a vida aquela 

acumulação de caruncho, de traça e de poeira, destroços e pessoas velhas? Os 

velhos se lastimavam pelo que acabou. Os novos pelo que não vinha. Para os 

adultos, o tempo presente era o castigo da maior pobreza, enjoo de tudo, briga 

de uns com os outros, ruínas, luto, ausência de cor e novidade. Para os meninos, 

tudo eram trevas, mau agouro, a eterna ameaça de Deus, a censura, a explosão 

do paraíso. Tudo não passava mesmo do sempre e sempre vale de lágrimas que 

ouvia das ladainhas? Dantes, sua mãe não era boa? (JURANDIR, 2018, p. 

320). 

 

Mas Alfredo era um retirante de visão e itinerário diverso dos demais, tinha uma 

mãe que não queria para ele a mesma condição do irmão Sebastião, tinha também o pai, 
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Major Alberto, homem de boa colocação entre os outros miseráveis de Cachoeira. A mãe 

negra, a qualquer custo, queria um futuro digno ao filho, viera de Muaná acompanhando 

o Major, representante da intendência, para romper o estigma que carregava sua cor, que 

seria passado aos seus, quando os tivesse. Por isso sofreu, mas seu sofrimento, o 

preconceito, principalmente, era parca medida que não a impediria de mandar o filho a 

Belém para estudar. O Major não contrariava a mulher e Alfredo, aos poucos, saberia que 

sua constituição biétnica resultara em sintoma positivo para que houvesse coragem para 

a saída do espaço natural. 

 

3.3 – O choque de Alfredo em Belém do Grão-Pará 

Figura 4: Belém do Grão-Pará – 4ª edição (Casa de Cultura Dalcídio Jurandir) 

 

Fonte: Belém do Grão-Pará. Belém: Marques Editora, 2016. Capa: Carlos Pará (acervo pessoal). 

 

Belém do Grão-Pará, quarto romance do ciclo, tem teor preponderante neste 

trabalho. Abordado no capítulo anterior, representa o primeiro contato relevante de 

Alfredo com Belém, cidade decadente em função, ainda, do fim do Ciclo da Borracha. O 

romance trata, antes de tudo, da inserção de Alfredo na Belém real, muito diferente da 

cidade imaginada, utópica, a Pasargada edificada, prédio a prédio, ilusão a ilusão, nos 

sonhos do menino injetados das notícias que lhe chegavam a Cachoeira. A projeção de 

uma vida melhor é um dos provocadores da desterritorialização espontânea (ou não, já 
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que Alfredo é uma criança). Alfredo aqui é colocado como elo entre os romances, entre 

o rural e o urbano, entre Cachoeira e a metrópole, ele, com poder dado na narrativa, 

costura a relação entre os espaços, desterritorializando-se e reterritorializando-se em 

seguida, num movimento necessário à trama. Benedito Nunes (2009) atenta-se para esse 

movimento interno e externo a Alfredo: 

As paisagens urbanas e rurais recorrentes – Cachoeira do Arari e Belém, o 

vilarejo na Ilha do Marajó e a Metrópole, além de Santarém, no Baixo 

Amazonas – se personificam na memória de Alfredo, um dos principais 

personagens, se não for a sua figura central como ligação entre os romances 

componentes, e que mais visceralmente próximo está do narrador, com estilo 

indireto livre tendendo ao monólogo. O Ciclo do Extremo Norte, o ciclo de 

Dalcídio, enxerto da introspecção proustiana na árvore frondosa do realismo, 

afasta-se, graças à força de autoanálise do personagem e à poetização da 

paisagem, das práticas narrativas do romance dos anos 1930, com uma certa 

constrição do meio ambiente e da tendência objetivista documental, afinadas 

com a herança naturalista. (NUNES, 2009, p. 321). 

 

Naturalismo, documento, introspecção. Para Nunes, diferenciais claros da literatura 

dalcidiana em relação ao que foi produzido no Brasil em seu tempo. As imagens 

provocadas pelo fluxo de pensamento do personagem Alfredo, principalmente, terminam 

por acentuar a poeticidade de que se vale Dalcídio para concatenar a realidade às 

projeções e anseios de seu herói. 

Assim como em Três casas e um rio, em Belém do Grão-Pará há clara ênfase à 

importância histórica e social do Ciclo da borracha, como se davam as relações do homem 

com o meio ambiente, com o próprio homem. No quarto romance do Ciclo, a valorização 

das riquezas do período da borracha e os anos de intendência de Antônio Lemos são 

suscitados pelos personagens que viveram e gozaram, ainda que à guisa de migalhas, os 

tempos áureos promovidos pela atuação do administrador. O fim da relação desse período 

de governo com as riquezas promovidas pela abastança da borracha terminou por 

conceber o Intendente, para muitos, como uma espécie de mito messiânico, que voltaria 

para desfazer as mazelas por que passava Belém, a agora decadente “Paris dos Trópicos”. 

O lemismo – com sucesso apoiado no Ciclo da Borracha e decadência proporcionada pelo 

fim desse fértil período financeiro – está muito presente no texto e dá a tônica neste 

romance. A constância com que a época áurea da Belém da “bélle époque” é revisitada 

nas lembranças das personagens, principalmente as do núcleo dos Alcântaras, enfatiza a 

importância da movimentação social, cultural e financeira provocada pelo lemismo e, 

principalmente, pela borracha: 

 

Desta vez, D. Inácia era num jeito mandão, com os seus impropérios, a 

risadona gorda, a máquina ‘Iguarapé-Açu’ ou a ‘Benevides’? E o trem das 
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rapaduras? Ora, tudo que ele queria fazer, estudo, nome, carreira, tudo seria 

para a sua mãe, os trens sabiam. Imposição de d. Inácia? Ser homem para d. 

Inácia? E aquilo de desagradável nela era mesmo pelo que aconteceu ao velho 

Lemos? Parecia-lhe mulher das ruínas, dos luxos mortos, das coisas acabadas 

do lemismo. ‘Que eu a morte mereci’ E agora mandando nele? Quero você 

assim e assado? Uma osga! A mãe, que era quem era, não lhe pedira nada nem 

lhe disse: estude. Confiava nele naturalmente e tudo fizera com o mesmo gesto 

com que tirava o seio e amamentava a Mariinha. Vai com tua caldeira 

rachando, roda partindo. madrinhamãe: lá longe, o mar e a barca-farol o 

chamavam. (JURANDIR, 2016, p. 96) 

 

O aspecto histórico mencionado aqui define também o trânsito entre territórios 

dentro de um espaço maior, a cidade. A mudança na pirâmide social obriga o indivíduo a 

ocupar outros espaços na sociedade. As reminiscências de dona Inácia, que transcorrem 

todo o romance, explicam essa mudança, a lembrança doce em contraste com o presente 

amargo e duro afirma a condição medíocre dos personagens citadinos de Dalcídio, que 

terminam sua trajetória no subúrbio, embaixo de uma mangueira, na eminência de ver sua 

casa ruir. Casa, por sinal, personagem-território fundamental, que encerra uma trajetória, 

um dos ciclos dentro do Ciclo do Extremo-Norte. A casa dos Alcântara padece na última 

página do romance, como se morresse um personagem, obrigando ali um novo processo 

migratório, a necessidade de reterritorializar-se agora, talvez, em um espaço ainda mais 

medíocre e escasso dos recursos de que tanto Dona Inácia Alcântara era saudosa.  

Os movimentos feitos pelos Alcântaras em busca de adequação à sua condição 

atual, em função da falta de posses, de amizades, da supressão total dos benefícios que 

ficaram no passado, constitui o natural processo de seleção social que resulta no inevitável 

afastamento de quem não consegue, por ausência de dinheiro ou poder, habitar ambientes 

em que os jogos de poder determinam quem pode ocupar. As lembranças, principalmente 

de D. Inácia, servem para resgatar a imagem dos espaços finos que frequentavam em 

contraste com o subúrbio a que foram obrigados, em função do processo excludente de 

deslocamento por que passaram. Essa degradação, no romance provocada e asseverada 

pelos deslocamentos, foi observada por Bourdieu (2013), ao que chamou de Efeito de 

gueto: 

 

O efeito de gueto é o inverso exato do efeito de clube: enquanto o bairro chique, 

funcionando como um clube fundado na exclusão ativa das pessoas 

indesejáveis, consagra simbolicamente cada um de seus habitantes permitindo-

lhe participar do capital acumulado pelo conjunto dos residentes, o gueto 

degrada simbolicamente seus habitantes, ajuntando em uma espécie de reserva 

um conjunto de agentes que, estando privados de todos os trunfos necessários 

para participar dos diferentes jogos sociais, só partilham de sua comum 

excomunicação. Além do efeito de estigmatização, o ajuntamento, em um 

mesmo lugar, de uma população homogênea na despossessão tem também por 

efeito redobrar a despossessão, notadamente em termos de cultura e de prática 
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cultural (assim como, inversamente, ele reforça a prática cultural dos mais 

abastados). (BOURDIEU, 2013, p. 140) 

 

A mudança para o subúrbio, para um espaço em que as exigências para adequação 

são mínimas, “redobra a despossessão”, como aponta Bourdieu, principalmente em 

termos de cultura, ou práticas culturais. Quanto a isso, um fato interessante, ainda em 

Belém do Grão-Pará, ao que o atento Dalcídio não se deixou furtar, quando da primeira 

mudança de casa mencionada no livro, já em função das condições financeiras minguadas 

dos Alcântaras, foi o piano ter ficado por último. Ao contrário do restante da mobília, 

levada no escuro, o piano foi às cinco, afinal era o bem material que sobrava como marca 

de um tempo abastado que ficara para trás e a prova de que o bom gosto ainda resistia 

àquelas agruras. Talvez por um rastilho de impavidez que ainda existia em D. Inácia, em 

meio à desterritorialização impositiva, movimento obrigatório, deu ênfase ao cortejo do 

piano como se o rompimento com as posses não necessariamente ensejasse a ruptura com 

as práticas culturais em sua casa: 

 

Alfredo acompanhou o itinerário do piano que também se mudava ao ombro 

de seis portugueses. Estes o traziam naquele gingar que Alfredo tanto se 

admirava. Sim, Emília desejou que as janelas da vizinhança ficassem repletas 

para ver o piano chegando; dava a medida das posses e da educação dos 

Alcântaras. Alfredo atrás, não tirava a vista dos portugueses que pareciam 

seguir a uma cadência como se o próprio piano fosse tocando em surdina para 

eles. A entrada na casa foi triunfal. Era, de fato, um piano de marca alemã, 

raro, nem mesmo visto nos leilões. E quando entrava, Emília aparecia na 

janela, com ar displicente, até meio distraída, olhando para outros lados, como 

quem diz: ora, o piano... Mas espiou o movimento das janelas, seu jogo 

produzia efeito, o piano deu a qualidade da família que ali se instalava. 

(JURANDIR, 2016, p. 208). 

 

O piano representa um certo capital cultural que os Alcântaras detiveram, em algum 

momento. Com a escassez do capital econômico, ausência dessas posses físicas e não-

físicas, a mudança para a periferia foi, como regra na obra de Dalcídio Jurandir, a única 

saída. Não havia mais dinheiro, não havia mais poder, a família existia apoiada em 

lembranças duvidosas da época do lemismo, não possuía as credenciais que a fazia 

desejável em ambientes que se constituíam a partir de uma ampla lista de pré-requisitos 

imprescindíveis aos frequentadores. A essa altura, há uma espécie de exclusão; 

estigmatizados, resta aos que não mais se adequam ao espaço social da elite, a fuga, a 

desterritorialização forçada e, como consequência, a reterritorialização precária em um 

espaço no subúrbio, amontoados aos que apresentam características dos que devem 
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ocupar esses ambientes. Capital social e capital simbólico11, segundo definição de 

Bourdieu, são parte do arquétipo necessário para a ocupação de alguns espaços. Para os 

Alcântaras, mesmo as conjecturas acerca de um tempo passado exauriram-se, ofuscaram-

se as lembranças dos ricos semblantes que tinham e que agora não se achavam mais: 

 

Além do capital econômico e do capital cultural, alguns espaços, e 

particularmente os mais fechados, os mais “seletos”, também requerem capital 

social. Tais espaços só podem proporcionar capital social, e ainda capital 

simbólico – e isso pelo efeito de clube, que resulta do ajuntamento durável, no 

interior do mesmo espaço (aquele dos bairros chiques ou das residências de 

luxo), de pessoas e coisas que se assemelham naquilo em que são diferentes da 

grande maioria, no fato de que têm em comum o fato de não serem comuns –, 

na medida em que excluem juridicamente (por uma forma mais ou menos 

afixada de numerus clausus) ou de fato (estando o intruso condenado a uma 

espécie de exclusão interior própria a privá-lo de alguns dos lucros de 

pertencimento) todos aqueles que não apresentam todas as propriedades 

desejadas, ou que apresentam (ao menos) uma das propriedades indesejáveis. 

(BOURDIEU, 2013, p. 140). 

 

A contribuição da representação dos Alcântaras para a obra é principalmente a 

transição entre classes sociais. Movem-se para baixo. Passam a ocupar de fato a raia 

miúda, a parte marginal da cidade. A ironia com que Dalcídio Jurandir propõe a 

recolocação social desses indivíduos que, às custas do lemismo, puderam usufruir em 

certo tempo de uma condição financeira favorável aos seus objetivos, serve-nos como 

elemento de compreensão dessa mobilidade entre estratos sociais. Enquanto Alfredo, em 

sua condição de retirante, tenta mover-se para cima, por meio da fuga de Cachoeira, da 

educação, os Alcântaras encontram seu destino provocado pela necessidade de 

sobrevivência, agora único bastião consolidado de suas expectativas. 

Esses movimentos nos romances dalcidianos podem ser comparados ao êxodo 

nordestino no Brasil na primeira metade do século XX. Afinal, tão árido como o chão do 

Nordeste foi a Belém do pós-lemismo, via dolorosa o caminho inverso, a saída de uma 

realidade pujante, rica, para uma situação que permite a existência frutífera apenas nas 

lembranças. Nesse prisma, é indiscutível que a definição de limites espaciais e históricos 

usados como marco inicial e final por Dalcídio reafirma a necessidade de discutir o 

motivo dos trânsitos para a Amazônia. Trata-se, é claro, de um tema bastante abordado 

na literatura mundial, principalmente na julgada regionalista. Por exemplo, o processo de 

desterritorialização e a perda de território vivida por nordestinos em romances como 

                                                           
11 Bourdieu define capital social como recursos produzidos pelas redes sociais, convites recíprocos, 

“recursos efetivos ou potenciais ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos 

institucionalizadas de conhecimento ou reconhecimento mútuo” (1985, p. 248), enquanto o capital 

simbólico constitui-se de pecúlios ligados à honra e ao reconhecimento, ritos, etiquetas, protocolo, etc. 
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Vidas Secas, de Graciliano Ramos, podem ser comparadas a esses movimentos na 

literatura dalcidiana. Assim como em Dalcídio, a obra de Graciliano representa o 

nomadismo, hoje evidenciado em povos por todo o mundo, por isso a atualidade no Ciclo 

do Extremo-Norte, necessário em tempos de pós-modernidade, de ressignificação de 

espaços como o amazônico, visto que o indivíduo é cada vez mais múltiplo, diverso. 

Por mais que sejam contextos históricos diferentes, fatores diferentes 

impulsionarem movimentos que são distintos no Norte e no Nordeste, a ênfase dada ao 

trânsito, ao movimento – principalmente de saída – por escritores dos muitos 

“Regionalismos” brasileiros por si só já define a característica de universalidade a essas 

obras. Durante os dois ciclos da borracha houve um fluxo migratório intenso de 

nordestinos para o Norte do Brasil, movidos pela busca de melhores condições 

financeiras, fuga da seca e da fome, esperanças múltiplas e vãs em torno da necessidade 

de saída, entendida aqui como inerente ao ser humano, e discutida como ponto chave da 

obra dalcidiana. Os processos migratórios, que consolidaram a Amazônia como espaço 

resultante de miscigenação e deram ênfase a estereótipos em função da existência de 

estigmas e preconceitos sobre esse ambiente desconhecido, apontam para a necessidade 

de conhecer a fundo os fatores históricos que provocaram a migração em massa no 

período em que Dalcídio aplica um corte e define, metodicamente, sua ruptura no tempo, 

finca seus marcos e trabalha a fim de fazer entender como o homem amazônida, movido 

por inúmeras necessidades, movimentou-se e movimenta-se na Amazônia. 

Em Dalcídio, o corte no tempo, a fatia temporal escolhida por ele, exige que se 

entenda a importância da borracha para a história da Amazônia. Vale destacar, no 

primeiro Ciclo, a migração em massa de nordestinos fomentando a miscigenação. A este 

evento seguem-se outros fundamentais como a construção da ferrovia Madeira-Mamoré; 

a edificação de uma cidade no coração da floresta – Fordlândia –; a dizimação de 

seringueiros em função de doenças, ou da ganância. Seria impossível que Dalcídio não 

falasse da seringueira, que modificou a arquitetura de cidades, enriqueceu pessoas, 

promoveu deslocamentos não somente nas fronteiras do país, mas trouxe para cá 

aventureiros de várias partes do mundo: 

 

O ciclo da borracha alterou de maneira significativa, não apenas a economia, 

mas também as relações sociais e culturais no Brasil de finais do século XIX. 

As duas mais importantes vertentes do processo dizem respeito, de um lado, às 

formas brutais de exploração da floresta, e de outro, à riqueza proporcionada 

pela borracha, que alterou completamente dois centros urbanos, Manaus e 

Belém, os quais, de cidades inexpressivas, em pouco tempo passaram a figurar 

como importantes e modernas metrópoles brasileiras. (BUENO, 2012, p. 39). 
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Enfim, é natural do indivíduo a busca por espaço. Isso modifica a estrutura social 

suplantada, quebra rotinas, desencadeia conflitos, o ser que se movimenta ocupa, então, 

lugares que passam a ser uma extensão do que era costume. Dalcídio encontra frestas em 

que encaixa seus personagens, ora nos campos alagados, ora no concreto, e para tanto usa 

um estilo que se modifica e proporciona ao leitor a possibilidade de se moldar aos novos 

ambientes como se fosse também um personagem, marajoara ou belenense. A moldagem 

do leitor ao complexo mundo dalcidiano é facilitada pela maneira de narrar em constante 

mudança ao longo do Ciclo, adequando-se ao amadurecimento do herói e às alterações 

de ambiente, o que deve ser acompanhado pelo leitor de modo a possibilitar a 

compreensão da sobreposição de espaços e tempo. 

A constante alteração na noção de espaço se dá de forma enfática no Ciclo. Assim, 

o trânsito na Amazônia ocorre devido a essas alterações, a necessidade de sair, mover-se, 

entender outros espaços e não permitir a estagnação assegurada como certeza absoluta 

para quem ocupa ambientes e históricos menos abastados. A saída começa com o desejo 

de saída. E desejar sair é condição inerente aos personagens de Dalcídio Jurandir, 

especialmente nos primeiros três romances do Ciclo do Extremo-Norte. Em Chove nos 

Campos de Cachoeira, ponto de partida do Ciclo, há, no quarto de Felícia, prostituta 

faminta e suja, um pôster de Nova Iorque, uma utopia à meretriz do interior, doente e 

maltrapilha que mal sabia do que aquilo se tratava. Quem sabe um segredo, uma 

artimanha para atrair clientes, mostrar-lhes que além daquela imundície, da fome, da 

sujeira, havia outros mundos, e nada melhor que a estampa de Nova Iorque como centro 

de um mundo muito distante e muito diferente daquele. Afinal, as notícias, em Cachoeira, 

chegavam pelas revistas e as imagens alimentavam os indivíduos que ali sobreviviam 

agarrados a um vazio sombrio, aprisionados em um lodo espesso, presos em sintomas 

impostos, chagados desde nascidos pelas marcas infligidas pelos campos: 

 

Tomou o rumo de Felícia. Uma mulher que cheirava a poeira, a poeira 

molhada. Cheirava a terra depois da chuva. A fome. Fedia a fome. Estava 

descalça, gripada, assoando o nariz, no fundo do quartinho, onde tinha, na 

parede, uma estampa de Nova Iorque. Um pote d’água destampado, um caneco 

jogado no chão, um pedaço de esteira e um cachorro espiando pela porta. A 

lamparina era como a língua do cachorro com fome ou sede. Quem teria dado 

a Felícia aquela estampa de Nova Iorque? Os arranha-céus cresciam dentro do 

quartinho escuro e sujo. A língua das lamparinas dava aos arranha-céus uma 

cor apocalíptica. A estampa aumentava sobre Eutanázio. Mas numa mesa velha 

ao canto, e meio arriada, um grande crucifixo mostrava na luz escassa umas 

vagas costelas redentoras. Onde estavam os olhos de Cristo naquele crucifixo? 

