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RESUMO

Este estudo focaliza as memórias de rios e de lagos na construção romanesca a partir 

dos romances Chove nos campos de Cachoeira (1941), Marajó (1947) e Três casas e um rio

(1958), do escritor Dalcídio Jurandir; do livro de memórias Marajó, minha vida (1998), de 

Dita Acatauassu; do conto “A feiticeira”, publicado no livro de Contos Amazônicos, de Inglês 

de Sousa (1883); do conto “O peixe”, publicado n’O carro dos milagres, (1990), do escritor 

Benedicto Monteiro; das narrativas orais Honorato: Cobra Grande, O encanto de Honorato, A

lenda da cobra Norato, recolhidas pelo projeto da Universidade Federal do Pará, O Imaginário 

nas Formas Narrativas Orais da Amazônia Paraense (IFNOPAP). Nesses discursos, as vozes 

da memória destacam as múltiplas funções de rios e lagos representados como espaço, 

ambiente, cenário, rota e roteiro, fio e tecido, re-elaborados nas memórias de narradores, 

personagens e narradores/personagens da ficção e em narrativas populares. 

Palavras-chave: Literatura. História. Memória amazônica. Narrativa de rios e de lagos. 



ABSTRACT 

This study focalizes the memoirs of rivers and of lakes in the romantic construction 

starting from the romances Chove nos campos de Cachoeira (1941), Marajó (1947) and Três

casas e um rio (1958), of writer Dalcídio Jurandir; of the book of memoirs Marajó, minha 

vida (1998), of writer Dita Acatauassu; of the story "A Feiticeira", published in the book 

Contos Amazônicos, written by Inglês de Sousa (1883); of the short story "O Peixe", 

published in O carro dos milagres, (1990), of writer Benedicto Monteiro; of the oral 

narratives “Honorato: Cobra Grande”, “O encanto de Honorato” and “A Lenda da Cobra 

Norato”, picked up by the project named The Imaginary in the Shape of Oral Narratives of 

Paraense Amazon (IFNOPAP) of the Federal University of Pará. In those speeches, the voices 

of the memory detach the multiple functions of rivers and lakes represented as space, 

atmosphere, scenery, route and route, thread and fabric, re-elaborated in the narrators' 

memoirs, characters and narrators/character of the fiction and in popular narratives.

Keywords: Literature. History. Amazon memory. Narrative of rivers and of lakes. 
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1 INTRODUÇÃO 

[...] a terra natal é menos uma extensão que uma matéria; é um granito ou 
uma terra, um vento ou uma seca, uma água ou uma luz. É nela que 
materializamos os nossos devaneios; é por ela que nosso sonho adquire sua 
exata substância; [...] é a ela que pedimos nossa cor fundamental. Sonhando 
perto do rio, consagrei minha imaginação à água, a água verde e clara, à 
água que enverdece os prados. Não posso sentar perto de um riacho sem cair 
num devaneio profundo, sem rever a minha ventura [...]. 

(Gaston Bachelard) 

A idéia de investigar as memórias de rios e de lagos no discurso literário e nas histórias 

de gentes surgiu na Universidade Federal de Minas Gerais, em 2001, ao final do Curso de 

Mestrado, na área de Estudos Literários. Naquele período, a Faculdade de Letras (FALE) 

divulgava o Colóquio internacional “La memoria de los rios em los rios de la memória” na América 

Latina, que iria acontecer em 2002, na França. A programação destacava a importância dos rios para 

o desenvolvimento histórico e econômico das zonas e dos países atravessados por esses 

grandes ambientes aquáticos apontando o impacto determinante dos rios também presentes 

nas representações poéticas e no imaginário. As informações constam no texto que ora 

transcrevo, em português: 