(JURANDIR, 1997, p.25). 
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As imagens de outros territórios, dos quais, em sonho ou divagações, “podiam se 

apropriar”, povoam o imaginário dos personagens desses primeiros romances, seja de 

uma terra em que chove menos, seja a Belém mítica que surge das águas nas notícias 

vindas de barco. A imagem de Nova Iorque veio por meio de alguém, algum amante 

forasteiro, também sequioso de sair daquele mundo. Não há felicidade, comprovamos 

isso com o Ciclo do extremo-Norte, sem a fuga, sem o trânsito, sem a aparência nova de 

um ambiente diferente. Nesse contexto, a educação é um passaporte para a saída. Alfredo, 

o herói do Ciclo, carrega nas costas a obrigação de vencer, ele precisa ir a Belém, provar 

que a cidade mítica tem o antídoto para a tristeza de todos, a resolução para todos os 

problemas. 

O fato de o Ciclo começar com a saga de Alfredo, girar em torno dela, aponta o 

processo de desterritorialização do herói como tomo principal. A saída de Cachoeira, que 

se dá já no quarto romance da série, representa a esperança da mãe, dona Amélia, 

aprisionada em um fracasso humano muito comum que não queria transmitir como 

herança. Enfim, todos ali em torno, ainda que não se diga, e por mais desacreditados que 

se mostrem, esperam a vitória de seu enviado, sua glória. Isso se dá para que em Belém 

do Grão-Pará ele se aproprie do novo território, do espaço que iria mudar a história a que 

estava fadado. O desenraizamento era, agora, a necessidade principal de Alfredo, a difícil 

desconexão entre filho e mãe, filho e terra: 

 

Deveria fingir indiferença, mostrar que era menino habituado a ver Belém. Mas 

durou pouco essa prudente resolução. Deixou-se caminhar pela pracinha 

deserta, entregue ao seu deslumbramento. E livremente estaria pronto para 

exclamar de novo sobre o que visse, pedras da rua, o tequeteque com o seu 

armarinho às costas, tabuleiros de pupunha, quiosques, o que ia vendo, pela 

primeira vez, homens em bicicletas, colegiais, engraxates, meninos tão 

sozinhos, donos de seus pés, a apanhar bonde, e bichos, lojas, aqueles anúncios 

ah, grandes, por cima das casas. E de um fundo de mangueiras, se entreviam 

pedaços de telhados e cores de palacetes, sobradões, a estátua. (JURANDIR, 

2016, p.39).  

 

É importante atentar para o fato de que esses movimentos, necessários à vida como 

um todo, fazem parte de um complexo que configura o indivíduo como ser incompleto, 

necessitado de mover-se em busca dessas partes que lhe faltam. Neste ponto é 

fundamental retomarmos o significado de território, conceito da Geografia, em Rogério 

Haesbaert (2004), que estuda o processo de desterritorialização e, como dissemos, 

caracteriza-o como mito, assegurando que à perda de um território está anexada a 

conquista de outro, ou seja, ao processo de desterritorialização está ligada a 

reterritorialização, da mesma forma intrínseca a necessidade de territorializar-se, o que 
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explica o nomadismo, os processos migratórios e a adequação a novos espaços. Isso é 

necessário em função da noção de espaço tão difusa em Dalcídio Jurandir, 

meticulosamente engendrada, respeitando o aspecto original de ruas e ambientes públicos 

fundamentais e ao mesmo tempo desconexos em função da profusão psicológica que se 

sucede ao mimetismo característico em seu texto. O mesmo acontece nos espaços rurais, 

a descrição dos campos, dos alagadiços, da vegetação, enfim, da ambientação necessária 

ao condicionamento psicológico e social dos personagens. Assim, a noção de território 

ultrapassa os espaços físicos e conflituosamente coexiste com o espaço psicológico, 

sobreposição espacial muito clara em Primeira Manhã, sexto romance do Ciclo. É o que 

poderia ser chamado de territorialidade sem território, buscada principalmente nas 

divagações do menino Alfredo e seu caroço de tucumã. Em Três casas e um rio, por meio 

da história do Tio Sebastião, ao ilustrar o trânsito na Amazônia em função do Ciclo da 

Borracha, Dalcídio produz em Alfredo mais intensamente o intuito de mover-se dali em 

busca de um território como meio de existir diferente da mediocridade imposta aos seus: 

 

O menino foi descobrindo no tio as viagens, trabalhos desconhecidos, 

misteriosos elementos da água e da selva que construíam toda a existência 

daquele preto, sorridente e jovem. Os tios, por parte materna, viviam dispersos 

na Amazônia, e agora surgia um deles, o mais moço, de violão, pixaim partido 

ao lado, contando ao sobrinho o que este lhe perguntava sobre o mundo. E 

havia também no tio o ar de Belém, escutava nas suas palavras o rumor dos 

bondes, o apito dos trens, o movimento do cais, navios partidos. (JURANDIR, 

2018, p. 98). 

 

Dalcídio vê o espaço como híbrido. A consonância dessa concepção com a 

preferência que demonstra, ao tomar como imprescindível a abordagem às diferenças 

(ambientais, sociais, históricas e culturais), assegura a sua intenção ao referendar a si 

como descritor da multiplicidade comportamental que povoa a Amazônia. Na casa do 

Major Alberto, em Chove nos campos de Cachoeira, o trânsito de indivíduos detentores 

de saberes e vivências diversas joga por terra a imagem que se tem pré-fabricada da 

Amazônia, do conhecimento reduzido às propriedades do que é restrito à floresta. O 

espaço urbano dos Alcântaras, em Belém do Grão-Pará, também múltiplo de indivíduos, 

não é diferente da vila de Cachoeira, reproduz, fisicamente ou por meio de lembranças 

do lemismo, os valores construídos só possíveis por se tratar de um espaço de itinerância, 

errância, passagem. Para completar, em Ribanceira, último romance do Ciclo, que não 

faz parte deste estudo, mas vale a referência, há uma ocupação de espaços menores dentro 

de espaços mais amplos, por exemplo, famílias abastadas, com seus “pequenos reinos”, 

em posição de superioridade, demonstrando que a convivência espacial pode ser ainda 
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estratificada. Assim, o hibridismo nos espaços propostos – ou delimitados – por Dalcídio 

é uma característica desse distanciamento da ideia de mundo pronto e acabado, com 

predicados presumíveis. É, sim, a abertura incontestável para possibilidades maiores e 

considerações ainda pouco aludidas, já que a sobreposição ou mistura de espaços foi 

explorada por Dalcídio de maneira a conduzir personagem e leitor em seu projeto de 

conhecimentos e construção dos espaços como realmente são, híbridos, sobrepostos, 

coexistentes: 

 

(...) a partir da concepção do espaço como um híbrido – híbrido entre sociedade 

e natureza, entre política, economia e cultura, e entre materialidade e 

‘idealidade’, numa complexa interação tempo-espaço, como nos induzem a 

pensar geógrafos como Jean Gottman e Milton Santos, na indissociação entre 

movimento e (relativa) estabilidade – recebam estes os nomes de fixos e fluxos, 

circulação e ‘iconografias’  [na concepção de Jean Gottman], ou o que melhor 

nos aprouver. (...) o teritório pode ser concebido a partir da imbricação de 

múltiplas relações e poder, do poder mais material das relações econômico-

políticas ao poder mais simbólico das relações de ordem mais estritamente 

cultural. (HAESBAERT, 2004, p. 79). 

 

Partindo dessa concepção, também é necessário se observar que o território na 

Amazônia é fruto das relações de poder, e esse poder é alimentado ou definido, 

principalmente, por ciclos econômicos proporcionados pela natureza rica de que 

dispomos. Esses ciclos podem ser considerados, além de outras atribuições, 

enriquecedores de nossa cultura, pois promovem a existência de aspectos sociais só 

pertinentes a regiões expostas ao trânsito e à movimentação constante. Para lembrar 

Antônio Candido (2006), em Literatura e sociedade ele assegura a relação entre interno 

e externo, entre indivíduo e espaço e o processo de modificação do ambiente como 

resultado da relação entre saberes individuais e a conjuntura política, social e cultural que 

impera em determinado momento ou lugar. No Ciclo é claro o impacto que causam os 

indivíduos em processo de desterritorialização e também a modificação que tais 

atmosferas provocam nesses seres em trânsito, constituindo novas estruturas resultantes 

das mesclas necessárias para se entender a história do homem e, desse modo, produzir 

literatura condizente com o que o espaço real permite. Em Dalcídio, o homem, 

claramente, em seu percurso histórico, é resultado da coexistência entre individual e 

social, do condicionamento do que é provocado pelas possíveis lógicas do ambiente e das 

relações com outros seres carregados de outras culturas adquiridas nessa constante 

desterritorialização de que é vítima o homem contemporâneo. 

Desse modo, a relação entre aspectos internos e externos é afirmação clara na obra 

dalcidiana, visto que a afinidade entre exterioridades históricas e sociais e as 
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características mais profundas dos personagens, principalmente no tocante a divagações 

de que tanto se vale o autor, constitui um dos valores primordiais para que ele alcance o 

intento que tentamos retratar aqui. O que dá a Dalcídio um salto no tocante ao referencial 

de constituição do indivíduo amazônida, pouco tentado até hoje, é a relação diferenciada 

entre ambiente, constituição individual e a mescla de um terceiro ponto: a profundidade 

psicológica, a imersão promovida nos mais diferentes níveis pessoais. Ou seja, são três 

linhas paralelas atuando no perfil de cada indivíduo, isso faz com que a pintura proposta 

no Ciclo só funcione de maneira individual, já que cada ser se relaciona com o espaço em 

que atua de forma singular, provocando um outro resultado nesse mesmo ambiente em 

que foi inserido, multiplicando as possibilidades de existência na Amazônia, provocando, 

cada indivíduo, com sua reterritorialização, uma ruptura nas vivências e ambientes 

consolidados. 

Assim, a escola frequentada por Alfredo não é a mesma para todos, o cais não tem 

a mesma aparência, o sobrado, o quarto da prostituta, a própria prostituta. Todo espaço é 

definido a partir das impressões individuais e Dalcídio dá-se ao minucioso trabalho de 

fazer essa captação detalhada, individualizada, como se fizesse surgir um narrador em 

cada novo personagem, o que se consolidará, com maestria, a partir de Primeira manhã, 

sexto romance do Ciclo. Em uma outra instância, uma terceira, as impressões dos leitores, 

também diversos, não são as mesmas, não há reação acabada porque não há texto acabado, 

o movimento constante na obra dalcidiana impede caracterizações simplórias e 

estagnadoras. Pierre Bourdieu atenta para a necessidade de se entender essa disparidade 

de olhares e a deformação provocada por essas vivências, além da amenização de 

realidades destoantes do que foi almejado em função da necessidade de materialização do 

sonho: 

 

A estrutura do espaço social se manifesta assim, nos mais diversos contextos, 

sob a forma de oposições espaciais, o espaço habitado (ou apropriado) 

funcionando como uma espécie de metáfora espontânea do espaço social. Em 

uma sociedade hierarquizada, não existe espaço que não seja hierarquizado e 

que não exprima as hierarquias e as diferenças sociais de um modo deformado 

(mais ou menos) e, sobretudo, mascarado pelo efeito de naturalização 

acarretado pela inscrição durável das realidades sociais no mundo físico: 

diferenças produzidas pela lógica social podem, assim, parecer emergidas da 

natureza das coisas (basta pensar na ideia de ‘fronteira natural’). (BOURDIEU, 

2013, p. 134) 

 

Esse “efeito de naturalização” pode ser notado durante a vida citadina de Alfredo, 

a partir de Belém do Grão-Pará, quando o projetado para o seu futuro destoa da realidade 

que encontra. Quando projetada a saída de Cachoeira, parece ao retirante que todos os 
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sonhos serão realizados, que as projeções serão concretizadas por que há uma esperança 

maior que o acompanha. Com o tempo, os desejos elencados desde que se cogita pela 

primeira vez nos campos vão se moldando à rotina dura a que se obriga, ao desencanto 

que atrasa o sonho, mas não o suprime, não o impede de imediato. 

 

3.4 – Primeira manhã: fluxo de pensamento e multiterritorialidade 

Figura 5: Primeira manhã – 3ª edição (Casa de Cultura Dalcídio Jurandir) 

 

Fonte: Primeira manhã. Belém: Marques editora. 2016. Capa: Carlos Pará (acervo pessoal). 

 

Por fim, para completar esse estudo que se assenta no condicionamento de Alfredo 

a um novo território, chegamos ao sexto romance do Ciclo, Primeira Manhã. Nele, há 

mais um salto em função de apresentar uma “oscilação” na narrativa dalcidiana, ou 

melhor, a consolidação dessa mudança no modo de narrar, iniciada em Passagem dos 

inocentes, quinto romance da série, atribuindo uma autonomia não dada ainda aos 

personagens. Segundo Benedito Nunes, isso ocorre pela necessidade de aproximação do 

ato de narrar com as vivências individuais, um romance de experimento, de mudança 

necessária ao contínuo amadurecimento do autor: 

 

Mas o que sucede nesse texto, Passagem dos inocentes, é, precisamente, como 

requalificação da narrativa pela linguagem, a adesão da voz de quem narra à 

fala dos personagens, o que leva a um grau de máxima aproximação o ato de 
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narrar e a maneira de ver e sentir o mundo de cada um deles, de dona Cecé, do 

filho dela, Belerofonte, do marido, seu Antônio, de Leônidas, do bêbado 

falastrão, o Cara-Longa, postado na taberna da esquina, em concorrência com 

o ponto de vista onipresente de Alfredo. A partir daqui, a partir desse Passagem 

dos inocentes, a voz do narrador tende a ser neutralizada pela dos personagens, 

a que dá plena iniciativa nos diálogos que entretêm. É como se em Primeira 

manhã, Ponte do Galo, os habitantes, Chão de lobos a dialogação conduzisse 

a narração e com a narração se confundisse como maneira de ver e de sentir o 

mundo dos personagens em afluência. Os personagens afluem e confluem seus 

falares, suas dicções. É nesse nível, também, que a história se desdobra em 

histórias, o que é um procedimento clássico usado desde Boccaccio e 

Cervantes. (NUNES, 2009, p. 326). 

 

Em Primeira Manhã Alfredo continua sua jornada, a busca por uma vitória sonhada 

pela mãe, em Cachoeira, tendo a educação na capital como princípio e mola propulsora. 

Este sexto romance referenda a necessidade que tinha de alcançar poder para, um dia, 

ocupar o espaço almejado pela mãe, por todos aqueles que não puderam, como ele, singrar 

o rio e travar batalha contra sua condição medíocre de pescador ou outra que lhe 

conviesse, vendeiro ou tipógrafo na vila. A mesma educação escolar tida como saída, 

possibilidade de fuga, apresentou-se como empecilho à sua estadia em Belém. Segundo 

Paulo Nunes (2011), em artigo que trata do processo educacional excludente neste 

romance: 

 

O enredo de Primeira manhã trata da chegada de Alfredo ao ginásio; o garoto 

marajoara traz simbolicamente consigo todos os potenciais ginasianos de 

Cachoeira – e outros tantos migrantes interioranos que intentavam melhoras de 

vida, através da educação. A certa altura do livro supracitado se lê: “O raio 

abriu a porta do Ginásio (...) entrava, a moleira amadurecendo, entrava homem, 

este diploma não lhe deu a Dolorosa? Trazia consigo a penca de menino e 

menina de Cachoeira e Muaná” (JURANDIR, 1967, p. 187). Afinal, não seria 

todo o projeto da “aquonarrativa” dalcidiana uma reiterativa proposição de 

inclusão – dos excluídos – na sociedade brasileira? Embora não se atenha tão 

somente à adversa realidade escolar, a sala de aula, diz o narrador, é um 

“aquário de gelo” (JURANDIR, 1967), este romance dalcidiano é, por 

excelência, um livro afeito à análise dos dramas humanos – o que torna esta 

obra trans-universal –, associados à arrogante educação nacional que, artificial 

e descomprometida, era (era?) praticada então. (NUNES, 2011, 274). 

 

O caminho percorrido por Alfredo, permeado pelas dificuldades de inserção 

educacional, adequação ao doloroso processo de ensino que se mostrava supressório, 

também se delineia de descobertas adolescentes. O desejo muito encarnado nos diálogos 

que mantém com personagens femininas em paralelo com as lembranças de Andreza – a 

quem demonstra, em tom confessional, amor casto – apontam para mais um ponto 

importante no seu crescimento: confronta a representação do amor como raiz de um 

espaço que fica para trás, mas ele leva as imagens e sentimentos consigo, isso pela 

dificuldade de inserção nessa nova realidade que encontra, pelo desencanto com o espaço 

opaco diverso daquele que concebeu em seus dias de criança. A escola não o satisfaz, não 
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vê mais naquele duro percurso educacional tradicional que o marginaliza a porta que o 

retirará da quase miséria cultural em que nascera: 

 

Não. Melhor não era julgar a mãe. Mas por que não lhe falava da ausente? 

Curioso, no chalé, em vez de Mariinha, Andreza permanecia, embora longe. 

De Mariinha, tudo se consumia, dissolveu-se na ponta da cerca a última bruxa 

de pano. De Andreza, por viva e sumida, voz, passos, cheiro, seu olhar, tudo 

aumentava, mas sempre menina. A mãe não sentia isso? É verdade que sobre 

Andreza, ele mesmo, de boca, falava? Medo de indagar, a crer que a mãe 

ralhava: ora, meu filho, que ideia essa de sempre atrás de Andreza? Pois 

Andreza... E soltasse a verdade, ou simples mentira, uma conversa malina. 

(JURANDIR, 2016, p. 31). 

 

Primeira manhã acentua a oscilação entre desterritorialização e reterritorialização, 

reflete um espaço no outro, numa sobreposição constante de imagens, uma representação 

a que podemos chamar multiterritorial, ou seja, a existência comum entre dois territórios. 

Neste romance a relação de comparação entre os espaços de Belém e Cachoeira é mais 

enfatizada devido aos problemas de adaptação de Alfredo. Andreza, a amiga dos Campos, 

surge como espectro, ou mais, uma manifestação semipalpável em suas lembranças mais 

comuns, fazendo com que, consigo, viessem, em suas divagações, a vida dura nos 

Campos, a falta de um futuro digno, a morbidez de se entregar a um mundo sem esperança 

alguma. Andreza, com sorrisos e enigmas, traz o bem e o mal consigo, a imagem positiva 

e sua antítese inevitável, comum e real: 

 

Andreza, nesta hora, de onde não sabia, lhe falava: Mas seu fujão!? Já pra tua 

carteira, tua, que nós te demos. Retorna ao pátio, atira o quepe e o medo às tuas 

piranhas. Passa pela prova, meu arara, te convence de que és rapaz, de que és 

e podes vestir não a farda nova mas a amarrotada, decentemente suja, 

esgarçando no cotovelo e no ombro. Foi o teu batizado, seu pagão. O pátio foi 

cruel? Compara a crueldade dele com este curral no aguaceiro, noites, este 

sempre lavar os pratos no rio, no meio das formigas, este sempre escamar peixe 

na feitoria debaixo do carapananzal, este galopar, meu Deus, horas, pelo 

campo, doida de mim, pensando: onde é a cova do meu mano assassinado? No 

avô fantasma a bater lago e mondongo atrás da outra visagem, aquela no 

búfalo, agora pelo fundo... O pátio foi o novo alçapão? Caíste? Mas não era 

para cair? E não subiste, de novo, na praça, de novo comigo? Deves agora 

voltar, que lá é teu assento, em nosso nome, o escolhido por nós, para que 

puxes da química, do latim e do pátio, como puxavas o peixinho, o saber que 

não sabemos. Me ouvindo, mano? Escutando estazinha tão sozinha aqui dos 

meus longes? (JURANDIR, 2006, p. 23). 

 

A linguagem experimentada por Dalcídio Jurandir a partir de Passagem dos 

Inocentes e consolidada nos últimos cinco romances do Ciclo, é sintoma de uma relação 

mais íntima entre personagem e espaço adquirido. Como James Joyce ou Guimarães 

Rosa, Dalcídio assegura a aquisição ou sustentação de espaços por meio de íntima relação 

com as peculiaridades da narrativa. Mesmo a estrutura dos parágrafos, longos – duas ou 

três páginas –, redefine a dúvida de Alfredo, o medo de assegurar-se indivíduo 
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pertencente a um novo espaço incompreensível, provocador de questionamentos. A 

representação linguística, sustentando termos rescendentes à oralidade ajuda a cumprir o 

papel de literatura alçada ao entre-lugar, conceito de Silviano Santiago, ou ao terceiro 

espaço, fatia determinada por Homi Bhabha, conceitos que veremos adiante. 

Primeira manhã apresenta, como dificuldade de inserção de Alfredo no mundo de 

concreto em que fora partejado direto dos campos alagados, a impossibilidade de desligar-

se do território primeiro, das primeiras vivências, corroborando a conclusão a que chegou 

Rogério Haesbaert (2004), de que a desterritorialização é um mito. Isso é acentuado pela 

constância, ainda, do caroço de tucumã como vazão, saída, retorno, a presença incerta e 

fiel de Andreza, não daquela que porventura havia se tornado, mas daquela que de lá saíra 

com Alfredo, em sua lembrança, instigando o fluxo constante de pensamento relacionado 

à linguagem, conduzindo à compreensão da não adequação de Alfredo a este novo espaço. 