Realidade geográfica de importância indiscutível, na América Latina os rios 
têm desempenhado um papel fundamental, tanto no que diz respeito à 
configuração e povoamento das regiões, como no desenvolvimento 
histórico e econômico das zonas e dos países atravessados por esses grandes 
rios do Continente. As representações poéticas e o imaginário latino-
americano também refletem o impacto determinante dos rios na sua 
construção. Nesse sentido, o estudo dos rios apresenta múltiplos interesses. 
Podemos, por exemplo, re-examiná-lo, através duma perspectiva geográfica 
e histórica (o rio enquanto via de penetração e de conquista, lugar de troca, 
fronteira); através de uma perspectiva civilizacionista (o rio enquanto 
portador de signos identitários); a partir de uma abordagem literária 
tendente a pôr em relevo ou suas múltiplas facetas simbólicas (o tempo, a 
vida, a fertilidade, o obstáculo, a passagem); ou suas diversas e 
transbordantes transfigurações imaginárias (os rios míticos, imaginados, 
sonhados, revisitados), na constituição dos universos textuais. A memória 
dos rios representa uma fonte inesgotável de informações que em muito tem 
auxiliado a busca do conhecimento da humanidade. A memória dos rios 
implica considerá-lo, ainda, como elemento crucial que conduz a um 
passado determinante em que os rios levam e trazem com eles um presente 
não menos digno de ser examinado; os rios da memória são textos que 
examinam ou simbolizam esses rios, as correntes discursivas  construídas a 
partir dessas realidades reapresentadas nesses textos.  
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A memória dos rios nos rios da memória na América Latina – tema do Colóquio – 

guardava uma estreita relação com o que eu havia focalizado no projeto de Dissertação: 

Marajó: Regionalismo, Representação Feminina e Memória no romance Marajó, do escritor 

Dalcídio Jurandir. Essa relação estaria contida nas vozes cuja influência interferem na 

construção da identidade do espaço reconfigurado no romance Marajó, principalmente, 

através das histórias e acalantos que representam cenas do imaginário popular, ligadas aos 

rios da Amazônia. Nessa perspectiva, as memórias dos rios se revelam na memória individual 

dos personagens, sempre atrelada à memória do grupo. Mas esse aspecto não foi examinado 

na dissertação. Restava, portanto, um caminho a ser percorrido no futuro.  

Em 2003, a lacuna da minha dissertação remetia ao Colóquio internacional “La 

memoria de los rios em los rios de la memória” na América Latina. Até então eu não conhecia, na 

íntegra, nenhum dos trabalhos nele apresentados. Busquei, no Programa do evento, os 

participantes brasileiros e os temas inscritos: Antonio Martins de Araújo, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Academia Brasileira de Filologia – ANPOLL, na 

conferência de abertura falou sobre “A terceira margem da literatura em português”. Na 

seqüência da abertura, Luiz Felipe Baêta Neves Flores, da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ), apresentou a conferência: “L’Amazone: imaginaire et action missionnaire”, 

cujo título não permitiu identificar que limites da geografia amazônica compreendiam o tema 

da conferência.  

Da mesa redonda – Do Amazonas ao Tietê – participaram os brasileiros: Helena 

Bonito Couto Pereira (Universidade Presbiteriana Mackenzie – Universidade Metodista de 

São Paulo) abordou o espaço Do Uraricuera ao Tietê: Macunaíma entre duas barbáries”; 

Teresinha de Almeida Arco e Flexa (Universidade Presbiteriana Mackenzie) apresentou “A

Margem esquerda do Amazonas: o território poético de Raul Bopp”; Maria Zilda Ferreira 

Cury (Universidade Federal de Minas Gerais) falou da memória do rio considerando “As 

margens do Amazonas: a memória na ficção de Milton Hatoum”; Angelina Vinagre Mendes 

(Universidade de Poitiers - CRLA) apresentou  as “Metamorfoses do rio na literatura 

brasileira”.

Da mesa redonda – Vers la troisième rive du fleuve – participaram mais cinco 

brasileiros: Adélia Bezerra de Menezes (Universidade de Campinas – UNICAMP / 

Universidade de São Paulo - USP) falou de “Matéria vertente: Grande Sertão: veredas, de 

Guimarães Rosa e o Rio São Francisco”; Maria Luiza de Castro da Silva (Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro/UNIPLI) apresentou “O rio: a terceira margem entre o literário e o 

cinematográfico”; Tarcizo de Lira Paes Martins (Universidade Federal da Paraíba - UFPB) 
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falou de “Utopia e realidade num conto de Guimarães Rosa (A Terceira Margem do Rio)”.

Aristides Teixeira de Almeida (Fundação Educacional Unificada Campo-Grandense – 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro) percorreu “Dos rios de Sagarana às veredas do 

grande sertão”.

Os brasileiros de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Paraíba, pesquisadores da obra de 

Guimarães Rosa, levaram para o evento a memória dos rios da América Latina, concentrada 

na obra daquele escritor. Teresinha de Almeida Arco e Flexa, Maria Zilda Ferreira Cury e 

Luiz Felipe Baêta Neves Flores incluíram a Amazônia entre as memórias dos rios da America 

Latina. Embora essas vozes representassem a região naquele colóquio, percebi o espaço vazio 

da memória amazônica sob a perspectiva da ficção paraense. 

Senti falta, também, da memória dos rios do Nordeste da cana-de-açúcar, aquele de 

que fala Gilberto Freyre, no livro Nordeste, um Nordeste onde “nunca deixa de haver uma 

mancha de água: um avanço de mar, um rio, um riacho, o esverdeado de uma lagoa. Onde a 

água faz da terra mole o que quer: inventa ilhas, desmancha istmos e cabos, altera a seu gosto 

a geografia convencional dos compêndios” (FREYRE, 1989, p. 41). Ou, ainda, aquele 

Nordeste “[...] com as mulheres dos mucambos lavando as panelas e os meninos na água dos 

rios, com algumas caturras ainda iluminando as casas com azeite de peixe” (FREYRE, 1989, 

p. 41). Um Nordeste onde o banho de rio, quando não é um hábito ou um rito, é uma festa – o 

Natal, o Ano Bom, o dia de Reis – que, segundo Gilberto Freyre, se comemora junto dos rios. 

Aquele rio que segundo, ainda, o sociólogo, além de abrigar os ritos do cotidiano, recebia 

então muito corpo pálido de sinhá dengosa, moças quase tuberculosas de tanto viverem dentro 

das camarinhas. No rio elas se libertavam do escuro e do abafado de seus quartos de doente: 

“ficavam umas verdadeiras meninas gritando e nadando nuas. O rio recebia o corpo dessas 

moças finas não apenas dos moleques da bagaceira limpando-se do suor e do sujo do trabalho; 

ou dos negros dando banho nos cavalos” (FREYRE, 1989, p. 58). Quantas lembranças, 

quantas imagens guardadas pelos rios, algumas vezes, também, testemunha de confidências 

de amor nas vozes de muito estudante apaixonado recitando “versos à namorada, vista de 

longe ou simplesmente adivinhada por trás de alguma varanda de sobrado [...] ou de alguma 

janela acesa, janela de casarão ou de chalé, entre mangueiras e jaqueiras” (FREYRE, 1989, p. 

59-60).

Tentando escapar ao fascínio da memória dos rios, na obra de Gilberto Freyre, retorno 

ao espaço e ao tempo vazios de memória amazônica do ponto de vista da ficção paraense, 

naquele encontro de 2002. Retomo a leitura dos romances de Dalcídio Jurandir e assim nasce 

o esboço de um projeto voltado para preencher a lacuna que percebi no Colóquio.
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No processo de ampliação do corpus literário, acrescentei o livro de memórias

Marajó, minha vida (1998), de Dita Acatauassu, e o livro de contos de Inglês de Sousa, 

Contos Amazônicos, publicado originalmente em 1883, nos quais a representação dos rios 

amazônicos jorra como uma fonte inesgotável de memórias. Mas era preciso considerar a 

distância temporal entre as duas obras. Eu acabara de incluir dois autores de séculos diferentes 

no projeto – mais ou menos um século separava os dois. E havia ainda outro ponto a 

considerar. Inglês de Sousa era um nome consagrado no cenário literário, enquanto o nome de 

Dita Acatauassu ensaiava os primeiros passos nas livrarias de Belém com a intenção expressa 

de “salvar do esquecimento a memória marajoara”.  

Frente ao impasse, retomei o ponto de partida – Dalcídio Jurandir – ciente do valor 

social, político e histórico de sua obra que se constrói no movimento entre literatura e 

sociedade. Portanto, fonte importante para se compreender uma dada época histórica e suas 

relações com a literatura visto que, na mesma medida em que refere o mundo real, nele 

intervém. Prova disso é seu segundo romance, Marinatambalo – publicado em 1947, sob o 

título de Marajó, editado pela Livraria José Olympio Editora – recebido pela crítica como 

importante documento etnográfico e sociológico. Antonio Olynto, num ensaio sobre os 

romances do escritor paraense, assegura: “Se Chove nos campos de Cachoeira 1 e Marajó, já 

haviam afirmado que Jurandir era um escritor que nos vinha dizer algo de novo, Três casas e 

um rio firma seu nome como o de um dos grandes romancistas do Brasil de hoje”. A 

referência às três obras e ao nome do escritor, com intimidade, “Jurandir”, finalizava assim: 

“É a Amazônia que, reduzida à pequena fresta de Cachoeira, se deixa ver por completo, num 

livro que, a exemplo do Grande Sertão: veredas, de Guimarães Rosa, incorpora mais um 

território à nossa literatura” (OLYNTO, 1959, p. 105). 