Tudo se conflui no desfazimento do sonho quando a mudança de território não é mais 

suficiente e a educação não pode salvá-lo – ao menos aquele modelo de educação. 
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CAPÍTULO 4 – DALCÍDIO JURANDIR: O ESPECTRO ERRANTE E A 

LITERATURA INSUBMISSA 

 

[...] Mas quando a fazenda se despovoou, viu que tudo estava perdido, combinou a 

viagem com a mulher, matou o bezerro morrinhento que possuíam, salgou a carne, 

largou-se com a família, sem se despedir do amo. Não poderia nunca liquidar aquela 

dívida exagerada. Só lhe restava jogar-se ao mundo, como negro fugido. 

 

Vidas secas 

Graciliano Ramos 

 

4.1 – Caminhos e fugas: o trânsito conturbado na Amazônia 

 

O Ciclo do Extremo Norte é visto aqui, ou ao menos uma parte dele, como uma 

obra que suprime a ideia de espaço unívoco e comprova a opção de Dalcídio Jurandir por 

um espaço superior, redimensionado entre rupturas no tempo, possibilitando o 

rompimento de fronteiras físicas. O movimento é uma garantia de que Dalcídio chegou 

ao seu objetivo e transitar pelo espaço amazônico, ou ainda, fora dele – mesmo que em 

viagens imaginárias – foi a empreita dada ao seu herói. Nesse conflito, configura-se como 

mito a desterritorialização, conceito cunhado por Deleuze e Guatarri (1997), e levado da 

Filosofia à Geografia por autores como o geógrafo Rogério Haesbaert (2004). Na 

Literatura, os trânsitos entre territórios, a conquista e a oscilação entre espaços são 

aspectos chave em análises que dependem da compreensão espacial física para a 

comprovação ou consolidação de um texto e sua essencialidade. 

Dalcídio Jurandir é um intelectual entre a desorientação espacial e a materialização 

de uma obra que lida com a reorganização do espaço. Os conflitos em seus personagens 

se dão muito em função dos desencontros, por se tratar de indivíduos geralmente à 

margem, sem espaço definido ou, se definido, precário. Esses homens e mulheres estão 

sujeitos, ainda, a uma condição de existência precária, como a necessidade de 

territorialização, ou seja, refletem um subespaço de afirmação, de experimentação tentada 

por personagens em condições discutíveis, que se movimentam em função de sobreviver 

apenas, ou em busca de ambientes que tragam uma nova esperança. Isso permeou a sua 

vida enquanto escritor e também enquanto homem, afinal, errou por espaços múltiplos, 

indefinidos ao longo de sua vida, sem possibilidades, por vezes financeiras, de firmar sua 

existência como literato em um ambiente que lhe favorecesse a obra e as condições de 

fala. É claro que sua vivência, sua errância e seu trânsito de itinerário geralmente 
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indefinido contribuíram para a ênfase aos movimentos no ambiente da floresta, de 

transição do espaço alagado para o mundo de concreto e, ainda, deste para outras 

projeções, mesmo que em nível de desejo apenas. 

O trânsito entre o mundo de concreto e o mundo alagado define a materialização de 

perspectivas dos indivíduos que habitam a região, manifestadas em Alfredo. A mudança 

espacial, a absorção do ambiente como parte constituinte dos personagens é ponto central 

na trama desenvolvida por Dalcídio, objetivando uma caracterização mais fiel das 

transformações por que passa a Amazônia, o que pode ser observado também em autores 

como Milton Hatoum, Abguar Bastos e Ferreira de Castro, já que a Amazônia passou – e 

continua passando – por vários processos inventivos e de representação, hoje voltados à 

quebra de estereótipos e consolidação do amazônida enquanto ser dotado de expectativas 

peculiaridades, diferente do modelo universal unificado. Alfredo, mesmo em sua 

introspecção, é concebido como o bastião de todo indivíduo que sonha romper o rio, e 

leva consigo os sonhos dos seus pares, ciente de que em Cachoeira, região onde nascera, 

as pessoas minguam e morrem sem consolidar qualquer expectativa, ainda que medíocre. 

A composição espacial, nesse caso, evidencia a necessidade de locomoção para que o 

indivíduo possa falar, insurgir-se, movimentar-se, isso é necessário para que a voz seja 

alçada a um ambiente mais propício. 

Essa tentativa não de representação de uma Amazônia, mas de várias amazônias, 

ou amazonidades, realça a negação a uma ideia de identidade universal, de univocidade 

humana, que leva em conta as diferenças culturais, de gênero e etnia. O pressuposto de 

que todos são iguais reafirma a não aceitação das subjetividades. Há, no Ciclo do 

Extremo-Norte, apontamentos essenciais para essa compreensão do indivíduo na acepção 

mais pura da palavra, sem predefinições que intencionem qualquer homogeneização ou 

deturpação dos sujeitos ou da Amazônia. Homi Bhabha (1998), em O local da cultura, 

assegura que a identidade é construída e reconstruída constantemente, é relacional, 

dialoga com a diferença, ou seja, se afirma à medida que o indivíduo emerge e se difere, 

não apenas se insere, é própria, única: 

 

O afastamento das singularidades de ‘classe’ ou ‘gênero’ como categorias 

conceituais organizacionais básicas resultou em uma consciência das posições 

do sujeito – de raça, gênero, geração, local institucional, localidade geopolítica, 

orientação sexual – que habitam qualquer pretensão à identidade no mundo 

moderno. O que é teoricamente inovador e politicamente crucial é a 

necessidade de passar além das narrativas de subjetividades originárias e 

iniciais e de focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na 

articulação de diferenças culturais. Esses “entre-lugares” fornecem o terreno 

para a elaboração de estratégias de subjetivação – singular ou coletiva – que 
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dão início a novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração e 

contestação, no ato de definir a própria ideia de sociedade”. (BHABHA, 1998, 

p. 19-20). 

 

Portanto, entender a identidade como processo interminável é uma das atribuições 

de Dalcídio Jurandir. Os movimentos de ida e volta, os retornos e saídas definem e 

redefinem as individualidades e a multiplicidade de identidades na Amazônia. Assim 

também ele se mostra devido à sua construção como literato, um intelectual claramente 

em processo de formação que amadurece à medida que conhece seus objetivos, e 

amadurece seus personagens ao mesmo tempo que conhece a Amazônia que pretende 

representar ou “inventar” em seu percurso literário. Alfredo é a condição de mutação em 

processo vivo que comprova o fortalecimento que Dalcídio adquire ao longo do Ciclo, ou 

seja, à medida que Alfredo cresce, mais evidentes ficam as intenções do marajoara, que 

objetiva traçar um complexo individual que seja uma figuração do indivíduo amazônida, 

cunhado por seus movimentos e modificado pelos encontros, desencontros e decepções.  

Os romances do Ciclo de formação citadina, principalmente Belém do Grão-Pará, 

por ser o primeiro dessa linha, apresentam um caráter constituído num ritmo frio e duro, 

tal qual o concreto em que os personagens transitam. Essa mudança na narrativa aponta 

a maestria de Dalcídio na descrição de espaços híbridos, em seu trabalho de apresentação 

de identidades individuais e suas singularidades, num compósito maior que objetiva uma 

possível construção identitária amazônica livre de estereótipos. Na visão de Dalcídio 

Jurandir, o homem do Norte e a Amazônia são resultado do clima, dos ciclos financeiros 

e naturais, dos movimentos e trânsitos internos e externos às margens da floresta; sua 

desesperança também vem da chuva, do chão encharcado, das águas intermináveis que 

fazem desse homem matéria possível de se moldar ao ambiente em que se encontra, sendo 

constante a movimentação entre espaços, o que configura a transterritorialidade de que 

tratamos aqui. Enfim, Dalcídio Jurandir apresenta uma interpretação diversa e admissível, 

dentre tantas outras manifestadas valorizando aspectos urbanos, suburbanos, rurais, ou 

seja, Dalcídio é apenas uma possibilidade, um olhar, uma pincelada firme e enfática de 

uma fatia imprescindível para a compreensão de parte da imensa estrutura de saberes que 

é a Amazônia. 

Muito necessário esse posicionamento devido ao fato de ainda ser enfática a crítica 

com ênfase em lugares-comuns, aspectos já desnecessários como a dualidade regional X 

não-regional. A literatura dalcidiana aparece como ponto de partida para o 

estabelecimento de um contraponto a visões tradicionais, europeizadas, encharcadas de 
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conceitos que não mais cabem às produções aqui ambientadas. Para tanto, a partir daqui 

é fundamental que sejam apontadas as principais implicações históricas e sociais na 

formação do Ciclo do Extremo-Norte, dado a necessidade de se refazer os caminhos em 

direção ao Norte, bem como os trajetos que levaram homens e mulheres, num processo 

lento e gradual, a vários pontos na Amazônia. Junto a esse passo a passo histórico, 

constitui-se a imprescindibilidade de uma análise geográfica, base dessa discussão, na 

tentativa de entender como, mesmo com a Amazônia passando por um processo de 

transformação com a presença da indústria e da modernização, a floresta ainda permanece 

numa posição consolidada, imagética, constante e absoluta, como se os indivíduos que se 

construíram aqui tivessem sido absorvidos tão somente pelas lendas e riquezas das matas 

e rios, o que não pode ser visto como negativo. No entanto, ater-se ao homem que vive 

nessas condições ou apresentar esse indivíduo como única presença possível no Norte 

incorre em um erro que implica agora – o que foi percebido por Dalcídio – em um 

redimensionamento dos espaços e a sua consequente ocupação. 

No romance Três casas e um rio, terceiro do Ciclo, alguns episódios corroboram 

essa afirmação. Marli Furtado (2018), em prefácio à última edição do texto, aponta para 

a variedade de que é constituída a Amazônia e principalmente a diversidade de temáticas 

universalizantes que compõem o livro: a tragédia da borracha, vivida pelo padrinho do 

tio de Alfredo, Sebastião, e por este quando criança, que escancara a condição subalterna 

do indivíduo que erra em busca de sobrevivência na floresta; a cegueira momentânea de 

Alfredo, acometido por uma doença nos olhos, que serve como base para a antítese que 

se seguiria, a visão do garoto acerca da condição social, da sua origem nas raízes maternas 

e do espaço que ocupa; ou o declínio financeiro de famílias tradicionais e a morte de 

posseiros em conflitos sociais. Eventos como esses desconstroem mitos na Amazônia, 

quebram definições estabelecidas, contestam verdades tidas como incondicionais ou, 

ainda, apresentam expectativas até então não mencionadas pelo simples fato de ser 

impossível conceber importância a indivíduos como, por exemplo, os componentes da 

“aristocracia de pé no chão”, de Dalcídio Jurandir. O mais importante é que isso provoca 

a necessidade de uma reconfiguração espacial, social, midiática e intelectual do cenário 

conhecido e consolidado, mesmo academicamente. Uma conceituação fechada, acabada, 

não pode servir para caracterizar um arcabouço tão vário como o amazônico, e, como 

qualquer outro do mundo, híbrido, miscigenado, mutável, em processo contínuo e latente 

de transformação. 
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No episódio da cegueira de Alfredo, o autor retoma a temática metafórica da 

ausência de luz exterior como imprescindível para a elaboração de clareza interior. Ao 

retornar desse estado de escuridão, percebe, agora de um ponto mais maduro, que sua 

mãe, D. Amélia, é negra e alcoólatra, ou seja, há um amadurecimento do herói após o 

período de cegueira, que começa a ter ciência de sua condição no mundo, sua origem, sua 

possibilidade de agir e constituir-se “alguém” apesar das premissas estabelecidas como 

imutáveis para seu futuro. A cegueira serve como uma espécie de porta que se abre para 

Alfredo ao provocar entendimento acerca de questões óbvias que sempre o rodearam, mas 

que percebera apenas com a postura de um expectador alheio ao entendimento de que 

aquilo se refletiria em seu caráter dali em diante, visto que reconhecer-se como negro, 

também, foi importante para a sua jornada vindoura, sua inserção em outros espaços, suas 

decepções: 

 

Uma inflamação dos olhos obrigou Alfredo a recolher-se durante dias na 

saleta, como bicho de caroço. De olhos vendados, febril e atento a tudo, ante a 

ameaça da cegueira, imaginava ao pé da rede a irmã cega de Muaná. Sucediam-

se cenas da doença e morte de Eutanázio misturadas ao fogo no camisão de 

Mariinha. Sofria agora também por não ver refletida no teto a água da 

enchente, ondulando como fumaça pelas telhas, gravando a imagem dos peixes 

e das plantas. (JURANDIR, 2018, p. 83) 

 

A imagem da morte de Eutanázio, ou ainda a morte como ser impiedoso que povoa 

o imaginário daquelas pessoas em seu pequeno mundo de sobrevivência infame era, 

dentre as forças que impunham medo em Alfredo, talvez a mais intensa. Vivenciara e 

vivenciaria, logo, essa experiência tão desgastante a que todos os outros, meninos e 

adultos, pareciam acostumados. E mais forte isso se fez quando acometido pela cegueira, 

vejamos em: “Alfredo tinha a visão colada no pano preto dos olhos. Toda a água que 

inundava o campo, rodeando o chalé, era água de cemitério em que boiavam as almas” 

(JURANDIR, 2018, p. 84). Durante a cegueira, tudo se intensificava, além da morte, as 

conjecturas sobre as pessoas tristes, sem esperança, enfim, o período de cegueira 

constitui-se em importante meio de formação da personagem, recurso utilizado por 

Dalcídio para injetar em Alfredo a necessidade de saída, ou de fuga. A relação entre a 

morte e a desesperança enfatiza a condição macambúzia dos personagens dalcidianos, 

taciturnos em seu processo de destruição rápida e certa, muito evidenciada também em 

Três casas e um rio como condição de um Alfredo que percorreria as trilhas do Ciclo: 

 

Agora, de olhos escuros, Alfredo indagava a si mesmo: Felícia também boiava 

na cova? Navegaria atrás do crucifixo, gritando pelas beiradas o nome de 

Dionísio? Era uma imagem que o menino não esqueceria porque estava ligada 

à cena em que Felícia apareceu no chalé. Dionísio bêbado lhe havia incendiado 
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a barraca. Pedindo socorro ao Major, ela subia os degraus da escada do chalé, 

chamuscada e ensopada, depois de ter atravessado a enchente, arquejando, as 

pupilas como arrancadas pelo terror. Mal podia falar, a mão tremendo no peito 

e na queimadura que lhe sangrava no braço. Alfredo via nela uma espécie de 

meio mulher meio bicho, causando nojo e piedade ao mesmo tempo. Junto, 

enxugando-a, d. Amélia, para espanto do filho, chorava. Alfredo compreendia 

que a palavra “infeliz”, murmurada pela mãe naquela hora, tinha uma 

significação mais medonha do que pensava. Pois infelicidade era também estar 

morto e boiando naquelas águas tão espalhadas no rio e nos campos. E assim, 

de súbito, colou as mãos no rosto a pensar em Mariinha. Não, Mariinha viveria, 

crescida, dançaria nos bailes da Intendência, riscando o nome dos carnés feitos 

na tipografia do pai. E Eutanázio? Este, com efeito, rondaria a casa de seu 

Cristóvão, a espiar atrás das bananeiras se Irene descia para o quintal. Em 

noites de pesadelo, o menino via, de bubuia, o cemitério, de velas acesas, 

navegando nos campos, descendo o Arari. Era a cidade de pés juntos, 

iluminada, na direção do lago onde os mortos lá no fundo pudessem enfim 

sossegar. (JURANDIR, 2018, p. 85) 

 

“Agora, de olhos escuros [...]”. A consciência crítica do jovem Alfredo foi marcada 

pela doença. O advérbio iniciando o trecho acima enfatiza o valor que essa condição tem 

como substancial à sua existência a partir dali. Discernir Alfredo desde que adquire 

condição física plena novamente é um aspecto da trajetória épica do herói, um dos 

percalços porque passa para completar sua missão. Por outros obstáculos também 

passaria, como as migrações e errância de indivíduos e, principalmente, a presença 

instigante da morte rodeando as pessoas e quebrando as expectativas. 

Mais adiante, a morte de Mariinha, a irmã pequena, é outro episódio que reforça 

tanto em Alfredo quanto em D. Amélia que o espaço que habitam não pode ser, decerto 

o seu destino. A convivência com a morte, já presente desde o suicídio de Eutanázio, o 

meio irmão, é intensificada com o falecimento da irmã. Ficara íntimo da morte, da 

possibilidade que era distante e que passa a ser real. Alfredo agora sente-se mais próximo 

dos outros meninos de Cachoeira que também conviviam com a iminência da morte em 

seus dias vazios. Cachoeira é um lugar de morte. D. Amélia parecia acostumada com essa 

invasão que, de tempos em tempos, vinha rondar a vida de pessoas como ela, afinal, 

perdera um filho ainda em Muaná, terra natal, e agora perdia Mariinha, um choque para 

ela e o Major. Do trauma, a certeza incontestável de que Alfredo deveria fugir, desviar-

se desse destino que podia chegar de repente: 

 

Ele via a mãe transportada aos dias do passado. Era uma nova derrota, sim, 

mas ressurgia-lhe a mãe que não se deixava abater nem chorava. Nesse 

intervalo de pranto e de insubmissão ao que acontecia, o menino observava-

lhe uma atitude que não sabia definir e que era o readquirido domínio de si 

mesma. Isto aboliu para ele as impressões confusas do momento, o sussurro 

das moças na varanda, a voz dos adultos na saleta — para fazer-se um silêncio 

em que seria possível apenas escutar os sentimentos da mãe. Viu-a só, com um 

negror pálido, majestosa, à cabeceira daquele caixão branco, como uma fada 
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negra que, com um gesto, poderia levantar daquele berço de rosas e violetas, a 

adormecida menina. (JURANDIR, 2018, p. 244) 

 

A cena do velório da menina e a descrição de todo o espaço durante o traslado do 

corpo ao cemitério, ainda em Três casas e um rio, deixa viva a presença de Mariinha para 

os dias vindouros. Deixa enfática a morte aspergida em todos os cantos, o que não seria 

a Alfredo uma condição aceitável. Percebe-se, então, que todos os percalços por que passa 

Alfredo confluem para a sua saída eminente, para sua fuga que deixa, ali, de ser provável, 

e passa a ser concreta. Era preciso ir-se o mais depressa, sair dali como saíra Mariinha 

para uma outra dimensão. Como consolo, Mariinha era agora a ideia vaga do anjo que 

zelará por Alfredo e por todos os outros, ideia muito vazia para consolar quem fica quando 

se trata da morte: 

 

Os sinos espalhavam os risos, as palavras e a vida de Mariinha pelo campo, 

despencando as flores do algodoal brabo, entre as negras e luzidias iraúnas que 

em bandos acompanhavam o enterro. Os cálices murchos tentavam recolher 

aquela vida dispersa, as abelhas do pequeno bosque próximo procuravam 

apanhar também aquele pólen que os sinos espalhavam alegremente. Alfredo 

pensou nas mãos do seu Mané Leão, o sineiro, pesadas quando tocavam a 

defuntos e leves para anjos. (JURANDIR, 2018. P. 247) 

 

Na passagem acima, como antes dissera em: “mas a morte de Eutanázio encalhara 

para sempre o chalé naquele chão” (JURANDIR, 2018, p.86), demonstra o quão marcado 

ficou o espaço pelas cicatrizes profundas da morte, corroborando sua saída como fato 

incontestável. A força esvaindo-se de D. Amélia dali por diante, o baque da morte 

insensata no Major Alfredo – que perdera Eutanázio, que via muito clara a lembrança da 

filha cega em Muaná – dariam à vida no Chalé um novo tom, ainda mais macilento, 

emperrado no mesmo lugar, sem que as pessoas dali pudessem se movimentar. 

A partir daí, em outros romances, são óbvios os resultados dessa arquitetação 

meticulosa, de indivíduo que não aceita a condição de que era parte. Mesmo tendo 

migrado para Belém, Alfredo compreende que somente a mudança, o trânsito e a saída 

não são iniciativas suficientes para que haja transformações. Isso viu explícito em 

Libânia, personagem de Belém do Grão-Pará, quarto romance do Ciclo, ao que tudo 

indica sujeitada a todas as agruras que eram impostas a essas moças que vinham dos mais 

distantes rincões. A migração em busca de sobrevivência gera, muitas vezes, exploração 

e o caso de Libânia, serviçal em condição de semiescravidão na casa dos Alcântaras, 

serviu a Alfredo de referência quanto a sua compreensão acerca do sentimento de 

pertencimento a um espaço que parece seu, mas que não pode usufruir das benesses que 

deveriam ser proporcionadas: 
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Vendo que Libânia estava ainda acordada, Alfredo foi até o quartinho dela. 

Acolheu-o um olhar luzindo no escuro e um ‘gostou do Olímpia?’ que era uma 

carinhosa indagação. Queria Libânia saber se tudo correu bem porque tudo que 

houvesse de bom para ele o seria também para ela nas sarrapilheiras que 

forravam o chão, a dura tábua. Assim dizia o olhar e a mão que o convidava a 

aproximar-se da enxerga onde, deitada, a jovem trescalava dos cheiros da mãe 

Ciana. 

- Libânia... murmurou ele. Estava de pé, olhando-a. Ela, de peito para 

cima, deixava ver apenas as faces acesas na escuridão. 