Para um escritor do Norte, que falava de sua terra e de sua gente, o reconhecimento 

da crítica significava uma importante vitória para todos os escritores da região Norte do 

Brasil. Numa correspondência enviada à Eneida de Moraes – jornalista e também escritora –, 

Dalcídio Jurandir (apud MORAES, 1962, p. 32) desabafa:

Três casas e um rio foi escrito em 1948, sete anos sem editor [...]. Para um 
escritor pobre, que vende de mil a mil e quinhentos exemplares, sem vagares 
e ócios remunerados, o esforço é, às vezes de desesperar, de tão braçal [...].  

                                          
1 Em 1940, Dalcídio Jurandir recebe o prêmio Vecchi – D. Casmurro, pelo seu romance Chove nos campos de 
Cachoeira. Segundo o escritor, o prêmio Dom Casmurro cumpriu uma magnífica obra: “agitar a terrível questão 
dos pobres escritores mergulhados na província”. JURANDIR. Prefácio à 1ª edição de Chove nos campos de 
Cachoeira, 1941. 
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O esforço braçal referido por Dalcídio Jurandir remete à metáfora do esgrimista de 

Baudelaire, assinalada por Walter Benjamin (2000, p. 7-8), “o duelo de que participa todo 

artista” que, se no caso de Baudelaire, refere-se à criação poética, em Dalcídio Jurandir refere-

se às dificuldades enfrentadas por um escritor da região Norte, que escreve a partir de uma 

região periférica.  

Publicar significava, portanto, não só o resultado do “esforço braçal” para inserir a 

Amazônia nos contextos brasileiro e latino-americano, mas, também, a possibilidade de levar 

para o universo das letras a cultura e as vivências das gentes da Amazônia, recriadas do ponto 

de vista da própria Amazônia. No entanto, embora o romance Marajó trate de questões 

específicas da Ilha de Marajó, sob a perspectiva amazônica, são universais os conflitos 

humanos vividos pelos personagens da ficção.   

O historiador Vicente Salles, em “Chão de Dalcídio” (Posfácio à 3. ed. do romance 

Marajó), afirma que o escritor Dalcídio Jurandir exprime a verdade regional com amplitude 

universal: “O romance de Jurandir – como sua própria experiência de escritor, fala da 

Amazônia, ou de parte dela que se localiza no Marajó – insere-se também no processo de 

libertação dos povos” (SALLES, 1992, p. 364). 

Considerando essas informações – o tema do Colóquio, a ausência da Amazônia 

construída sob a perspectiva da literatura paraense, num encontro sobre a memória dos rios 

da América Latina e, finalmente, a aprovação da crítica reconhecendo a obra de Dalcídio 

Jurandir com o mesmo peso de Grande Sertão: veredas, de Guimarães Rosa – do ponto de 

vista literário, histórico, geográfico e identitário, aquele meu esboço se transformou num 

projeto com destaque para o nome do escritor paraense, em cujas obras se encontram um 

autêntico manancial de memórias, não somente nos três romances citados por Antonio 

Olynto, mas nos dez romances que Dalcídio Jurandir publicou sobre o Extremo-Norte: Chove

nos campos de Cachoeira (1941), Marajó (1947), Três casas e um rio (1958) e Belém do 

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

(1971), Os habitantes (1976), Chão de lobos (1976) e Ribanceira (1978).

Mesmo num projeto ambicioso, não caberia o estudo de todos os romances do 

escritor. Apenas três fazem parte deste estudo – Chove nos campos de Cachoeira (1941), 

Marajó (1947), Três casas e um rio (1958) – levando-se em conta os elementos sociais, 

antropológicos, etnográficos e geográficos do Extremo-Norte que, segundo a crítica, 

“contribuíram para o alargamento do mapa literário brasileiro, com a inclusão da Amazônia, 

na representação literária” (OLYNTO, 1959, p. 105).
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Na certeza de que a obra de Dalcídio Jurandir, embora extensa, não inclui a Amazônia 

por inteira no mapa literário e sim, apenas uma parte dela, Marajó e Belém, acrescentei ao 

projeto o nome do escritor Benedicto Monteiro, visto que sua obra inclui um pedaço a mais da 

Amazônia. 