Alfredo soltou como um desabafo: 

- Mas, Libânia, por que tu não tens sapato? Por que tu não podes ir ao 

Olímpia? Por que não dormes na rede? Quando é o roubo do Antônio? Sabes 

que o noivo de Etelvina está escondido na tia Galdina? 

Ela sentou-se, de perna traçada, coçando, de leve o ombro nu e num 

espanto: como aquele-menino... mais que perguntador, que sabedor de coisas... 

hum! estava por ver. E num gesto e voz de confidência:  

- Vai, vai fechar esses olhinhos que amanhã a gente se fala. 

Deitou-se, estirou-se, espreguiçou-se, enfiando a cabeça no pano de 

saco, enquanto na sala de jantar o seu Virgílio expectorava” (JURANDIR, 

2016, p. 158-159). 

 

A personagem Libânia representa uma prática contumaz por muitos anos no Norte 

e em outras regiões brasileiras: a ida de meninas, no início da adolescência, à casa de tios 

e padrinhos ou outros, com o preceito de ajudar nos afazeres da casa em troca de acesso 

aos estudos, de noções de boas maneiras ou outros benefícios sociais, comportamentais. 

Sem remuneração, eram escravizadas e raramente frequentavam a escola, quando 

acontecia, o cansaço do trabalho na lida diária impedia uma formação ou limitava, em 

muito, as condições de galgar conhecimento. Muitas eram – e ainda são – estupradas, 

além de tolhidas da possibilidade de ter uma infância ou juventude normais. Eram, e são, 

também vítimas de movimentos de desterritorialização, sem opção, obrigadas a 

ressignificar sua existência em um processo de reterritorialização forçada e precária. Em 

Libânia, o espaço que ela podia contar como seu eram as tábuas no chão em que dormia, 

e apenas enquanto dormia, todo o resto, todo o espaço em que transitava era ocupado por 

ela em condição de submissão extrema. Dividia com os ratos sua estadia, dormia com a 

obrigação de não incomodar, seu território era minúsculo, mesmo quando da mudança de 

casa, para uma menor e em ruínas, escolhera o espaço que já parecia feito para ela: 

 

Quando veio a hora da distribuição dos quartos, coube o terceiro à Libânia, 

como esperava. Logo ocupou-o. Nem cal haviam passado nas paredes. Era só 

o soalho e telhinha de vidro lá no alto. E ali embolados, os panos da “cama”. 

Tinha um quarto, mas um bauzinho que fosse para a roupa tinha? Roupa? 

Agora, no quarto, é que maginava: como nada possuía! Receou o soalho 

bichado, que cupinzal não era ali debaixo? Passeou no quarto como uma dona, 

estirou os braços na parede que esfarelava. Olhou as escápulas de rede bem 

gastas, quantos “esses” não ralaram aquele ferro agora tão fino. Ah, 

atravessaria o quarto, de meio a meio, com uma boa rede. Estava de costas 

muito maltratadas de chão; também de Deus era filha, tinha nascido de uma 
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mãe, tinha ossos que doíam. Ah, ter, ter uma rede, e era o bastante. 

(JURANDIR, 2016, p. 212). 

 

Bourdieu, mais uma vez, pode elucidar essa conformação espacial. Pode-se 

perceber a distribuição do ambiente como processo de organização ou reorganização. Na 

família de que Libânia faz parte há um agravante, há um processo de exploração do pobre 

pelo pobre, ela ocupa uma fresta ainda mais rasteira, mantendo-se num obscuro beco 

existencial, à sombra, para não incomodar, numa tentativa de se tornar imperceptível. 

Mesmo as opções que têm Alfredo não são possíveis a Libânia que, animalizada, esconde-

se consciente de seu papel único de servidão, com hora certa para acordar e sem saber 

quando podia dormir. A pessoas como Libânia não se conjectura habitar algum espaço, 

possuir algum bem, físico ou não, mesmo os menores prazeres são furtivos, fazer uma 

pequena pausa no trabalho, tomar um sorvete, tais eventos só ocorrem quando se sente 

invisível e acha possível demorar-se um pouco fazendo o que considera mesmo doloroso: 

 

Um habitat, como lugar físico socialmente qualificado, oferece oportunidades 

médias de apropriação dos diversos bens e serviços materiais ou culturais 

disponíveis em um dado momento. Tais oportunidades se especificam para os 

diferentes ocupantes desse habitat segundo as capacidades de apropriação 

(materiais – dinheiro, meios de transporte privados etc. – e culturais) de cada 

agente (uma doméstica espanhola do XVI  arrondissement de Paris  não tem as 

mesmas oportunidades de se apropriar dos bens e serviços ali ofertados que 

tem a sua patroa). Pode-se ocupar fisicamente um habitat sem habitá-lo, 

propriamente falando, se não se dispõe dos meios tacitamente exigidos, a 

começar por um determinado habitus. (BOURDIEU, 2013, p. 139). 

 

Libânia ocupa, miseravelmente, os espaços que lhe são disponibilizados, não 

habita, não dispõe dos bens que a cidade promove, nem mesmo pode usufruir do que aos 

outros miseráveis é possibilitado. Os Alcântaras não passam de miseráveis também, como 

Libânia, a diferença é que detêm lembranças de um passado que os mantêm alguns 

degraus acima da moça, por isso fazem questão de gritar aos que querem, e também aos 

que não querem ouvir, as histórias sobre o espaço social que ocuparam em um outro 

momento de suas vidas. Libânia não tinha história, se tinha, não era importante, não era 

necessária, era como se houvesse sido feito um corte no tempo, e a partir dali existisse. 

O território empossado por Libânia eram as ruas, os espaços que percorria descalça, 

na lida diária, com o saco de açaí às costas vindo do cais, nos afazeres que agradassem à 

“madrinhmãe” e à “madrinhafilha”. Assim, tinha as ruas, e o movimento obrigatório 

diário era seu território. Rescendia a suor e poeira. O movimento era a sua liberdade, 

ainda que momentânea, mesmo mutilada pelo peso das compras, pela distância, pelo 
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cansaço que não tinha direito de sentir. Era um ser sem território, que achava no 

movimento sua condição única de ser essencial a alguém, a alguma imposição: 

 

Também aos domingos ia ao Ver-o-Peso, ainda madrugada, para trazer às 

costas o saco de açaí comprado pelo seu Alcântara na beira da praia junto ao 

Mercado de Ferro. 

O gordo vinha a bonde pela Conselheiro, com os embrulhos menores. Ela 

seguia o mesmo itinerário a pé, descalça, açaí às costas marcadas, doidas de 

caroço de açaí. A frente dos bondes e das carrocinhas de leite, roçava pelos 

cestos quentes de pão, desviando-se dos homens que voltavam das festas a 

juntar mangas e mulheres nas esquinas. Curva e silenciosa, seguia tão rápida e 

atenta, como se voltasse do roçado. (JURANDIR, 2016, p. 80) 

 

Partindo desses aspectos que configuram a personagem Libânia como arquétipo de 

uma construção maior, percebemos em Alfredo o afloramento de posicionamentos 

conscientes acerca de situações que deveriam, em meninos de sua idade e origem, passar 

despercebidos. Ora, a consciência crítica de Alfredo é cunhada desde Cachoeira, ainda na 

infância, quando percebe a negritude da mãe e o que isso significa para a sua condição 

social, para a sua atuação no mundo que encontraria após sair de Cachoeira. A 

importância de Libânia para Alfredo passa por aspectos simples como o fato de ela não 

ter sapatos, pelo não-espaço ocupado por ela na primeira casa, pela condição de fala 

inexistente e pela submissão asseverada pela convenção que a obriga a condicioná-los 

como padrinhos, numa necessidade de atribuição de parentesco aos Alcântaras, que a 

acolheram vinda do sítio, cabocla, desumanizada, situação em que permaneceria, sendo a 

mudança do interior para a metrópole apenas a consolidação de sua posição medíocre. 

Libânia é a marca da ruptura e a prova de que há separação mesmo no interior de uma 

classe já subjugada pelas condições financeiras minguadas, é a pobreza dentro da pobreza, 

a exploração do pobre pelo pobre. O mundo configurado por Dalcídio evidencia essa 

característica como mazela que distingue o homem em sua mais crua realidade, 

sustentando um pseudo-status por meio da exploração do outro. Em Belém do Grão-Pará, 

mais uma vez a figuração desse estado de submissão configura em Libânia o referido 

contraste: 

 

Nesse passo, chegava a Libânia, sustentando na palma da mão um bolo inglês 

ainda na forma, trazido do forno da padaria. Alfredo viu-lhe a fitinha no cabelo, 

os pés...  

E foi um espanto, como se nunca tivesse reparado: mas, e o sapato? Libânia 

não tinha nem um sapato? 

Isso para Alfredo toldou um pouco o aniversário. E o mais triste era que 

Libânia fingia não se dar conta, fingia resignar-se a andar descalça num degrau 

mais baixo ainda que aquele em que se bebia, cantava e dançava no 72 ao som 

do violão e cavaquinho. (JURANDIR, 2016, p. 145). 
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Os percursos que Libânia percorria da casa dos Alcântaras ao Ver-o-Peso, o retorno 

com as compras e os muitos afazeres a que era obrigada se estendiam como uma rede de 

caminhos tecida por uma parte de Belém. Sempre que precisava sair, tinha uma nova 

chance de desterritorializar-se e reterritorializar-se, ainda que momentaneamente, 

pequenas fugas de sua realidade de subjugação, alentos momentâneos fingindo-se perdida 

na cidade com os pés no chão. Distinguia-se de si mesma enquanto percorria a cidade, 

recorria às sombras das mangueiras em que se demorava um pouco mais, num desejo de 

não voltar ao ambiente da casa, à habitação de que não fazia parte, mas funcionava como 

peça essencial. Esse modelo de desterritorialização se deve à imprecisão, ou mesmo 

nulidade, de seu papel social, a total impossibilidade de adequação de um indivíduo a um 

espaço, a errância absoluta. 

Abaixo, a figura mostra, entre outros, alguns dos caminhos percorridos por Libânia, 

única saída ao sofrimento que aceitava naturalmente, como se tivesse sido condicionada 

àquela situação, afinal, não tinha futuro senão aquele. Ainda que existisse o bonde, para 

Libânia era uma utopia, ia a pé, rechaçada em função de suas características, seu histórico, 

era impossível que ocupasse espaços físicos apropriados. Essa relação entre Geografia e 

Literatura, desenhada pelo mapa a seguir, possibilita a compreensão espacial com a 

relevância imprescindível de que necessita o texto literário para que se confirme o 

ambiente externo como fundamental na construção do personagem e o resultado de sua 

atuação na obra literária. 

O mapa apresenta vários movimentos no romance Belém do Grão-Pará, trabalho 

desenvolvido por Pimentel, Fernandes, Santos e Rodrigues (2016), no artigo 

“Mapeamento geoliterário: uma proposta metodológica para os estudos geográficos”, o 

qual referenda o valor dado por Dalcídio Jurandir à movimentação e o respeito ao espaço 

físico como essencialidade de uma literatura com teor de documento, necessário, o 

ambiente, à consolidação do enredo, da crítica social exposta em Alfredo, Libânia, em D. 

Inácia. A edição de Belém do Grão-Pará usada para mapear os movimentos dos 

personagens em Belém é de 2004, da editora da Universidade Federal do Pará (UFPA). 

Enfim, representa a valorização do verossímil como elemento essencial, o confronto do 

aspecto duro do concreto com a imprecisão das andanças psicológicas nas vivências de 

seus personagens. Divagações, errâncias – físicas e psicológicas – que talvez sem o 

respeito às especificidades e características da Belém da época, não teriam o valor que a 

proposta dalcidiana preconizou desde o primeiro romance. Assim, Libânia não é a única 
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que foge de suas amarguras apegando-se às ruas, ao desencontro como possibilidade de 

reaver-se de seu sofrimento. 

Figura 6. Mapeamento geoliterário do romance "Belém do Grão-Pará" de Dalcídio Jurandir (2004) 

 

Fonte: Mapeamento geoliterário: uma proposta metodológica para os estudos geográficos. 
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Levando-se em consideração as “rotas de fuga”12 de Libânia, bem como as 

características da sua relação com os Alcântaras, é válido ressaltar a sensibilidade de 

Alfredo quanto à percepção que parece improvável a alguém de sua idade. No entanto, 

deve-se lembrar que Alfredo coaduna em sua personalidade os grilhões que o forjaram 

desde a infância em Cachoeira, carrega a negritude da mãe, incontida em sua condição 

racial definida, em seu tempo, como inferior; o poder de observação do pai, que mais 

velho e viajado transmitiu-lhe a possibilidade de ver, em seus catálogos, o mundo exterior 

que poderia concretizar e de fazer-se ciente da existência de outras vivências além das 

fronteiras imaginárias e impossíveis de serem ultrapassadas que cercavam Cachoeira. O 

pai, Major Alberto, sabia que o ser humano tem necessidade de delimitar seu espaço; a 

mãe, D. Amélia, tinha o ímpeto de tirá-lo dali; e Alfredo, o herói do Ciclo, aceita sua 

jornada como resultado de um compósito construído com perfeição por Dalcídio Jurandir 

com o intuito de conduzir o leitor a entender o motivo de se darem esses movimentos de 

fuga no interior da Amazônia. 

Assim, o nomadismo dos primeiros povos permanece inerente como necessidade 

de busca, no entanto, alcançado esse espaço, precisa o homem assentar-se, cuidar do que 

conquistara, em tempo. E para isso estava preparado Alfredo, para salvar-se e, em 

seguida, salvar os seus. Como fio condutor dessa perspectiva, a mãe, resignada com os 

acontecimentos, busca meios e promete ao filho que ele sairá dali, ao mesmo tempo pinta 

Belém como espaço mítico onde todos os sonhos podem ser realizados. Nesse momento 

se configura em Alfredo a possibilidade de mudar seu contexto, a condição vazia de 

perspectiva que amordaça quem vive nesses lugares, como um salvador que venceria e 

extinguiria de todos a modorra e a tristeza em que viviam. Note-se a importância da 

mudança espacial para que haja a modificação de vida, de sonho, de condição social. Em 

Três casas e um rio, o que se iniciara em Chove nos campos de Cachoeira consolida-se 

com a arquitetura financeira da viagem, a estadia em Belém, a primeira etapa da fuga 

vencida.  

Dentre os vários fatores tramados por Dalcídio Jurandir para a composição do lento 

processo migratório de Alfredo, o alcoolismo da mãe possibilitou que o jovem 

comprovasse que a destruição de todos ali, inclusive dos mais fortes, era certa. 

                                                           
12 Caracterização usada na tese de doutorado de Janaína da Silva Sá, intitulada Rotas em fuga – a saga de 

Carolina Maria de Jesus em uma perspectiva rizomática. Neste trabalho a autora descreve as rotas de 

Carolina como pequenos movimentos de fuga, eventos necessários como sobrevivência, definidas como 

pequenas novas possibilidades em seu dia a dia. 
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Desnecessário aqui revisitar toda a constituição de D. Amélia, sua origem, sua batalha 

para vencer, ou por si ou pelos filhos. O alcoolismo parece saída clara a muitos indivíduos 

que passam por situações extremas, no seu caso uma mulher que perdera um filho e que 

se negava a ver-se podada de possibilitar algum benefício aos seus. D. Amélia perdera o 

primeiro filho ainda em Muaná e agora se ia Mariinha. Era forte, mas se entregara ao 

alcoolismo como refúgio, saída ou consolo às suas maiores desgraças: 

 

Abandonando a mão de pilão, d. Amélia veio em busca dele e Alfredo sentiu-

lhe o hálito tão forte como o hálito dos bêbados que se habituara a observar na 

taberna de Salu ou no mercado. Essa semelhança entre a sua mãe e aqueles 

bêbados como o finado Dionízio, deixou-o estupefato e o abateu, a ponto de 

querer repelir os agrados dela. Confirmava-se a acusação do pai e a cena do 

banheiro. Era a bebida. Era. Sua mãe bebia. Sua mãe se igualava aos bêbados 

que vinham do aterro tropeçando, aos gritos, medonhos, caindo nas valas. Não 

esquecerá agora o dia em que foi à rua das Palhas e encontrou lá uma mulher 

embriagada gritando à porta de uma casa em ruínas, cuspindo e batendo a 

cabeça na parede, depois caindo no chão em prantos. Alguém lhe disse: 

— Menino, não olhe isso. Tire a vista disso. 

Agora olhava a mãe que voltara a pilar no pilão, com os movimentos cada vez 

mais parecidos com os da mulher da rua das Palhas. Por que ela não acendia a 

luz? Por que não procurava dormir? 

Aquela condição de sua mãe ofendia-o, ia ao fundo do seu desesperado 

orgulho, de sua vaidade de menino perante os moleques de pé descalço, 

sobretudo era como um escárnio às suas ambições do colégio. (JURANDIR, 

2018, p. 257). 

 

Mais à frente, no mesmo romance, o desespero de D. Amélia transformava o desejo 

de saída do filho num desejo seu de fuga. Fugir dali por meio do filho é o que lhe resta, à 

D. Amélia há uma outra Belém diferente da do filho, a Belém em que se esconderia do 

Major e das insígnias do seu destino, como negra fugida da senzala, Belém-quilombo, um 

meio de ocultar-se de toda a desgraça em Cachoeira, toda a lentidão que a fazia doente 

como o resto das pessoas, sujeitas à morte por uma gripe ou vento frio que passasse à 

noite. Não queria para si aquela convivência com o inesperado, com o Major que não a 

compreendia, com um novo desencanto todos os dias: 

 

Sua mãe continuando a pilar o alho, exclamou: 

— Meu filho, tu vais, sim, pro colégio. Estamos sem ninguém. Seu pai já uma 

vez me deu no rosto. Agora avançou para mim. Se me desse, eu respondia com 

a faca americana. Ele que não se atreva a levantar a mão contra mim. Seu pai 

levantou uma infâmia. Meu filho, nós vamos embora. Uma vez me mostraste 

a fotografia do colégio onde tu queres estudar. Pois vamos. Minha filha 

morreu. Quem sabe se não morreu envenenada? Esse veneno de rato que teu 

pai anda espalhando pela casa talvez fosse a causa... (JURANDIR, 2018, p. 

258). 

 

Toda rota pode ser uma rota de fuga. Alfredo fugiria também, do seu destino certo 

em Cachoeira, mas fugiria principalmente do alcoolismo da mãe – se faltava algo para 
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integrar o compósito de motivos para a fuga, a condição da mãe fazia-se suficiente. 

Entender o papel de D. Amélia é muito mais que tomá-la, simplesmente, por uma mãe 

que deseja o bem, ou a mudança de ares ao filho. D. Amélia deseja que o filho nasça 

novamente, que tenha direito a um novo parto, em um lugar onde possa firmar território 

e, assim, que o filho a desculpe por ser negra, alcoólatra, que o filho a perdoe pela 

existência medíocre que ela pôde proporcionar até então. Sentia-se culpada por isso 

também, era um dos seus pesadelos, culpada por ser negra, por ser neta de escravos, por 

se submeter ao Major. D. Amélia romperia qualquer impedimento para retirar o filho dali, 

para mandá-lo a Belém, salvar-se e depois, quiçá, salvá-la também.  

Enquanto isso, sentindo o peso de toda essa responsabilidade, Alfredo ainda se 

confundia com o seu querer, projetava-se, com o caroço, em um mundo que fosse bom 

para todos. Isso era característico da idade, talvez, o entendimento de que nos outros 

lugares do mundo não há o mesmo conforto de casa, ainda que sua mãe lhe assegurasse 

do contrário. Abaixo, em uma visita que fizera a contragosto à fazenda Marinatambalo, 

agora em ruínas, fica clara sua sensação de não entendimento do espaço que lhe era 

reservado: 

 

O menino distraiu-se, silencioso, procurou um caroço de tucumã e logo 

restaurou a fazenda que passou a ser de propriedade do pai, a mãe curada, ele 

em Belém. Estaria grande, Andreza grande, o cata-vento voltaria a ranger ao 

pé do poço. Seu pai teria um observatório astronômico. Aqui por certo as 

estrelas estariam mais visíveis. O cometa voltaria e passaria em torno dos 

pavilhões, rabeando por cima das fruteiras, e os bichos, a gente, o gado de 

cabeça virada para o cometa, o olhar abismado. (JURANDIR, 2018, p. 288). 

 

Importante também relembrar aqui um outro fator imprescindível ainda para a 

imbricada arquitetura do herói: as reminiscências do tio Sebastião também provocam em 

Alfredo já um breve entendimento de quem era no mundo, de onde viera, quem são seus 

pares. Ainda que seja uma criança, percebe-se nele uma expectativa crescente acerca da 

necessidade de ir para Belém e desgarrar-se dessas origens medíocres e dos espectros de 

um passado que resistia em parentes frustrados em marcha fúnebre para um vazio eterno. 