Era preciso, no entanto, escolher que obra da Tetralogia Amazônica de Benedicto 

Monteiro seria mais significativa para o presente estudo, diante das peculiaridades de sua 

criação literária. Os quatro romances – Verdevagomundo (1972), O Minossauro (1975), A

terceira margem (1983) e Aquele um (1985) – representam partes de uma única obra, narrada 

em primeira pessoa por Miguel dos Santos Prazeres, narrador-personagem. O livro de contos 

O carro dos milagres (1975) também foi construído com células retiradas da Tetralogia

Amazônica. À exceção do conto “O peixe”, todos os outros contos têm como narrador o 

personagem Miguel dos Santos Prazeres, recorrente em todas as outras narrativas. O conto “O 

peixe” traz para o contexto da narrativa ficcional a história de um ribeirinho “engolido” pelo 

espaço de um lago, durante o inverno amazônico. E a maneira como essa narrativa combina 

os signos do mundo amazônico na ambientação do espaço despertou o interesse desta 

pesquisa. Assim, selecionei o conto como objeto do terceiro capítulo da tese. 

O projeto, entretanto, ainda estaria incompleto se voltado, apenas, para a 

representação literária, uma vez que as memórias de rios e de lagos, no tecido de narrativas 

populares, se revelam na profusão de vozes anônimas que acumulam, configuram, des-

configuram, re-configuram, tecem, re-tecem e celebram essas memórias.  

Nesse sentido, sob a sugestão da forma sinuosa dos rios da Amazônia no imaginário 

popular, cheguei ao mito da Cobra Grande em três versões adaptadas à geografia de origem, 

catalogadas pelo projeto de pesquisa da Universidade Federal do Pará (UFPA), IFNOPAP – O 

imaginário nas formas narrativas orais populares da Amazônia paraense: O encanto de 

Honorato e A lenda da cobra Norato, coletadas no município de Abaetetuba, no Pará, publicadas 

no livro Abaetetuba conta..., (SIMÕES; GOLDER, 1995); e Honorato: Cobra Grande,

coletada no município de Santarém, registrada no livro Santarém conta... (SIMÕES; GOLDER, 

1995)

Essas narrativas, como produto da memória coletiva, modificam-se, adaptando-se 

aos espaços dos rios por onde se desloca o mito. São narrativas que, ao mesmo tempo em que 

identificam o espaço geográfico do universo narrado, constroem a rede intrincada de memória 

dos rios aonde Honorato vai depositando, também, suas memórias. A presença do mito se 

propaga na medida em que os rios da região provocam transformações de origem fisiográfica. 

A repetição do mito é uma forma de manter vivas as marcas profundas nas terras e nas 
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árvores através do exercício da transmissão. Essas marcas não podem desaparecer da 

memória coletiva. Daí a repetição do ato cosmogônico onde o tempo e o espaço concretos são 

projetados no tempo mítico, in illo tempore, sob a custódia da imaginação mítica.  

As transformações da natureza, nas diferentes versões do mito de Cobra Norato, se 

justificam no apelo à realidade sobrenatural que possibilita a criação e recriação de 

“Honoratos”, no contexto da oralidade, entre grupos que não conseguem explicação para as 

ocorrências cíclicas de determinados fenômenos da natureza. Por tratar-se de narrativas 

fundadas na representação mítica de Cobra Norato, o poema de Raul Bopp, Cobra Norato,

não poderia ficar de fora. E assim, as narrativas orais dialogam com o poema de Raul Bopp, 

Cobra Norato, no que diz respeito às múltiplas facetas simbólicas do mito, transfiguradas no 

discurso poético e no imaginário popular, e presentes nas repetidas vozes de narradores 

anônimos, no último capítulo da Tese, apresentada em quatro capítulos. 