Mesmo Dalcídio não definindo ou caracterizando com detalhes os seringais, há, 

propositalmente, nas lembranças do tio Sebastião, parte da constituição de Alfredo. Dessa 

forma, o autor aponta para a necessidade de reflexão acerca de quem é o amazônida, como 

é formado, de onde vem, por quais atribulações passa, quais seus objetivos. Nesse ponto 

fica claro o entendimento acerca da necessidade de se compreender o indivíduo na (da) 

Amazônia como ser híbrido étnica e ideologicamente, manifestado principalmente como 

animal vivo em busca de sobrevivência. Ademais, é necessário entender que sempre 
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houve um processo de cegueira identitária na Amazônia e sobre a Amazônia, portanto é 

imprescindível que se compreenda quem é o intelectual que promove essa busca com o 

intuito de romper com os critérios estabelecidos pela colonização que apequenam as 

subjetividades ou que sequer as consideram como possibilidades de existência. Abaixo 

uma clara mescla no negro adaptado aos costumes indígenas, reforçando em Alfredo suas 

origens por meio do destaque dado por Dalcídio a atividades comuns à vivência do 

indivíduo que migrou para o Norte e, como sobrevivência, adaptou-se ao ambiente a que 

fora obrigado desde sempre, no entanto, diferente de suas raízes históricas e ancestrais: 

 

— E as cobras, titio? 

 — Sou curado, meu sobrinho. 

Não contou, para não parecer pavulagem, que, ao matar uma sucuriju, tira 

sempre da cobra um pouco de banha crua e come. Falou das virtudes e artes do 

gavião cauré, com fama de fazer ninho quando o ninho é feito pelas modestas 

andorinhas. 

— Eu andava com pedacinho de ninho de cauré nos bolsos. Mas depois que 

soube... Não. Mas se o ninho é da andorinha? Ele se mete dentro do ninho 

alheio e faz a fama? Não. 

— Mas titio, o sr. amansou o cavalo só por raiva? 

— De primeiro, foi. Mais tarde aprendi que se reza a seda do rabo do cavalo e 

se enterra no fogão. Um instante, amansa. 

O menino alisava o dorso da grande mão, suas linhas fixavam sombrias áreas 

de selva e de bichos. (JURANDIR, 2018, p. 108) 

 

Dalcídio Jurandir viu nesse espaço e na relação desse homem híbrido com o meio 

também híbrido a fonte natural do seu trabalho. Há que se salientar, então, essa construção 

espacial como fundamental para a existência do papel do intelectual Dalcídio Jurandir, 

do indivíduo crítico de sua sociedade, perspicaz em observações acerca de como se 

organizam as relações entre os indivíduos, entre as classes já bem estratificadas neste 

período. Além disso, é preciso entender de onde ele fala, por que ele fala, para quem fala, 

de quem fala e como fala. Também é cogente, como assegurado antes, o entendimento de 

seu texto como base para a distinção e juízo de valor acerca da Amazônia, entendê-la 

como espaço heterogêneo e amplo, livre de metáforas, afinal era improvável em Dalcídio 

que a Amazônia fosse comparada a outros espaços. A floresta e o concreto incrustrado 

nela são, por si só, o ambiente natural propício a quaisquer manifestações, sejam elas de 

cunho político, religioso ou social. Para isso, o intelectual Dalcídio Jurandir, que rompeu 

as fronteiras amazônicas sem que seus personagens saíssem desse espaço, desinteressou-

se de outras temáticas impositivas e necessárias à constituição de uma obra canônica e 

expandiu a Amazônia para além de suas margens. 
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4.2 – Dalcídio Jurandir: o intelectual sem espaço adequado de fala 

 

Para Hommi Bhabha (1998) e outros estudiosos da cultura, há um lugar de fala do 

intelectual. Escritores como Dalcídio Jurandir, por vezes perdido – geograficamente, 

como se nota em sua biografia e em suas andanças – e desterritorializado, precisam 

encontrar o espaço adequado de onde emitir sua voz, o que Bhabha chama de terceiro 

espaço. Bhabha aponta ainda, na obra de Franz Fanon, psiquiatra martinicano autor de 

Pele negra, máscaras brancas, observações que direcionam para os interstícios de onde 

emanam comportamentos ou posições apagadas ou relegadas ao esquecimento, ou seja, 

para os espaços de fala não explorados, para a necessidade de contrariar a realidade 

proposta historicamente e predefinida acerca do comportamento humano. Há uma 

distância entre a caracterização colonialista e o eu colonizado que deve ser explorada 

como lugar de consolidação do indivíduo, ou das individualidades: 

 

Fanon é o provedor da verdade transgressiva e transicional. Ele pode ansiar 

pela transformação total do Homem e da Sociedade, mas fala de modo mais 

eficaz a partir dos interstícios incertos da mudança histórica: da área de 

ambivalência entre raça e sexualidade, do bojo de uma contradição insolúvel 

entre cultura e classe, do mais fundo da batalha entre representação psíquica e 

realidade social. Sua voz é ouvida de forma mais clara na virada subversiva de 

um termo familiar, no silêncio de uma ruptura repentina: o negro não é. Nem 

tampouco o branco! A incômoda divisão que quebra sua linha de pensamento 

mantém viva a dramática e enigmática sensação de mudança. Aquele 

alinhamento familiar de sujeitos coloniais - Negro/Branco, Eu/Outro - é 

perturbado por meio de uma breve pausa e as bases tradicionais da identidade 

racial são dispersadas, sempre que se descobre serem elas fundadas nos mitos 

narcisistas da negritude ou da supremacia cultural branca. É esta pressão 

palpável da divisão e do deslocamento que leva a escrita de Fanon para a 

extremidade das coisas - a extremidade cortante que não revela nenhuma 

iluminação última, mas, em suas palavras, “expunha uma declividade 

completamente nua de onde pode nascer uma autêntica sublevação”. 

(BHABHA, 1998, p. 70). 

 

Além de explorar os processos de mudança e trânsito, desenraizamento e dos mitos 

que envolvem o tema da desterritorialização, Dalcídio Jurandir consegue captar esses 

“buracos” não mencionados tradicionalmente e colocar-se nesses “entre-lugares” para, a 

partir daí, proporcionar um retrato, necessário e sem restrições, da Amazônia, valorizando 

desde peculiaridades linguísticas a diferenças culturais num espaço onde a língua e a 

cultura são tradicionalmente estereotipadas. Além disso, busca falar nessas frestas e 

dessas frestas que sobram como diferença e especialidade no processo de aquisição da 

identidade, o que fica enfático quando se atém a nuances comportamentais que passariam 

despercebidas em função do preestabelecimento de valores que nem sempre condizem 
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com as realidades da (na) Amazônia. Com efeito, a relação dessa proposta com os 

impactos causados pela movimentação constante do indivíduo do Norte é condição para 

a possibilidade de apontar nuances que preencham esses interstícios, visto que o trânsito 

constante providenciou a existência de uma região maquiada e múltiplas representações, 

quase impossível de se conhecer o homem e o ambiente que o circunda, afinal, o processo 

de construção de identidade é infinito enquanto o homem existir. 

Numa região onde a política foi entendida como componente da cultura, e que 

doutrinas sociais de origem europeia foram incorporadas à política, muitos literatos se 

dedicaram exclusivamente à produção artística, mas grande parte dos intelectuais 

posicionou-se politicamente e deu ênfase a essas ideologias estrangeiras. Não se pode 

dizer que Dalcídio Jurandir tenha sido panfletário em sua obra, mas denunciou 

tacitamente as mazelas de sua época, principalmente por estar atento aos movimentos que 

se faziam da e para a Amazônia, especialmente na primeira metade do século XX. 

Outrossim, Dalcídio adotou marcos ideológicos internacionais para interpretar assuntos 

regionais, no entanto, na obra dalcidiana há um filtro proporcionado pelo conhecimento 

profundo que tinha das particularidades de sua região.  

Militante do Partido Comunista, Dalcídio deixa exposto no Ciclo que noções de 

política, questões relacionadas à luta de classes desenvolvidas em grandes centros 

europeus não poderiam ser aplicadas sem se considerar a existência de um indivíduo 

moldado por problemas peculiares, mas não imune às concepções que regiam o mundo 

moderno. Um difícil trabalho, visto que encontra nas limitações fronteiriças a 

impossibilidade de alçar sua voz a espaços mais distantes, simplesmente por carregar o 

peso de um pseudo-regionalismo visto como negativo pela crítica tradicional. Romper 

com essas determinações foi objeto do trabalho do paraense e para isso traçou um 

caminho que o afastasse da obrigação de dar à sua obra uma aparência condizente aos 

manuais de “boa literatura” praticados nos grandes centros. Essa opção o coloca à frente 

do seu tempo, fora das medidas que contingenciavam o modo de caracterizar as produções 

que viriam a integrar um possível cânone nacional. 

Há um exemplo distante, mas possível devido à relação deste com a floresta, com 

os povos nativos e devido também ao respeito com as mesclas e resultado do processo de 

colonização: José Maria Arguedas13, em Os rios profundos, consegue ocupar esse entre-

                                                           
13 Em Os rios profundos, Arguedas adota uma espécie de bilinguismo como metonímia para a valorização 

cultural indígena e ressalta a intolerância e a negligência com esses povos. No romance há a assimilação da 

cultura indígena – do colonizado – à espanhola – do colonizador, o testemunho do homem atual em 
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lugar, conforme proposta de Silviano Santiago, ou o terceiro espaço, de acordo com a 

teoria de Homi Bhabha, uma fala que equaliza as distorções impostas como verdades ao 

longo da história da literatura latino-americana. Em Dalcídio, apesar da denúncia, não há 

vitimismo, há uma exposição clara das afetações sofridas em função dos constantes 

movimentos para a Amazônia, por isso a importância espacial como escopo do 

dinamismo que constitui o amazônida e suas particularidades. Arguedas, escritor e 

antropólogo peruano, tinha como objetivo extinguir a ideia de identidade nacional, assim 

como Dalcídio sente a necessidade de desconstruir a identidade amazônica que se 

convencionou com o tempo. Aquele propõe de diversas formas a diluição do ideal de 

identidade, dentre elas a inserção de termos quíchua14 em sua narrativa, o que se dá aos 

poucos, ao longo do texto, como que inserindo o leitor numa vivência e valorização 

cultural, da natureza, da gente da região. Como em Dalcídio, aqui também há a 

consolidação de um processo de antropofagia possibilitado pelo choque entre culturas. 

Ainda é importante ressaltar em Arguedas o rechaço ao miserabilismo, a valorização da 

cultura indígena como imprescindível no processo de formação histórica, sem repelir a 

influência europeia. Essa antropofagia que há na obra de Arguedas, existe claramente em 

Dalcídio.  

Em Dalcídio Jurandir, a abordagem ambiental como sintoma e causa de uma 

composição identitária, bem como o uso de termos característicos na fala e representações 

fidedignas do arcabouço vocabular de que lança mão, possibilita a identificação mais 

enfática das mutações do homem amazônida, visto a variedade e a forma explícita e leve 

com que Dalcídio explora e expõe sua narrativa. Tanto que Rosa Maria Assis 

desenvolveu, como mencionado antes, O vocabulário popular em Dalcídio Jurandir, haja 

vista a natural dificuldade de compreensão linguística que a obra de Dalcídio encontraria 

                                                           
coexistência com o testemunho do homem de tradição mítica. Assim como nos romances de Dalcídio, a 

fronteira perde a importância e o processo de hibridismo e mestiçagem se mostra na linguagem plural e na 

construção de vínculos com outras culturas. Em grandes autores como Dalcídio e Arguedas percebe-se um 

processo de antropofagia resultante do choque entre culturas, sem visão redutora entre centro e periferia, 

por meio da mestiçagem cultural e linguística, da profundidade do imaginário mítico, da personificação da 

natureza ou mesmo da animalização do homem. Autores dessa estirpe mesclam oralidade e formalidade, 

pretendem um novo mundo que surja como futuro da mestiçagem, com resgate de valores da cultura nativa, 

com valorização da cultura mítica nativa, posta como imprescindível no processo de formação histórica, 

sem rechaçar as influências do colonizador. Tanto em um como no ou outro a diferença é um valor e não 

um problema. 
14 O quíchua é “o idioma do legendário Império inca e se mantém vivo na boca de 8 milhões de pessoas, 

herdeiras de uma língua histórica que foi fundamental para a formação de uma das civilizações mais 

importantes do mundo. Falado na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru – em cujo 

território se originou –, representa o terceiro idioma mais falado na América do Sul depois do espanhol e 

do português” (Fonte: https://www.peru.travel/pt-br). 
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ao longo dos anos. Lançado em 1992, previa a redescoberta de Dalcídio pelas novas 

gerações e os impactos que algumas particularidades linguísticas causariam. As 

publicações mais recentes vêm acompanhadas de um vocabulário, retirado do guia de 

Rosa Assis, para conduzir o leitor, corroborando assim a linguagem do escritor como sua 

arma mais leve e ao mesmo tempo arrebatadora. 

Essa obrigação a que se dá Dalcídio – na linguagem, na representação espacial, nos 

semblantes e divagações – subjaz em função do seu compromisso com a verossimilhança, 

tanto que sua obra nos parece, em muitos momentos, em alto relevo e, por vezes, é 

impossível defini-la fora da realidade mais aparente, ou se é a construção de um mundo 

numa esfera à parte, ou o uso do cenário real como subterfúgio para expressar suas dores, 

gritar seus protestos, apontar para os olvidados, os perdidos. Como intelectual da 

Amazônia, Dalcídio incorpora o homem que fala de um ponto esquecido, por si só, ou 

por meio de seus personagens. Eutanázio, em Chove nos Campos de Cachoeira, ou o 

próprio Alfredo, ao longo de sua trajetória, presenciando as mazelas que os frustram em 

sua jornada. São vozes opacas e insignificantes que mal são erguidas acima dos punhos 

da rede, no caso do primeiro, e jamais ouvidas além da introspecção do tímido funcionário 

de intendência, no caso do segundo. O intelectual Dalcídio, mesmo assim, delata aspectos 

que constroem seu tempo e sua obra de modo a consolidar a Amazônia como meio 

representado por vezes de forma superficial, sem as considerações necessárias para se 

entender este espaço heterogêneo e mutável.  

Apesar das limitações em sua fala, em seu espaço, Dalcídio Jurandir busca 

apresentar o território escolhido para sua obra com o objetivo maior de fazer vir à tona o 

indivíduo mais esquecido do Norte, apontar sua importância por meio da errância pelas 

frestas da floresta. Enfim, é essa a sua missão constituída enquanto intelectual, sua missão 

quase impossível, barrada por vezes por problemas financeiros, outras por desânimo 

acerca de sua condição mediocrizada pela tradição literária local. O crítico literário 

palestino Edward Said, em Representações do intelectual, define muito bem esse papel 

que indivíduos como Dalcídio se veem obrigados a assumir, por atuarem desimpedindo-

se e derrubando as paredes que tolhem, naturalmente, seus anseios: 

 

No fim das contas, o que interessa é o intelectual como figura representativa – 

alguém que visivelmente representa um certo ponto de vista, e alguém que 

articula apresentações a um público, apesar de todo tipo de barreiras. Meu 

argumento é que os intelectuais são indivíduos com vocação para a arte de 

representar, seja escrevendo, falando, ensinando ou aprendendo na televisão. 

E essa vocação é importante na medida em que é reconhecível publicamente e 
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envolve, ao mesmo tempo, compromisso e risco, ousadia e vulnerabilidade. 

(SAID, 2017 p. 27). 

 

Destarte, o intelectual efetivo que se torna Dalcídio Jurandir, apresentando Alfredo 

em seu percurso de crescimento individual, assevera o conhecimento da Amazônia 

diversa que reside na sua obra. Da mesma forma que constrói a identidade de Alfredo, 

edifica também uma Amazônia que precisa ser vista pelo forasteiro, pelo imigrante, pelo 

próprio amazônida, pela mídia, pelo cinema, pela fotografia e por todas as manifestações 

artísticas possíveis. Com efeito, a importância do espaço para Dalcídio é condição 

necessária aos estudos culturais, afinal, é mister compreender a posição do intelectual de 

voz destoante e, por vezes, banalizado por chavões e lugares-comuns, quais significados 

constituem o seu discurso e de quais ideologias está eivado. E isso é condicionado, 

basicamente, pelos movimentos em direção à Amazônia, pelas vivências trazidas e 

mescladas às já existentes aqui. 

Essas novas identidades aqui reconstruídas ou desconstruídas, fragmentadas, são 

resultado de alterações em função de mudanças políticas e sociais que enfraqueceram os 

ideais de coletividade e terminaram por enfatizar as individualidades. Apresentando uma 

alteração semântica no conceito de cultura, a partir dos anos 1960, Maria Elisa Cevasco 

enfatiza a necessidade de compreensão da ruptura com a imagem ampla, que abarca um 

comportamento e tenta defini-lo como único, a partir do local em que é manifestado. A 

exploração das individualidades é feita por Dalcídio Jurandir com o intuito de orientar 

seus leitores acerca das figurações individuais na Amazônia, dos sonhos agora não 

necessariamente em comum, dos movimentos de desterritorialização provocados por 

ambições diversas, por objetivos individuais em detrimentos dos “universalismos” que 

promovem os estereótipos: 

 

“Viva a diferença” e “abaixo o universalismo” parecem ser as novas palavras 

de ordem em uma época a que se convencionou chamar pós-moderna, como 

se tudo tivesse ultrapassado o contemporâneo. Nesse novo momento, a 

Cultura, com maiúscula, é substituída por culturas no plural. O foco não é mais 

a conciliação de todos, nem a luta por uma cultura em comum, mas as disputas 

por diferentes identidades nacionais, étnicas, sexuais ou regionais. 

(CEVASCO, 2003, p. 24) 

 

Ora, não existe mais um homem amazônida, uma cultura do Norte, uma definição 

pronta do porquê as pessoas migram, são nômades ou aceitam sua condição. Dalcídio 

Jurandir entende que o espaço misturado ao indivíduo e a necessidade de representar 

identidades em formação é evidente no seringueiro, tio de Alfredo, que tem medo da mata 

em que sofrera quando criança em Três casas e um rio; em Libânia, a agregada dos 
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Alcântara que representa as cunhatãs e meninas interioranas que por muito tempo 

serviram de escravas nos lares da classe média, pintada à maneira naturalista em Belém 

do Grão-Pará; em Dona Inácia, neste mesmo romance, a matriarca dos Alcântara que se 

desterritorializa quando é obrigada a mudar-se de casa vítima do fim do ciclo da borracha 

e, mais uma vez, ao final do livro, fica sem teto porque a casa em que mora ameaça 

desabar, denotando as ruínas de uma relação íntima que sustenta sonhos mirrados 

baseados em movimentos taciturnos e sem destino, ou seja, a representação do espaço 

físico como manifestação da mais íntima perspectiva do sujeito. As afinidades entre o 

indivíduo e o território são a tônica da obra dalcidiana, explorar esse enraizamento 

possibilita visualizar com mais clareza os processos migratórios e de trânsito nessa região, 

que constituem personagens oriundos de todas as mesclas possíveis, afinal, a necessidade 

de movimentação, de desterritorializar-se e reterritorializar-se são processos difíceis e 

decisórios, incompreensíveis e necessários. 

Da mesma forma que Alfredo, o herói do Ciclo, vaga em busca de espaço, Dalcídio 

Jurandir também tenta, em seu percurso como intelectual sem lugar-fixo e em constante 

movimento, buscar um ambiente de onde possa falar. Para tanto, vai ao Rio de Janeiro 

por duas vezes, transita pela Amazônia com o intuito de provocar essa descoberta de si e 

de sua obra. No entanto, talvez não soubesse o marajoara, mas essa movimentação 

ajudaria na sua edificação como indivíduo e na formação de uma das obras mais 

importantes da (e sobre a) Amazônia. O movimento peculiar é expressado em vários de 

seus personagens, que vêm e vão, ininterruptamente, avessos ao ficar, visto que a fixidez 

demonstra desistência, afirma a impossibilidade de busca. Tanto é que a desorientação 

geográfica de Dalcídio liga-se ao processo de transterritorialidade muito bem definido em 

seu Ciclo do Extremo Norte, confunde-se com seu Alfredo (alter-ego) e consegue fazer 

uma pintura fiel das sombras individuais que o rodeiam nesse percurso que se propõe 

como distinto, mas com objetivo claro, o de conhecer a Amazônia tal qual ela é, ou se 

mostra, ou se constrói, na medida das necessidades de quem transita por ela. 

Para ilustrar essa observação, tomemos como referência uma fala de Pierre 

Bourdieu (2013) acerca do ser humano entendido como ser biológico/social, dotado de 

capacidade de moldar-se ao espaço ou local a que é obrigado, esta observação de 

Bourdieu como ênfase à relação delicada personagem/espaço e à absorção de um pelo 

outro, bem como a transformação de um pelo outro. É muito clara a ênfase dada a 

processos como a desterritorialização na obra de Dalcídio, visto a necessidade de se 

descrever as minúcias geradoras de indivíduos novos resultantes dos contatos com o 
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novo. O resultado disso, nunca acabado, é o objeto de trabalho de Dalcídio, bem 

observado a seguir, apesar de feita em uma nota genérica: 

 

A sociologia deve atentar para o fato de que os seres humanos são, 

simultaneamente, indivíduos biológicos e agentes sociais que são constituídos 

como tais na e pela relação com o espaço social, ou melhor, com campos. 

Enquanto corpos e indivíduos biológicos, eles estão, assim como as coisas, 

situados em um lugar (eles não são dotados da ubiquidade física que lhes 

permitiria estar em vários lugares ao mesmo tempo), e ocupam um local. O 

lugar, topos, pode ser definido absolutamente como o sítio em que um agente 

ou uma coisa se situam, ‘têm lugar’, existem, enfim, como localização; ou, 

relativamente, relacionalmente, como posição, escalão no interior de uma 

ordem. O local ocupado pode ser definido como a extensão, a superfície e o 

volume que um agente ou uma coisa ocupa; suas dimensões, ou melhor, suas 

medidas externas (como se diz, às vezes, de um veículo ou de um móvel). 

(BOURDIEU, 2013, p. 133) 

 

Como dito, essa observação pode ser entendida em uma relação pronta e clara com 

o modo de fazer literatura de Dalcídio Jurandir. A analogia mencionada é enfatizada no 

Ciclo do Extremo-Norte pelo padrão estético adotado, modificado à medida que 

amadurece Alfredo e sua missão torna-se mais frustrante, permitindo um confronto com 

um outro Alfredo que poderia, ou deveria, estar em Cachoeira. A frustração é o clímax, o 

ponto alto em que desemboca toda a arquitetura em torno do herói que passaria, a seguir, 

por um processo de catarse que depende de inovações narrativas adotadas por Dalcídio 

Jurandir de forma gradual, sem assustar o leitor. 

Dentre essas inovações está uma das grandes contribuições do romance Primeira 

manhã, sexto do Ciclo: a linguagem. Os novos recursos narrativos ensaiados em 

Passagem dos inocentes e consolidados em Primeira manhã conferem legitimidade a essa 

relação do homem biológico com o espaço em seu momento de catarse após suas 

frustrações, bem como seus movimentos em busca de adequar-se à realidade que se 

mostra, agora, como saída. Na verdade, a escolha deste romance para compor o corpus 

deste trabalho resulta do entendimento de que a transterritorialidade aqui se manifesta 

mais intensamente por meio da linguagem, refere-se à relação íntima entre movimento e 

fluxo de pensamento, ou seja, à, como diz Bourdieu, “ubiquidade” conveniente ao 

homem, à possibilidade de locomoção num tempo psicológico, manifestando o espaço 

físico rico em detalhes e as imagens sem barreiras temporais ou espaciais. 

Entende-se, então, que o Ciclo do Extremo Norte pode ser tido como um documento 

fundamental para se entender a Amazônia e o amazônida, quem é, de onde veio e para 

onde vai o indivíduo em eterno trânsito na floresta. A constituição de espaços resultantes 

das atividades sociais, culturais e históricas trazidas por esses indivíduos define a 
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literatura de Dalcídio, provoca o senso construído acerca de uma Amazônia performática, 

estereotipada. Enfim, desconstruir verdades tidas como absolutas é um dos objetivos da 

obra dalcidiana. 

Como referência, Rogério Haesbaert (2004), em O mito da desterritorialização, 

questiona o discurso do "fim dos territórios", propondo a concepção de 

multiterritorialidade e apontando a desterritorialização como pressuposto para a 

territorialização precária, ou seja, a possibilidade de novas ocupações necessárias a 

indivíduos em processo de trânsito. Dalcídio Jurandir, no Ciclo do Extremo-Norte, 

caracteriza, por meio da errância do seu personagem principal, Alfredo, o quão é 

fundamental o movimento de busca que condiciona o ser humano atualmente. Marcar na 

Geografia as bases circunstanciais para a compreensão da obra dalcidiana foi um caminho 

necessário, mesmo imprescindível nesta pesquisa, já que a construção literária do ilustre 

romancista paraense orbita em torno do trânsito como mote e atitude basilar, o que os 

torna, muitas vezes, indivíduos multiterritoriais, munidos de marcas diversas, 

modificados em aspectos superficiais e profundos segundo sua constituição diacrônica ou 

sincrônica. 

A noção de lugar, espaço, território, tem mudado ao longo da história, isso garante 

que as relações também são alteradas à medida que esse conhecimento se transforma. Da 

mesma forma modifica-se o espaço não somente em função do tempo, mas da atuação do 

homem múltiplo e da sua relação com o que está consolidado. Para compreender essa 

última observação, muito bem alinhavada à relação de movimento e trânsito, suscitamos 

Michel Foucault (2013), pensador francês que observou o entrecruzamento de tempo e 

espaço e concluiu ser um processo constante, que não se fecha, não pode ser acabado: 

 

É preciso, entretanto, notar que o espaço que aparece hoje no horizonte de 

nossas inquietações, de nossa teoria, de nossos sistemas não é uma inovação; 

o próprio espaço tem, na experiência ocidental, uma história, e não é possível 

ignorar esse entrecruzamento fatal do tempo com o espaço. Poder-se-ia dizer, 

para reconstituir bem grosseiramente essa história do espaço, que, na Idade 

Média, ele era um conjunto hierarquizado de lugares: lugares sagrados e 

lugares profanos; lugares protegidos e lugares, ao contrário, abertos e sem 

defesa; lugares urbanos e lugares rurais (isso para a vida real dos homens); para 

a teoria cosmológica, havia os lugares supracelestes opostos ao lugar celeste, 

o qual, por sua vez, opunha-se ao lugar terrestre; havia os lugares onde as 

coisas se encontravam alocadas, por terem sido deslocadas violentamente, e 

ainda os lugares onde, ao contrário, as coisas encontravam sua alocação e sua 

base naturais. Toda essa hierarquia, essa oposição, esse entrecruzamento de 

lugares constituía o que se poderia denominar bem grosseiramente de espaço 

medieval: espaço de localização. (FOUCAULT, 2013, p. 113) 
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Foucault assegura que a noção de espaço como compreendemos em observações 

tradicionais é fruto de conceitos ultrapassados e que devem ser revistos e ressignificados. 

O espaço entendido e concebido por Dalcídio refere-se a noções modernas de ambiente, 

com espaços físicos sobrepostos, frestas no tempo possibilitadas pela introspecção 

psicológica relacionada à necessidade de contar a história, a narrativa permitida em 

digressões que admitem avanços e retrocessos no tempo. Tais recursos psicológicos 

consentem os muitos territórios no ato narrativo, isto é, a multiterritorialidade provoca a 

necessidade de movimentação dos personagens em espaços psicológicos que terminam 

por existir fisicamente, promovendo o que aqui foi chamado de transterritorialidade. 
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CAPÍTULO 5 – A OUTRA MORTE DE DALCÍDIO JURANDIR: IMPRESSÕES 

NA PÓS-MODERNIDADE 

O poeta é um fingidor 

Finge tão completamente 

Que chega a fingir que é dor 

A dor que deveras sente. 

E os que leem o que escreve, 

Na dor lida sentem bem, 

Não as duas que ele teve, 

Mas só a que eles não têm. 

Fernando Pessoa 

 

Neste capítulo, é importante que fique claro que a experiência de Alfredo para 

quebrar as imposições do seu destino não pode ser consumada. Na verdade, tentativas 

foram feitas, mas a escola não era como em seus sonhos, era a escola da Vila em 

proporções maiores, com mais gente, era tradicional, impôs barreiras, marginalizou o 

menino em suas limitações provocadas por uma educação precária que tivera em 

Cachoeira. Belém, a Belém mágica dos sonhos do menino não existia de fato, existiam 

os Alcântaras saudosos do lemismo e Libânia relacionada à imagem naturalista de uma 

cidade decadente e sem oportunidades. Alfredo é barrado pela consolidação do destino 

presumido e preconcebido pela sua condição de indivíduo pertencente a uma classe 

inferior.  

Noutra medida, não menos instigante, Dalcídio Jurandir é também vítima do espaço 

em que nasceu. Dos romances que formam o Ciclo do Extremo-Norte, os três primeiros 

e o último são ambientados em um espaço caracterizado pelos campos alagadiços e rios, 

com linguagem já definida antes de “aquonarrativa” por Paulo Nunes. Os outros, a partir 

de Belém do Grão-Pará, apresentam um estilo construído mediante a composição fria e 

dura dos aspectos e movimentos do mundo de concreto pelo qual transita Alfredo. Assim 

como a seca nos romances do Nordeste da primeira metade do século XX, a chuva molha 

os dias interminavelmente, impede que as pessoas saiam de casa, muda horários, 

estabelece calendários, derrete esperanças. O termo aquonarrativa engloba mais que um 

simples amontoado de vocábulos característicos das condições climáticas de uma 

determinada região. Da mesma forma que a narrativa de Graciliano Ramos apresenta um 
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homem seco, duro, por vezes animalizado, o homem do Norte é também vítima do clima 

e sua desesperança também vem da chuva, do chão encharcado, do ciclo interminável das 

águas que o faz líquido empoçado, amorfo, por isso molda-se conforme o ambiente em 

que se encontra, por isso também a obra do marajoara permite a viagem do leitor em 

intermináveis buscas por ambientes menos inóspitos. 

Nesse contexto, o trânsito entre o mundo de concreto e o mundo alagado, claro e 

bem acentuado no ciclo romanesco de Dalcídio Jurandir, define a concretização de 

perspectivas dos indivíduos que habitam a região, manifestados em Alfredo, como 

enfatizado antes, o grande herói dalcidiano. Mesmo em sua introspecção, representa o 

bastião de todo indivíduo que sonha romper o rio, e leva consigo os sonhos dos seus pares, 

ciente de que em Cachoeira as pessoas minguam e morrem, apenas. A desilusão com a 

cidade, com a escola, com as pessoas, enfatiza a grande dificuldade pintada à exaustão 

por Dalcídio: a quase impossibilidade de mover-se entre classes, de sair da linha prévia 

traçada. Movimentar-se entre espaços parece fácil, romper barreiras físicas, aceitável, 

mas mover-se para fora do destino, enxergar além da pobreza, que era a missão do herói, 

parece impossível.  

A chegada de Alfredo a Belém, no quarto romance, Belém do Grão-Pará, marca 

uma ruptura narrativa circunstancial no Ciclo do Extremo Norte. Rompe-se, nesse 

momento, com a construção lexical característica dos campos que somente ressurgirá nas 

divagações do garoto que traz o passado consigo, na amiga Andreza que ressurgirá 

sempre como lances de êxtase que lhe sobravam; na mãe, que o arrancara dos campos e 

o queria doutor; na lembrança do irmão morto, vítima da desesperança contagiosa que se 

propagava em Cachoeira e que também acompanhará Alfredo em sua jornada 

introspectiva: 

 

Por entre as pedras no chão da cidade grelava capim. Que luz a do seu olhar 

cheio de uma cidade que era só sua, não daqueles barqueiros, nem de sua mãe 

nem daquela gente alheia e indiferente que passava. Sua. Mas no ruído, nas 

vozes do Ver-o-Peso e no íntimo rumor de suas emoções, caía como água de 

fonte a voz de Andreza: B’lém. Sentiu-se ferido por uma piedade miúda e uma 

tristeza que agradava ao mesmo tempo o seu orgulho de estar na cidade. 

Pobrezinha de Andreza que não estava a seu lado e que, por certo, vendo o 

automóvel, não daria aquele grito de matutice. (JURANDIR, 2016, p. 38). 

 

A partir daí, essa volta insistente, não-física, será uma constante no caminho de 

Alfredo. O movimento provocado pelos sentidos, revivido em tempo real por meio das 

suas divagações, traduz o doloroso processo de desterritorialização por que passa, faz 

concretas e vivas as boas lembranças que outrora eram acontecimentos frívolos na vida 
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do menino, enfadonho cotidiano que agora é uma memória solerte, de dias limpos e um 

sol mais intenso que o dessa Belém com que se depara. Não se sabe se a decepção com a 

Belém-real tenha sido o fator que fizera Alfredo desacreditar de que poderia ter uma vida 

diferente ou se a comprovação de que aquela vida medíocre em Cachoeira fosse a melhor 

opção. É certo que um dos recursos utilizados por Dalcídio é o choque provocado pelas 

lembranças constantes que agora tornam Cachoeira um lugar de sonho, onde as pessoas 

ficaram inertes, sem envelhecer ou casar ou morrer, envolvidas em um grande sorriso 

esperando Alfredo voltar. Qualquer movimento de saída provoca isso, vão-se os dias e as 

lembranças teimam em incomodar, carregadas de cheiro e de luz, fazendo chorar e rir 

com mais força quem está longe. 

Vale ressaltar ainda, pela importância assumida na gênese das aspirações do herói 

do Ciclo, um personagem mítico que acompanha Alfredo no início de sua jornada: o 

caroço de tucumã. O amuleto possibilita ao garoto a visualização de um tempo-espaço 

aos quais não pertence ainda, mas que existem, em pensamento, como ambiente fantástico 

de consolidação de suas pretensões. Esse desejo manifestado nas divagações de Alfredo 

é que tornará reais seus anseios muito arquitetados em Cachoeira. Em consonância, 

também, quando está em Belém, é do carocinho a função de trazer constantemente seu 

mundo passado à tona, suas conjecturas mais profundas, suas memórias mais recentes 

que, logo, por força do tempo, seriam consumidas, definhariam. Principalmente no início, 

a saudade, o contraste da Belém-real com a Belém-sonho, a dúvida acerca da sua 

permanência, a escola, as imagens da miséria humana personificadas nos indivíduos com 

quem convivia agora: 

 

Ao mesmo tempo queria afastar de si toda Cachoeira. Desde o caroço de 

tucumã até Andreza. Uma noite, rolando na rede, viu-se com o campo à noite, 

e o capim alto onde Lucíola expirava. Levantou-se, foi bater na despensa. 

Libânia dormia. Ela acordou, assustada, entremostrando um ombro claro e 

cochichando: 

— Tem alguma dor? Quer ir no quintal? Acende a luz. Não? 

Medo de dormir na varanda? Mas padrinho Virgílio não está lá? 

Por um momento, sem dizer nada, ele ficou ao pé da cabocla que se tomava de 

um ar maternal, desfazendo no menino aquela má impressão dela. Antes 

parecia despeitada com a presença dele. Não lhe dirigia palavra. Agora o rosto 

de Libânia na sombra tinha um calor de acolhimento. E seus pequeninos olhos 

apertados luziam de negros, fixos nele, salpicados de uma carinhosa malícia. 

Voltou para a rede, comparando Libânia com Andreza. Esta lhe prometera 

escrever contando como tocou os sinos e andou à noite pelos campos 

assobiando feito matinta perera. Não queria receber essa carta prometida, 

embora seu coração pedisse e tivesse ciúmes da menina agora em companhia 

de outros meninos, remando na enchente, se enfiando como uma capivara no 

algodoal alagado. (JURANDIR, 2016, p. 61) 
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Nessa perspectiva, o processo de mover-se (física ou psicologicamente) é essencial 

ao indivíduo amazônida e, por verossimilhança, ao dalcidiano. Sabe-se, ainda, que ao 

Norte desde sempre foi conferido o título de Eldorado, onde pedras preciosas pululam no 

seio da terra e no ventre dos rios, e das “árvores jorram leite e mel”. As terras sem homens 

para homens sem terras15 ainda hoje enchem o imaginário de errantes ambiciosos de todo 

o mundo. No Ciclo, esse espaço de quase fantasia é assumido principalmente por Belém, 

que surge como aspiração desde Chove nos Campos de Cachoeira. Na Belém-real, 

distinta da imaginada, que Alfredo encontra em Belém do Grão-Pará – mora na casa dos 

Alcântaras e vê de perto a decadência de uma família que vivera a época áurea da 

borracha, ainda que aparando as migalhas que sobravam aos pratos das classes mais altas, 

motivo para rememorarem, por meio das imagens que sobraram – o piano de calda, por 

exemplo – as benesses desse tempo e provocarem a sobreposição de espaços durante a 

narrativa, constituindo o que podemos chamar multiterritorialidade. O espaço mítico para 

D. Inácia e Seu Virgílio é o passado, quando a vida abastada era o mérito de uma classe 

dominante que, assim como os prédios à Paris da bélle époque, entra em decadência após 

o fim da gestão do Intendente Lemos16. 

Diante desse quadro, várias observações são fundamentais para o entendimento do 

papel social de Dalcídio Jurandir e, da mesma forma, do papel social de sua obra, da 

construção do espaço e de seus personagens sob uma perspectiva, além de cultural, 

também histórica e social, fatores imprescindíveis para as possíveis leituras do Ciclo do 

Extremo Norte. Seu trabalho jornalístico, a filiação ao Partido Comunista e o trânsito 

constante pela Amazônia – especialmente pelo Marajó – e por outros lugares além 

fronteira do Norte são, como dito, elementos efetivos ao leitor de Dalcídio. A importância 

desse fator social pode ser corroborada pelas palavras de Antônio Cândido (2010), em 

Literatura e Sociedade17, que afirma ser fundamental a análise literária a partir, ou em 

                                                           
15 Durante o Governo Militar, várias campanhas foram veiculadas com o intuito de povoar a Amazônia, 

principalmente com o objetivo de utilizar mão de obra nordestina em excesso em função dos longos 

períodos de seca e evitar os movimentos em direção ao eixo Rio-São Paulo. Juntamente ao lema terra sem 

homens para homens sem terras, foi muito difundido o slogan integrar para não entregar. 
16 Outro ponto importante sobre o Lemismo diz respeito, mais especificamente, à rápida urbanização de 

Belém, que como aconteceu no Rio de Janeiro, no início do século XX, tinha o objetivo de “higienizar” a 

cidade, deslocando indivíduos de territórios considerados áreas nobres para os subúrbios e periferias. Essa 

mudança forçada reconfigura a cidade de Belém e inaugura uma nova dinâmica social que será enfatizada 

no Ciclo do extremo Norte. 
17 Candido assegura que para a crítica ser integral, ela não pode ser apenas psicológica, sociológica, 

histórica ou linguística. É evidente que um desses elementos pode ser ressaltado, mas apenas como 

componente de estruturação da obra. A crítica moderna superou a ideia de explicar tudo por meio de fatores 

sociais e hoje há uma relação mais estreita entre o traço e o contexto. 
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concomitância à consideração social e histórica, sob o risco de, se não feito, não ser 

abrangente o bastante, suficiente para entendimento e formação de personagens, 

ambientes, e consequentemente, movimentação entre espaços.  

Enfim, as possibilidades de leitura são muitas, mas a observação que visa buscar 

um complexo de fatores, sejam eles sociais, psicológicos ou históricos, terá, no Ciclo do 

Extremo Norte, uma rara proposta concebida com sucesso. Dalcídio não se mantém 

superficial em qualquer análise, concebe a construção histórica relacionada à social e 

apontando as consequências e necessidades psicológicas. Sem as digressões de 

pensamento seria impossível transgredir o espaço físico, romper as barreiras que 

poderiam estagnar os personagens dalcidianos em uma condição aquém da projetada pelo 

paraense. Por esse âmbito, é possível entender que Dalcídio é um internacionalista, sua 

obra transcende as limitações físicas e, muito além disso, ultrapassa conceitos 

deterministas acerca da compreensão do homem e prova que o local ou a situação social 

ou histórica em que se encontra o indivíduo não podem ser maiores que o simples fato de 

ele ser homem, em plenas condições de interagir com o movimento constante do tempo 

e do espaço. 

Além do mais, sua formação comunista o possibilitou ver qualquer ser humano 

como semelhante, ver o indivíduo, independente da classe social, cor, sexo, como um 

arcabouço com necessidades e vontades consolidadas ou não, possíveis ou não. Isso fez 

com que Dalcídio dotasse seus personagens de um poder real de observação, negado por 

outros autores a indivíduos marginalizados em função de classe social, ambiente, cor ou 

descendência. A dimensão universal de sua obra passa por essa valorização, pelo 

entendimento de que o homem pode, naturalmente, conceber a mudança, analisá-la, 

provocá-la, ainda que seja analfabeto, bêbado, escravo, velho ou menino. 

Também a movimentação territorial, os processos de desterritorialização, 

reterritorialização e transterritorialização presentes nas oscilações do Ciclo são, hoje, 

condição elementar para uma outra possível análise do trabalho de Dalcídio. É fato que 

desterritorializar-se é impossível, como vimos antes, trata-se de um mito, uma 

incoerência, já que não há desligamento, ruptura com as raízes e aspectos formadores; 

assim, reterritorializar-se (ainda que não haja essencialmente uma ruptura) é necessário, 

refazer-se em ambientes diversos ou refazer-se diverso num mesmo ambiente; nessa 

perspectiva, há o processo de transterritorialização, que consiste em movimentação 

constante entre os mundos possíveis, físicos ou não.  
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Tais considerações são permitidas com maior clareza em função do modo como os 

novos leitores, ou uma possível nova crítica, enxerga Dalcídio Jurandir. O paraense é o 

autor de um ciclo romanesco de movimento, de errância, de desencontros, como é a vida 

do indivíduo do Norte. Nessa eterna diáspora, há o nascimento de um novo leitor – 

também errante, perdido – que, naturalmente, constrói, ou ao menos possibilita a 

existência de um novo autor. Da mesma forma, outros Dalcídios nascerão ao longo do 

tempo, à medida que as novas configurações espaciais, sociais, psicológicas e culturais 

da Amazônia suscitem essas manifestações. 