“A construção romanesca e a geografia dos rios”, analisa a representação do universo 

amazônico sob a perspectiva da própria Amazônia na prosa do escritor Dalcídio Jurandir, 

tendo como eixo: a perspectiva de Bachelard; a fortuna crítica que demonstra a importância 

de Dalcídio Jurandir no contexto da literatura brasileira; o projeto literário de Dalcídio 

Jurandir; autor e narrador – narradores coadjuvantes na reconstituição da Cabanagem. O 

capítulo inicia com uma reflexão sobre a difícil tarefa de falar sobre o universo mágico-mítico 

da Amazônia, sem perder o rumo, o prumo e a rota. A referência ao personagem do conto O

carro dos milagres, de Benedicto Monteiro, registra a dificuldade deste trabalho de pesquisa 

em manter um percurso previamente pontilhado para o estudo dos signos do espaço 

amazônico, representado na literatura. Isso porque, dentro e fora da ficção, é da decodificação 

e re-interpretação desses signos que depende a segurança dos caminhos de ida e de volta. Em 

perigo iminente, o personagem do conto de Benedicto Monteiro, perdido no meio de um rio 

de gente, invoca o milagre de Nossa Senhora de Nazaré, para alcançar o destino de sua 

promessa – o Carro dos Milagres. Na prece-invocação, explora as possibilidades de 

combinações dos referentes familiares para imprimir na ficção o mapa sócio-cultural-

geográfico do mundo físico a que pertence – o mundo amazônico, reelaborado na memória. 

Em situação semelhante à do personagem do conto, eu, autora desta tese, recorro a Nossa 

Senhora, como faria um homem ou uma mulher amazônicos, reais ou fictícios, diante de uma 

importante jornada. Como a invocação de um milagre não cabe no contexto de uma pesquisa 

que depende de esforço intelectual, rezo a “Salve Rainha”, até o “nos mostrai”, para encontrar 

o caminho e manter o rumo e o prumo, imitando o narrador-personagem de Monteiro (“O 

peixe”. 1990, p. 89). No ponto do “nos mostrai” da “Salve Rainha”, aparecem os caminhos 
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dos rios onde os sons dos encantados e dos bichos do fundo, o fluxo das marés, a mudança 

dos ventos que levam e trazem cheiros de mato, de frutas, de maresia, de peixes e mariscos, 

orientam os viajantes perdidos. E, eu, finalmente, compreendo que a representação do rio, no 

espaço da imaginação, tanto na criação poética como em narrativas populares, ilumina o 

roteiro desta pesquisa porque o rio está em tudo.  

Para desenvolver o estudo sobre a imagem do rio como espaço guardião de 

memórias, evoco o “espaço percebido pela imaginação” na obra A poética do espaço de 

Bachelard (1993) no intuito de articular a imagem do “rio que está em tudo” com a teoria do 

“espaço vivido com todas as parcialidades da imaginação” (BACHELARD, 1993, p. 19). 

Ainda sob a influência de Bachelard, dedico ao estudo dos rios um tratamento particular, 

levando em conta a sua importância nesta pesquisa. Aqui, o rio não pode ser entregue à 

mensuração e à reflexão de geômetra que, ao falar de volumes, “trata apenas das superfícies 

que os limitam” (BACHELARD, 1993, p. 238).  

Nessa perspectiva, o rio invade a história e a história invade o rio no momento em que 

a história da Cabanagem se inscreve no rio e os rios se inscrevem na história da Cabanagem, 

reconstituída na prosa romanesca.  

Ao articular o estudo dessas memórias com as diversas vozes estilístico-ideológicas no 

episódio da Cabanagem, recorro à concepção bakhtiniana para demonstrar um importante 

aspecto estilístico: a intromissão do autor nas vozes do discurso, o que torna possível a 

identificação de vozes antagônicas que, ocupando suas devidas posições no discurso da 

ficção, reinventam a história.  

“Marajó desencanta?”, tem como eixo o romance e a história do Marajó; Dalcídio 

Jurandir – a região Norte – no mapa literário do país; o caráter universal da obra; as relações 

de poder em Marajó; o trabalho com a memória e a tradição ameaçada. Do estudo da 

memória no discurso literário resulta um diálogo entre os escritores Dalcídio Jurandir e Inglês 

de Sousa no encontro do personagem Missunga, do romance Marajó e o tenente Antonio 

Sousa, personagem do conto “A feiticeira”. O entrelaçamento das vozes desses dois 

personagens reconstitui a memória dos rios nos rios da memória. O estudo das memórias 

coletiva e individual no discurso autobiográfico de Dita Acatauassu enriquece esta tese no que 

diz respeito à criação de uma memória amazônica sob diferentes pontos de vista. Nos dois 

discursos – o literário e o autobiográfico – os processo da memória foram estudados com o 

auxílio das obras: A memória coletiva de Maurice Halbwachs; Matière et mémoire, de Henri 

Bergson; Memória e sociedade: lembranças de velhos, de Ecléa Bosi. E, finalmente O
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Narrador de Walter Benjamin em Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e 

história.