 

5.1 – Nasce um novo autor 

 

Conceitos como o de multiterritorialidade, emprestados da Geografia para explicar, 

aqui, a sobreposição ou coexistência de territórios, são definições que dependem de um 

novo olhar, de um novo leitor. O leitor do século 21, assim como o homem do século 21, 

está em movimento, físico e psicológico, mais do que em qualquer outro momento da 

História, trânsito potencializado, principalmente, pela globalização e pelo advento da 

internet. O mundo, cada vez menor, admitiu que fronteiras fossem rompidas com maior 

facilidade, os avanços tecnológicos referendaram o que já se presumia: não há barreiras 

para o homem moderno. Dalcídio Jurandir concebeu sua literatura com a intenção de 

comprovar, por meio de um projeto baseado no trânsito, que o homem, seja ele de onde 

for, é cada vez mais receoso de se aceitar preso a um lugar (pré) definido. 

A compreensão da importância do movimento na obra de Dalcídio Jurandir deve 

ser analisada tomando-se por base um conceito breve e profundo: a morte do autor. 

Roland Barthes (2004), em seu ensaio “A morte do autor”, atenta-nos para as múltiplas 

possibilidades de impressões que podem surgir diante de um texto literário. Quando o 

texto é dado a lume, segundo Barthes, o autor morre. Como efeito, há o nascimento do 

leitor. Nessa conjuntura, a construção do leitor é primordial para a nova existência da 

obra, afinal, o leitor é um ser dotado de uma vastidão cultural, social, histórica, emocional 

que definirá as impressões que surgirão do texto literário. Diante disso, tem-se como 

morte do autor o instituto provocado pelo nascimento do leitor, que, por sua vez também 

produz o re-nascimento do autor, ou a ressurreição de um autor, ainda que Barthes não 

tenha se envolvido com essa possibilidade. Para Barthes, a escrita é o espaço onde toda 

identidade se perde: 
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Sem dúvida que foi sempre assim: desde o momento em que um fato é contado, 

para fins intransitivos, e não para agir diretamente sobre o real, quer dizer, 

finalmente fora de qualquer função que não seja o próprio exercício do 

símbolo, produz-se este desfasamento, a voz perde a sua origem, o autor entra 

na sua própria morte, a escrita começa. Todavia, o sentimento deste fenômeno 

tem sido variável; nas sociedades etnográficas não há nunca uma pessoa 

encarregada da narrativa, mas um mediador, châmane ou recitador, de que 

podemos em rigor admirar a prestação» (quer dizer, o domínio do código 

narrativo), mas nunca o «gênio». O autor é uma personagem moderna, 

produzida sem dúvida pela nossa sociedade, na medida em que, ao terminar a 

idade Média, com o empirismo inglês, o racionalismo francês e a fé pessoal da 

Reforma, ela descobriu o prestigio pessoal do indivíduo, ou como se diz mais 

nobremente, da ‘pessoa humana. (BARTHES, 2004, p. 57). 

 

A narrativa de Dalcídio Jurandir, componente cultural importante, basta por si só. 

Não que o autor não seja importante, visto que demos, neste trabalho, ênfase aos 

deslocamentos do homem como imprescindíveis para a construção da sua série de 

romances. No entanto, é importante enfatizar que a linguagem de Dalcídio e o seu 

imbricado projeto textual são suficientes, ainda que seu percurso seja a origem do desenho 

dos caminhos na floresta, ele, entidade física, pode ser esquecido à medida que a história 

e o trânsito de Alfredo vão sendo construídos e consolidados. Com efeito, a literatura 

prega surpresas, não à toa grandes obras que foram deixadas no esquecimento por dois, 

três séculos e, devido a conjunturas sociais e históricas ressurgem e são revisitadas e 

reconstruídas mediante os mais variados aspectos, mesmo os emocionais. Feminismo, 

demografia, nomadismo, política, tudo pode ser considerado para interpretação de um 

texto literário, por esse motivo nascem novos leitores, novas interpretações e o autor, 

morto, renasce sob novos vieses e possibilidades. 

Para, então, caminhar nesse espaço de observação múltipla, é necessário referendar 

o leitor como único capaz de provocar a compreensão da abundância de mundos 

provocada por uma obra literária. Barthes ainda assegura a instituição leitor como 

promotora de novos aspectos, visões e considerações que, com o tempo e as 

transformações sociais e históricas, redefine a importância e a atuação de uma obra de 

arte: 

 

Assim se revela o ser total da escrita: um texto é feito de escritas múltiplas, 

saídas de várias culturas e que entram umas com as outras em diálogo, em 

paródia, em contestação; mas há um lugar em que essa multiplicidade se reúne, 

e esse lugar não é o autor, como se tem dito até aqui, é o leitor: o leitor é o 

espaço exato em que se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as 

citações de que uma escrita é feita; a unidade de um texto não está na sua 

origem, mas no seu destino, mas este destino já não pode ser pessoal: [...] 

(BARTHES, 2004, p. 62) 
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A isso, partindo da premissa de que o ser humano contemporâneo é nômade – física, 

psicológica ou virtualmente, sem raízes e passa a vida em trânsito constante – deve-se a 

importância de discutir o processo de desterritorialização na obra de Dalcídio Jurandir. 

Desta feita, a pós-modernidade – e seus leitores – não mais permite que indivíduos sejam 

caracterizados baseados apenas em seu território de origem. Esse trânsito inerente a todo 

indivíduo é marca fundamental no Ciclo do Extremo Norte, especialmente a partir de 

Belém do Grão-Pará, que dá realce a um novo Alfredo em um ambiente totalmente 

adverso do que inicialmente convivera. O trânsito de Alfredo, vindo de Cachoeira, e seus 

retornos constantes, física ou psicologicamente engendrados, redefinem suas 

características fazendo-o múltiplo de personalidade e território. 

Dessa forma, tomando por base uma nova conjuntura mundial, em que os processos 

migratórios têm sido intensificados em função dos mais variados fatores, dentre eles 

guerras, interesses econômicos e desastres ambientais, é mais que necessário observar as 

marcas deixadas por esse processo de trânsito que, agora, identificamos na obra 

dalcidiana. Como se sabe, Dalcídio também foi errante, além de ter tentado se fixar no 

Rio de Janeiro, vagou pela Amazônia, onde foi de jornalista a auxiliar de intendente –, 

desterritorializando-se e reterritorializando-se, no mesmo processo penoso do seu alter-

ego Alfredo. Nesse contexto, apresenta-se a necessidade do ser humano, nômade, 

essencialmente, mover-se em busca de reconstruir-se, sentimento que geralmente 

acompanha qualquer indivíduo, ainda que um simples aldeão a que pouco se tem dado 

importância na literatura. 

Nessa mesma linha, Benedito Nunes (2009), em A clave do poético, referindo-se 

especialmente a Belém do Grão-Pará, atenta-nos para o teor documental, histórico e 

social permeado por uma poeticidade inerente a toda obra dalcidiana. Essa observação 

também é possibilitada pela exploração dos espaços amplos e híbridos que permite a 

Dalcídio e a seu herói o olhar acurado sobre as mazelas sociais que perpassam seu 

caminho. Longe de ser panfletário, o Ciclo denuncia, em todo o seu complexo, problemas 

comuns – que por vezes passam despercebidos – que só um olhar sensível poderia notar. 

As mesmas divagações das personagens nos alagados estão também presentes nas 

acepções e lembranças em Belém do Grão-Pará. Voltando um pouco mais nas 

observações feitas até então sobre Alfredo, comprova-se aí a necessária construção desse 

personagem ao longo de sua infância como um quebra-cabeça de peças pequenas e 

delicadas, montado milimetricamente para preparar um indivíduo que seria capaz de 

julgar cada detalhe do espaço que lhe seria concebido posteriormente. Ainda cabe 
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ressaltar que com a mudança de ambiente e a permanência dos mesmos problemas, 

Dalcídio prova que o ser humano é o mesmo, seja ele de uma aldeia isolada do mundo, 

seja ele de um grande centro, uma grande cidade. Conforme Benedito Nunes observa a 

seguir, a decadência da cidade é inerente aos personagens e passa também a ser íntima de 

Alfredo: 

 

Quem lê Belém do Grão-Pará, como o romance dos Alcântaras (o casal seu 

Virgílio/dona Inácia e a filha Emilinha), lê a cidade dos anos 1920, tal como a 

tinham deixado, após o início da decadência econômica, consequente à crise 

da borracha, que culminara em 1912, as reformas do intendente (prefeito) 

Antônio Lemos. O drama daquela família, com a qual Alfredo vai viver, drama 

todo exterior, de perda de status, levando-a, após o lemismo, a uma mudança 

de casa e de rua, está relacionado com aquela decadência. (NUNES, 2009, p. 

322). 

 

Mas não se encerram aí as fundamentações sobre os aspectos que propiciam a 

existência de Alfredo em um mundo dessemelhante fisicamente do seu – mas muito 

parecido no que tange aos anseios e ambições comuns a todos os indivíduos. O 

deslocamento, o movimento que leva Alfredo a Belém, nesse quarto romance, suscita 

reflexões acerca da inconstância, da descaracterização a que Alfredo precisa se submeter 

quando chega à Paris dos trópicos18. O mesmo acontece quando volta a Cachoeira, mais 

à frente, em Ponte do Galo19, sétimo romance do Ciclo que, apesar de não compor o 

corpus deste trabalho, serve muito bem de referência ao processo de movimentação 

constante entre espaços. Com isso, a desterritorialização e a reterritorialização, 

consideradas aqui, desde já, mote na obra de Dalcídio, é possível agora que são postos 

em evidência os movimentos entre territórios como meio de estruturação de indivíduos e 

espaços. Também nos parecia improvável que tais leituras fossem feitas, possíveis agora 

em tempos de pós-modernidade, visto que as relações sólidas se rarefazem, a 

desterritorialização é um mito e a reterritorialização é necessária, ainda que, muitas vezes, 

improvável. 

Some-se a isso o fato de a Belém de Dalcídio Jurandir ser a Belém do subúrbio, do 

cais, das palafitas, da Ponte do Galo, das casas em ruínas, das vidas em ruínas. O autor 

escondeu isso do seu próprio herói, que se surpreende quando se depara com essa cidade 

                                                           
18 No início do século XX, Belém ficou conhecida como a Paris dos Trópicos, título vindo da riqueza 

proporcionada pelo ciclo da borracha que possibilitou a urbanização da cidade aos moldes da capital 

francesa. 
19 Em prefácio à nova edição de Ponte do galo, editada pela Parágrafo Editora, em regime de cooperação, 

Paulo Nunes, professor e entusiasta da obra de Dalcídio, usa o termo ponte para tratar desse processo de 

movimento entre Belém e Cachoeira, dois mundos agora ligados pelo herói Alfredo, dado a impossibilidade 

de desligamento entre esses pontos. 
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invariavelmente triste e perdida, fá-la um personagem também, grande e múltiplo, vivaz 

outrora e agora, principalmente em Belém do Grão-Pará, descaracterizado, inerte, 

roubado. Além do mais, a cidade é reflexo dos seus habitantes, as vidas suburbanas em 

evidência, representadas pelos Alcântaras, remetem claramente à submissão do povo aos 

seus governantes, e o poder que estes têm sobre os flagelados. A ausência de 

discernimento quanto a essa influência é marca clara e absoluta na constituição dessas 

personagens, submissas a um passado glorioso e submetidas a um presente de descrédito. 

A relação de incômodo entre passado e presente também se manifesta em Alfredo 

e reproduz dúvidas quanto ao seu lugar no mundo. Mais uma vez valemo-nos aqui de 

Ponte do Galo para compreendermos, com maior clareza, o conceito de 

transterritorialidade. A errância de Alfredo entre os dois mundos que agora conhecia – 

Belém e Cachoeira – é explícita pelo termo Ponte no título, muito mais que uma 

referência a uma estrutura no subúrbio belemense, representa uma ligação que atuará 

como marca na vida do herói e o acompanhará em todo o seu trajeto durante o Ciclo. Isso 

fica evidente na confusão provocada pelo retorno de Alfredo, em férias, tanto a ele quanto 

aos outros, sobrecarregados de um sentimento de aceitação, de um não querer que aquele 

que sai dos campos lamacentos pise e vença no concreto da cidade mitificada. E isso 

incomodava Alfredo: 

 

[...] Grandes coisas, chegares da cidade. Comigo, não, marrecão, comigo, 

rejeito tua isca, te quebro o anzol. Vá ver, por aquele fim de minha irmã, tu, 

culpa, também tens. Mas eu? A cidade de que vens te emproando? A cidade? 

Estás comendo coco. Me fartei da cidade, dela posso até fazer um mapa, tenho 

na palma da mão, escrevo o nome dela neste soalho e cuspo em cima. Aqui 

neste pedaço de jornal, como se recortado de propósito, toma, lê: ‘Amanhã os 

associados do Clube do Remo terão mais uma oportunidade para se 

congregarem numa reunião de superior espiritualidade e elevada distinção’, 

pois, pro teu bom governo, só no Remo fui três vezes, fica tu sabendo, baile na 

sede do Largo da Sé, baile a bordo, nas regatas, põe isso de vez no teu caderno. 

Te enfeita com outra cidade, não com aquela que não é mais, aquela do nosso 

montepio, seis vinténs a passagem no bonde de primeira, e o garden-party um 

que houve no parque Batista Campos, faz a conta das vezes que fui ver chapéu 

na Maison Blanche. Tivemos o nosso montepio. (Queres paçoca?). Que tenho 

eu com o teu estudo? Vens abelhudar o nosso luto, esta lamparina coberta de 

tapioca, descobrir esta careca? (Queres paçoca?). Ou já os docinhos da tua 

cidade — axi! — faz que enjoes paçoca, da nossa? Enjeitas? Esperava eu ficar 

de boca aberta por teres chegado do Ginásio, etc. e tal? [...] (JURANDIR, 2017, 

p. 25) 
 

Essa oscilação é característica, também, do homem contemporâneo, da errância 

comum ao ser humano. Zygmunt Bauman (2001), sociólogo polonês, no livro 

Modernidade líquida, define a modernidade como período de liquidez, de volatilidade, 

de incerteza e insegurança. A noção de fluidez e liquidez que marca a contemporaneidade 
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se manifesta no cotidiano em diversos contextos, como por exemplo, nas relações de 

trabalho, nos relacionamentos afetivos, na maneira como as identidades se constroem e 

no processo de aquisição de territórios, o que é importante para as considerações que 

fazemos aqui. No Ciclo do Extremo Norte, mesmo a ligação com o território parece fugaz.  

Diante desses paradigmas sociais e históricos, é fundamental, então, que se entenda 

quem são os leitores que estão redescobrindo Dalcídio Jurandir. Isso possibilitará 

compreender, também, quem é o novo Dalcídio que agora tem aspectos não considerados 

anteriormente, manifestados por uma possível nova crítica, novos leitores ou novos 

pesquisadores. Tomar essas observações como algo inovador pode parecer pretensioso, 

mas considerar o movimento, a marcação de um caminho trilhado como uma outra 

maneira de se ler Dalcídio é, sim, possível; mais um dentre os tantos caminhos propostos 

por ele. 

Mais adiante, também em seu ensaio acerca das oscilações do ciclo, Benedito 

Nunes aponta a movimentação geográfica de Alfredo – agora na cidade de Ribanceira 

(nome fictício para a cidade de Gurupá, município no Oeste do Pará), como condução 

para o final do Ciclo. O romance Ribanceira, último do Ciclo, resulta de duas estadias do 

autor na cidade, como secretário do intendente, e seria o ponto final da jornada de Alfredo, 

o último dos trabalhos. Assim, como seus heróis e sua Amazônia, Ribanceira também se 

despedaça sob o movimento lento e fatigante do rio: 

 

Creio que, a partir de Passagem dos Inocentes, o Ciclo do Extremo Norte 

cresceria na proporção dessa envergadura, que adquire, em Ribanceira, um 

porte de sátira social. Novamente a ligação biográfica: Alfredo, secretário da 

Intendência (Prefeitura) de uma cidadezinha das ilhas, a caminho do baixo 

Amazonas. A geografia é bem outra: a sede do município é uma ruína, parada 

no tempo. Mas a sátira não é arrogante ou perversa; o estilo adquire a leveza 

do transbordamento cômico, os personagens tornam-se caricaturas [...]” 

(NUNES, 2009, p 324). 

 

Assim como apresenta a cidade de Belém em Belém do Grão-Pará, personagem 

decadente, personificação mesmo como se fosse um dos entes de sua “aristocracia de pé 

no chão”, também apresenta em Ribanceira, a cidade interiorana despedaçando-se, 

prestes a ser engolida pelo rio. Característica muito evidente a prosopopeia em Dalcídio, 

fazendo existir o ambiente muito afeito aos indivíduos, como o é na vida. Isso foi 

possibilitado pela linguagem, pela narrativa que peculiarmente mescla coisa e homem 

numa alquimia real, de modo a impossibilitar uma dissolução fracionada desses 

elementos.  
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Nessa conjuntura, Dalcídio fez-se maleável em relação ao estilo e muito se moldou 

ao ambiente também em sua linguagem, ora uma “aquonarrativa” – como bem definiu o 

professor Paulo Nunes –, ora um texto quase frio na análise dos aspectos sociais que se 

descortinavam numa Belém decadente da década de 1930 – medida adotada para não 

deixar que a revelação de situações de exploração, por exemplo, fosse o ponto principal 

de sua obra. Não foi panfletário, no entanto, não deixou de denunciar, tacitamente, os 

desmandos sofridos pelas classes apequenadas na história, estivessem seus personagens 

nos alagados (nas ilhas) ou no concreto de Belém. 

Todas essas considerações calham principalmente porque a pós-modernidade é o 

tempo do trânsito. Apesar de várias outras comunidades terem se movimentado ao longo 

da História, hoje essa necessidade quase mítica faz com que o indivíduo se transforme e 

transforme também os espaços que passa a ocupar. Por ser substancialmente nômade, o 

ser humano movimenta-se com muita facilidade na pós-modernidade e não mais se vê 

pertencente a um ou outro lugar, é múltiplo, talvez inconsistente, como a pós-

modernidade. Isso pode ser evidenciado pelos conturbados processos de migração no 

mundo atual, explicados por inúmeros motivos, entre eles a premissa que provocou os 

primeiros movimentos na Terra: a necessidade de sobrevivência.  

O movimento em direção ao Norte do Brasil, assim como em outras regiões 

caracterizadas por ciclos, provocou a construção de uma Amazônia difícil de ser 

explicada, visto que esse trânsito constante sempre deixou marcas indeléveis. A faceta 

muito bem explorada na obra de Dalcídio, principalmente por meio da exposição do ciclo 

da borracha em vários de seus romances, mostra a necessidade de uma compreensão 

histórica e social que parece surgir com mais força agora, devido aos apontamentos em 

torno do mundo desnudado por Dalcídio e da própria Amazônia hoje.  

Mesmo não escrevendo textos “comerciais”, abstendo-se de todas as possibilidades 

que tinha como escritor em busca de alicerçar sua contínua disposição como entusiasta 

de seu mundo particular (ou de seus mundos particulares), Dalcídio não pode ser 

resumido a embates como a dicotomia regional x não-regional. Afinal, a sua obra tem 

sido visitada por estudiosos de várias áreas, no entanto, engana-se quem pensa imaginá-

la em um esgotamento. Um novo Dalcídio vive, renascido juntamente com seus novos 

leitores, munidos de outras prerrogativas, condicionados por um ambiente e 

conhecimento mais profundo da Amazônia à qual se dedicou. 

Sob tal ótica, Dalcídio Jurandir tem morrido sempre, mesmo o Dalcídio recriado 

pela crítica tem ficado pequeno, e os leitores que nascem agora comprovam a sofisticação 
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do diálogo, a originalidade do estilo e a ousadia na construção de um léxico peculiar e de 

uma narrativa própria, característica só possível a autores como James Joyce ou João 

Guimarães Rosa. Dalcídio figura no rol destinado aos mais caros, mais imprescindíveis 

construtores de realidades de que se tem notícia, haja vista sua clara decisão de edificar 

barreiras entre o espaço-comum percorrido pelos seus personagens e o resto do mundo, 

não menos e não mais importante que o trecho de rio e terra e ar e sonho que escolhera 

para pintar seu mundo. 

Portanto, entender a Amazônia hoje, assim como entender os mais improváveis 

ambientes passa pela necessidade de compreender porque as pessoas migram, 

movimentam-se, voltam. A instabilidade dos Ciclos financeiros no Norte – alguns muito 

breves – e a constatação (inventiva talvez) que caracterizou historicamente esta região 

como fonte de riquezas produziram um espaço multicultural, de passagem; e os 

movimentos na Amazônia, para a Amazônia e da Amazônia são notados por Dalcídio 

como aspecto essencial para quem pretende enveredar por esse trabalho. Assim, 

consolida-se a importância de conceitos como os de desterritorialização, 

reterritorialização e, por fim, multiterritorialidade, adequados, claro, à literatura e à 

impossibilidade de cerceamento do homem em um espaço predefinido histórica ou 

socialmente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

DALCÍDIO JURANDIR: A NATUREZA HUMANA E O MOVIMENTO ETERNO 

 

Chove nos campos de Cachoeira 

E Dalcídio Jurandir já morreu 

Chove sobre a campa de Dalcídio Jurandir 

E sobre qualquer outra campa, indiferentemente. 

A chuva não é um epílogo, 

Tampouco significa sentença ou esquecimento. 

Falei em Dalcídio Jurandir 

Como poderia falar em Rui Barbosa 

Ou no Preto Benvindo da minha terra 

Ou em Atahualpa. 

Sobre os mortos cai a chuva 

Com esse jeito cinzento de cair. 

Confesso que a chuva me dói: ferida, 

Lei injusta que me atinge a liberdade. 

Chover a semana inteira é nunca ter havido sol 

Nem azul nem carmesim nem esperança. 

É não ter nascido e sentir 

Que tudo foi roto e nunca mais. 

Nos tempos de Cachoeira-vida 

Chove irremissivelmente. 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar Dalcídio Jurandir enquanto produtor de 

uma obra baseada no homem em movimento pela Amazônia. Essas observações foram 

feitas a partir da escolha de um corpus, composto por quatro romances, que, no universo 

do Ciclo do Extremo Norte, formado por dez romances, apresenta as situações necessárias 

para o exame do trânsito no Norte. Tais movimentações foram observadas mediante os 

conceitos de desterritorialização, reterritorialização e multiterritorialidade, pensados, 

primeiramente, na Filosofia e na Geografia e relacionados, enfim, à literatura. Nesse 

contexto, surge um amplo campo de observações que podem, doravante, ser exploradas 

pela crítica à Literatura produzida no Norte do Brasil, visto que o percurso pensado e 

desenvolvido por Dalcídio Jurandir documenta, como elemento cartográfico, os caminhos 

percorridos pelo pobre em fuga dos cárceres impostos pelo condicionamento histórico e 

social. 
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A temática dos movimentos, do nomadismo forçado, ainda é presente nas 

sociedades atuais, as tentativas de conquistas de espaços físicos, por grupos organizados 

ou simplesmente por indivíduos em fuga, representa importante papel na reorganização 

do mundo moderno. As observações de Pierre Bourdieu (2013) acerca das disputas por 

espaço físico apropriado e a consequente marginalização de indivíduos que, por motivos 

diversos, são privados do pleno acesso ao espaço e seus benefícios foram essenciais para 

a compreensão do projeto dalcidiano. A obra traz agentes sem rumo, perdidos, em fuga 

constante, sem destino, portanto, sem condição de ocupar espaços adequados devido à 

sua constituição histórica e social. Os espaços estão demarcados, Bourdieu nos chama 

atenção para o fato de que as expectativas geralmente são frustradas, visto que o 

nomadismo desregulado, à guisa de aventura, raramente garante alguma conquista. 

Essa desconstrução do homem da Amazônia, antes de imagem cristalizada no 

imaginário popular é rompida no trabalho de Dalcídio, que envolve a constituição de 

identidades dos que transitam, nômades, pela Amazônia, e a representação do indivíduo 

sem itinerário, que erra pela floresta, em garimpos ou seringais, na cidade em 

subempregos, nos subúrbios ignorados. Essas pessoas são o cerne do projeto do marajoara 

que, claramente, elabora um mapa geográfico que prescreve os caminhos que Alfredo 

seguiria, objetivando representar o indivíduo errante como essencial ao necessário 

processo de rompimento com os estereótipos aos quais, ainda hoje, a Amazônia é 

vinculada. Benedito Nunes (2009) atentou-se para a corruptela de que se valeu Dalcídio 

para compor sua obra: 

 

Salvo as notabilidades locais, a cujo número pertence o major Alberto, pai do 

menino Alfredo, que o tivera da preta retinta dona Amélia, sua empregada e 

ama solícita, salvo as grandes famílias, proprietárias de latifúndios, onde um 

gado ainda selvagem dispunha de imensas pastagens, os personagens, nascidos 

nas páginas do primeiro livro, Chove nos campos de Cachoeira, pertencem à 

arraia-miúda: são vaqueiros, empregados das fazendas, domésticas, pequenos 

criadores, vendedores ambulantes na metrópole. (NUNES, 2009, p. 320). 

 

Definido o indivíduo padrão, escolhido como escopo, pôs-se Dalcídio a traçar o 

mapa que seu herói seguiria. Essa gente que se movimenta não tem espaço herdado, busca 

aventurar sem garantias, sem contestar sua condição de errante. Todavia, para submeter 

Alfredo à sua jornada, testificou, antes, outros caminhos, movimentos que trouxeram e 

levaram personagens importantes na trama e na construção do herói, como o pai, Major 

Alberto, a mãe, D. Amélia, o tio Sebastião, caminhos secundários que alimentariam a 

jornada principal. Ficou claro, para nós, que o Ciclo do Extremo Norte é uma produção 

baseada na elaboração prévia de um percurso, um mapeamento antecipado das vias, reais 
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ou virtuais, que seriam percorridas, não somente pelo herói da trama, Alfredo, mas por 

toda uma vastidão de indivíduos que formaram, e ainda formam, o compósito que é a 

Amazônia, representados pela figuração do menino com o caroço de tucumã.  

O ciclo de romances de Dalcídio Jurandir dá conta dessa análise, primeiro por ser 

um misto de reportagem, antropologia e história, depois por demonstrar uma performance 

psicológica profunda aliada a uma reorganização semântica que constituem, juntas, a 

grande possibilidade de se compreender a Amazônia vítima dessa movimentação, 

mesclada de gente de todas as partes do mundo, e que padece, ainda, de caracterizações 

medíocres acerca das vivências e identidades produzidas neste espaço. Para isso, ao longo 

de sua trajetória, Dalcídio lidou com problemas de natureza vária para concretizar seu 

mundo alagado, trazê-lo a lume. Publicar não foi fácil, talvez em função da complexidade 

de sua obra, escrita num estilo peculiar, com longos trechos de introspecção psicológica, 

valorização da cultura local, denúncia tácita de situações de exploração e a tentativa de 

desconstrução de conceitos petrificados sobre a Amazônia, além da opção por uma 

linguagem carregada de termos característicos do espaço de seus personagens, fatores 

estes que, juntos, ajudaram a compor um autor de aspecto grandioso, embora não popular.  

Apesar de ter escolhido para si o trabalho com as letras, quiçá Dalcídio Jurandir 

tenha sido vítima do estranho mecanismo que envolve os procedimentos subsequentes à 

escrita. Quais impedimentos fizeram com que se ativesse à função primeira – a de 

escrever – e não fosse exitoso na empreitada posterior – a de publicar – é difícil precisar; 

talvez o lugar em que viveu grande parte de sua vida, longe dos grandes centros literários, 

tenha prejudicado sua atuação pós-escrita e impediu que gerasse resultados mais 

satisfatórios no tocante a vendas, por exemplo. Além disso, devemos considerar a 

minguada condição financeira, o espaço de fala do autor amazônida e a caracterização 

pejorativa de uma literatura pré-definida de regionalista, por vezes chamada de panfletária 

e ainda caracterizada de obra de temática reduzida. Por isso, é provável, a relação íntima 

com o trânsito, o movimento migratório como último recurso ao pobre, a fuga como 

possível busca de um território que admita a identidade livre de estereótipos.  

O escopo de Dalcídio Jurandir foi a expansão dos problemas regionais, de modo 

que fossem alçadas, essas regionalidades, à importância universal. E o fez de modo 

especial. O paraense escreveu sobre pobres, construiu seus personagens arruinados numa 

Amazônia improvável do fim do Ciclo da borracha, do pós-lemismo, da depressão 

financeira sombria que permaneceu como névoa em Belém por décadas, numa lembrança 

maldita alimentada dia após dia, mas que nunca deixou e nem deixará de existir nos 
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campos alagados de onde erigiu Alfredo. Seus personagens são como ele, sonham como 

ele, mas os campos e a náusea que perseguem esses indivíduos, que não se desgarram de 

suas origens, fazem desses sobreviventes, segundo Marli Furtado, aspecto fundamental 

para traçar um panorama da Amazônia: 

 

Pobres e decaídos, produzidos e cerceados pela própria sociedade burguesa em 

que se inserem, eis os principais personagens dalcidianos que trafegam, 

corroídos, num ambiente também corroído, a Amazônia pós-auge da economia 

da borracha. Não mais marcados, pois, pelo embate com um Natureza 

grandiosa, mítica, na maioria das vezes invencível, como aprouve a grande 

parte da literatura que focalizou a vida amazônica até então. (FURTADO, 

2010, p. 15). 

 

Dalcídio Jurandir optou pelo indivíduo pobre, marginalizado não somente pela 

imposição de uma obrigação da estratificação social involuntária e impiedosa, mas pela 

marginalização espacial, territorial, que obriga o indivíduo a mover-se. Essa 

desterritorialização é o ponto chave dessa discussão, obrigatória historicamente e 

produtora de modificações e fusões culturais e linguísticas, entre outras, muito bem 

descritas no Ciclo. Por essa opção, a de descrever o homem à margem como centro de 

sua obra, Dalcídio destoa do pensamento dominante em seu tempo, tangencia os padrões 

e claramente se compreende como transgressor. A divisão dos espaços e a ocupação 

específica de lugares por cada indivíduo, mediante sua condição social e roteiro histórico 

traçado é clara indicação da preocupação do autor em assegurar a necessidade de explorar 

meticulosamente a constituição individual dos habitantes da Amazônia por meio de um 

mapeamento dessa marginalização previamente pensado. 

Apesar de esse mapa ser traçado em todo o Ciclo do Extremo Norte, escolhemos 

apenas quatro romances, dentre os dez, seleção já explicada anteriormente, visto que essa 

delimitação define com clareza a necessidade que se tinha para o trabalho em questão. 

Assim, Chove nos campos de Cachoeira, Três casas e um rio, Belém do Grão-Pará e 

Primeira manhã, respectivamente o primeiro, terceiro, quarto e sexto romances do Ciclo, 

dão a devida medida à obra dalcidiana, ainda que se tenham algumas breves alusões a 

Ponte do Galo e Ribanceira, o primeiro por dar um aspecto de multiterritorialidade à 

obra, e o último por ser o fechamento da série: o movimento final de Alfredo na sua longa 

saga de errância. Nesses textos, comprova-se que o homem precisa sair, mas precisa 

também voltar, seja para reafirmar-se em seu território, provar suas conquistas ou 

comprovar que a terra que deixou quando saiu foi consigo, uma prestação de contas que 

se não concretizada pode enfatizar um vazio eterno. Dalcídio prova, com o seu ciclo 

romanesco, a impossibilidade de um indivíduo desligar-se, sem que vestígios fiquem, de 
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suas raízes. Desterritorializar-se implica reterritorializar-se, seja o movimento de Alfredo 

para Belém, seja o de Fabiano, em Vidas Secas, fugindo da fome, seja o fenômeno que 

ocorre na Síria, nos últimos anos, em função da guerra, essa temática é atual e o ser 

humano não deixou de ser nômade no Neolítico, pelo contrário, move-se cada vez mais 

intensamente e pelos mais diversos motivos. 

O trânsito tratado aqui envolve mais que o simples movimento de indivíduos por 

um espaço tão extenso como é o da Amazônia. A desterritorialização, asseverada por 

Rogério Haesbaert (2004) como mito, enseja em territorialização precária e deixa rastros. 

Os indivíduos que se movem ajudam a desconstruir imagens prontas de espaços que nos 

aparecem inertes, estáticos, como que não transgredidos. Essas imagens favorecem a 

continuidade de preconceitos e não permitem que propostas diferentes sejam 

consideradas, que outras verdades sejam contadas e, como consequência, impossibilitam 

que alternativas diversas acerca da gente e do espaço figurem no lugar dos conceitos tidos 

como absolutos ao longo da história. 

Em função disso, neste trabalho, optamos por entender processos de movimento na 

obra de Dalcídio Jurandir partindo de nomes da Filosofia – Deleuze e Guatarri – e da 

Geografia – Rogério Haesbaert. A opção pelos autores destacados funda-se em 

referenciar na obra de Dalcídio Jurandir conceitos pouco enfatizados em sua literatura. É 

basicamente entender a literatura produzida no Norte, por um autor do Norte, sobre 

aspectos que constituem toda uma região, mesclada de atividades variadas e ainda 

desconhecida em função da existência de um grande véu que ainda hoje a encobre. Não 

restam mais lacunas para abordagens superficiais como a (des)necessidade de afirmar a 

produção de Dalcídio como não-regionalista. Tais apontamentos tiveram relevância 

primordial para o processo de afirmação por que ora passa a sua obra, no entanto, 

naturalmente, outras notações precisam ser postas em relevo, na tentativa de maturar 

entendimentos acerca dos meandros ainda obscuros, ou seja, não basta falar da sua 

“aristocracia de pé no chão”, é imprescindível que se diga que ela continua em 

movimento, buscando espaços, desterritorializando-se e reterritorializando-se, galgando 

respaldo, fala, expondo suas individualidades no afã de eliminar a caracterização coletiva, 

estereotipadora. 

Fatos importantes como o Ciclo da borracha e outros processos históricos 

fundamentais nos romances dalcidianos constituem-se imprescindíveis no tocante aos 

resultados apresentados pelo autor acerca da Amazônia do século XX. Exemplo disso é a 

Belém derrocada dos anos 1930 pós-borracha que, como personagem, é apresentada 
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decadente em Belém do Grão-Pará, um sintoma que se torna mote para a saga de Alfredo 

em sua passagem de menino a homem impactado pela decadência que assimila em sua 

constituição marcada pela resistência e pelos dissabores representados pelas suas 

vivências enquanto marcha desnorteado. 

Comprovamos, então, que o grande problema de Dalcídio é a Amazônia, o lugar de 

onde fala, do qual fala e onde permanece. Contudo, a Amazônia também foi sua solução, 

mais que isso, sua missão, sua obrigação de fazer repercutir a floresta e suas dores fora 

das fronteiras e das máscaras impingidas pelo mundo ao redor. Fosse a obra de Dalcídio 

ambientada em ares europeus, transitasse Alfredo pela Champs-Élysées, ou sofresse 

Eutanázio – arcabouço inesgotável de conflitos em Chove nos campos de Cachoeira – 

nos porões de uma velha mansão em Copacabana, figuraria o marajoara no cânone da 

literatura brasileira. No entanto, tem ficado claro que nunca foi intenção de Dalcídio 

popularizar-se. Tinha outros objetivos. Quiçá a perpetuação em livro de sua Amazônia 

tenha sido mesmo de caráter documental, registro para a posteridade, premonições que 

figurariam complexas, instituídas como obrigatoriedade para se conhecer o Norte do 

Brasil.  

Outrossim, partindo do pressuposto lacaniano de que a verdade só pode ser dita nas 

malhas da ficção, pode-se inferir que Dalcídio Jurandir encontra, com o Ciclo do Extremo 

Norte, o entre-lugar apontado por Silviano Santiago como adequado ao artista latino-

americano. Da mesma forma, insere-se no terceiro espaço compreendido por Homi 

Bhabha como “dobra” ideal de fala nesses interstícios imprescindíveis para a 

compreensão da cultura como ente basilar no entendimento das manifestações e 

peculiaridades históricas de um povo e, principalmente, de seus movimentos e trânsitos. 

Além disso, propõe o respeito à diferença e à diversidade e acumula a possibilidade de 

dialogar com todos os aspectos que provocaram o híbrido, a intersecção cultural e a 

ascensão de novas fronteiras surgidas a partir da multiplicidade de etnias, de ideologias, 

de condutas e organizações diversas que formam (ou deformam) o homem pós-moderno.  

Ademais, a importância de intelectuais como Dalcídio Jurandir, bem como de 

Ferreira de Castro, Milton Hatoum ou Márcio Souza para a Amazônia, serve como apoio 

para a existência de uma literatura concreta e circunstancial para o mundo. Sua obra está 

pronta para desvelar segredos e descortinar a névoa espessa que esconde abcessos, dores, 

alegorias mal planejadas e imagens dissonantes da confusão existente entre mundo real e 

representações ambientais por vezes patéticas e deformadoras. As fronteiras físicas 

jamais podem predeterminar comportamentos ou existências, condicionar uma literatura 
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ou outra manifestação artística, impor uma vestimenta ou uniformizar a fala ou quaisquer 

outros costumes. As fronteiras são rompidas todos os dias, em movimentos de entrada e 

saída, os desmandos, as peculiaridades, as cores, as humanidades são produzidas, 

reproduzidas ou destruídas nesse espaço assim como em qualquer outro canto do mundo. 

A intrusão de Dalcídio representa o discernimento que não existiu ao longo de anos de 

celebração de uma Amazônia apenas mitológica e virgem, ao contrário da real, estuprada, 

inseminada, gestada e parida desse ciclo interminável de mesclas e rupturas, de 

preservação e de desrespeito, de desencanto e inverdades. 

Marli Teresa Furtado, em sua pesquisa sobre o “Universo derruído” de Dalcídio 

Jurandir dedicou-se a essa Amazônia de pessoas abatidas, de casas e cidades derrocadas, 

resultado desse contato minguado com outros mundos, vindos de barco nas revistas e 

notícias – geralmente fantasiosas – contadas no alpendre enquanto a chuva cai. Trazer 

uma Amazônia vítima de seguidos estupros sociais – à medida que se sucedem os ciclos 

financeiros, naturais e finitos – é, por fim, o objeto de Dalcídio. Para tanto, pintar o 

homem do Norte, em sua condição taciturna, esquecido, desesperançado, em movimento 

de fuga no ritmo das marés, foi a mais exata maneira de apresentar, sutilmente, as dores 

do mundo manifestadas no seio da floresta. Em Chove nos campos de Cachoeira, 

Eutanázio, o irmão mais velho de Alfredo, definha frustrado (a frustração mata as pessoas 

em lugares assim) no fundo de uma rede e conjectura acerca das possibilidades e 

impossibilidades de que fora acometido. Furtado bem assinala, numa gradação muito 

oportuna, que desejos maiores vão sendo substituídos por desejos menores: 

 

No momento presente Eutanázio ainda encontra na literatura a possibilidade 

de explicar a dor do gênero humano, pois quer ler um livro que vira em Belém 

e do qual apenas sabe o título: Dores do Mundo. Desejou, no passado, escrever. 

Mas se descobriu impotente, incapaz e medíocre no que tentou, além do que 

foi desencorajado peremptoriamente pelo pai. Entre as aspirações para o 

futuro, desejara primeiro ser general porque a guerra tinha sido sua fascinação; 

em seguida aspirou à enfermagem; por fim, decidiu-se pelo trabalho manual e 

braçal, o ofício de encadernador. Na ocupação com o objeto-livro, estará 

cumprindo uma espécie de rebaixamento do ofício de literato, que se dedica à 

criação do que resulta em livro. (FURTADO, 2010, p. 27). 

 

Tal condição de aceitação é intensificada ao passo que a floresta se manifesta como 

prisão, restrição do fazer, do poder, do falar. Por isso a trajetória, ou os trajetos de 

Dalcídio são cruciais para se compreender o próprio Dalcídio, a sua obra e a opção pela 

mudança de ambiente como principal componente formador de personalidades, e mesmo 

a impossibilidade de sair do seu espaço de origem como fator definidor do homem. Essa 

característica, inerente ao homem em qualquer lugar do mundo, parece assegurar ao 
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amazônida um aspecto decadente, desterritorializado ou reterritorializado, imóvel com os 

seus costumes ou errante ele definha, como o próprio Dalcídio definhou para que o Ciclo 

existisse. 

Portanto, tomando por base a ideia da qual parte Barthes, a morte de Dalcídio ou de 

qualquer outro autor se dá quando nasce o texto e, por conseguinte, o leitor. No entanto, 

falta dizer que o nascimento do texto é somente o início de um ciclo de mortes e 

nascimentos, de autores e leitores novos, imbuídos de novas expectativas e carregados de 

uma bagagem sociocultural e histórica peculiar. Por esse motivo o Ciclo do Extremo-

Norte será visitado e revisitado ao longo das gerações e Dalcídio sempre renascerá, 

principalmente pelo fato de ser um dos elementos principais para se entender um espaço 

ainda tão enigmático como a Amazônia. Dessa ideia de morte necessária ao autor vem a 

possibilidade de não mitificação do artista, não colocação desse ser em um pedestal, fator 

que provocaria uma limitação na compreensão da sua literatura, não possibilidade de 

entender, por exemplo, os movimentos tão naturais, mapeados por Dalcídio no momento 

de sua escrita. 

Dalcídio Jurandir, portanto, está fadado ao esquecimento, ao rompimento eterno 

com o popular, ao silêncio obtuso das bibliotecas, à poeira das estantes. As tentativas de 

popularização são válidas, afinal, por si só, qualquer literatura é para poucos, e Dalcídio, 

em seu silêncio enigmático e verdadeiro, é para pouquíssimos. Dalcídio é o encantamento 

dos que ultrapassam o modismo, a repetição, é o estranhamento e a ruptura com as 

verdades históricas, a quebra da linearidade, a nova sugestão e a reestruturação de 

identidades predefinidas. Enfim, Dalcídio assume seu papel de representante de uma 

proposta esquecida, ou nunca apostada. 
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