“Nas tramas da memória”, apresenta o processo de construção da obra do escritor 

Benedicto Monteiro e elege o conto “O peixe” para sustentar o desenvolvimento do capítulo. 

Com fortes traços de oralidade, o conto recria um pedaço do cotidiano da vida ribeirinha, no 

momento em que o narrador/personagem interpreta (entre o lago e a terra firme) os códigos do 

espaço e do tempo. Mas não é por acaso que o ritmo da expressão oral está presente no texto. 

É muito provável que essa tenha sido uma decisão do autor para intensificar o envolvimento 

do narrador/personagem com o mundo narrado. 

Segundo Benedito Nunes – na apresentação do livro O carro dos milagres – o relato 

oral consiste na transmissão contínua de acontecimentos singulares extraídos da experiência 

comum, que é a célula matriz do gênero literário denominado conto. Esse tom de oralidade se 

mantém dentro da narrativa escrita que, “irrigada com a seiva de termos e expressões 

regionais, consegue preservar, em seu ritmo descontraído, a maneira vital, gratificante, do 

velho contador de história das sociedades pré-industriais, ligado à terra e não dominado pela 

vivência do tempo utilitário” (NUNES, 1990, p. 9). 

É sob a perspectiva de Bendito Nunes que o tom de oralidade, no contexto narrativo 

do conto “O peixe”, de Benedicto Monteiro, enriquece o convencional papel do narrador, 

cujas experiências refletem a angústia de um homem dividido entre as coisas de Deus e as 

tentações do Diabo. Para compor o espaço da narrativa o personagem recorre à constelação de 

signos amazônicos: Águas, peixes, plantas, musgos, cores, cheiros e sabores, elementos de um 

mundo particular se agregam à geografia dos rios, lagos, furos, igarapés, remansos, barrancos, 

caminhos andantes, ilhas; e às correntezas, linhas d’água, pontes, travessias, margens, linha 

do horizonte, e a um caminhar constante, distante das distâncias. O estudo desse espaço 

construído na ficção de Benedicto Monteiro se baseia na obra Espaço e romance (1985), de

Antônio Dimas. E a passagem do tempo, nos deslocamentos das imagens da memória do 

personagem-narrador, no tempo da ficção, é examinada sob a perspectiva da obra de 

Benedicto Nunes, O tempo da narrativa (1995).

Finalmente, “Cobra Norato: Literatura e Imaginário”, transita pelo imaginário 

popular em busca da memória que reúne os rios e a Cobra Grande numa relação xipófaga nas 

vozes de sujeitos anônimos que revelam a vocação mitológica da Amazônia, no que diz 

respeito ao imaginário e à tradição oral. Neste sentido, o estudo do mito, no discurso mítico, 

se desenvolve a partir das obras Cultura amazônica: uma poética do imaginário (1995), de 

João de Jesus Paes Loureiro; Mitologia I – Mistério e surgimento do mundo (1995), de 



20

Eudoro de Sousa; Imagens e símbolos: ensaios sobre o simbolismo mágico-religioso (1991), 

de Mircea Eliade.  

No espaço da geografia em construção, entre as ilhas que mudam de lugar e as 

múltiplas facetas dos rios, seus movimentos labirínticos e sinuosos que imitam os 

movimentos da Cobra Grande, surgem os relatos que dão vida aos mitos, no contexto das 

narrativas orais, como, por exemplo, a história de Cobra Norato (BOPP, 1984). Em diferentes 

versões, essas narrativas reconfiguram as ligações simbólicas entre o rio e Cobra Grande. As

vozes do discurso mítico estão asseguradas nas três narrativas populares recolhidas no projeto 

IFNOPAP. Nas vozes de sujeitos anônimos atentos às necessidades dos grupos sociais a que 

pertencem, a representação mítica, nas três variantes, cumpre a função de preservar as 

tradições adaptando-se às transformações das sociedades que a transformam. É nessa 

perspectiva – entre aventuras e desventuras que envolvem a busca do retorno à forma humana 

– que Honorato, ao percorrer o território amazônico, “deslizando” pelos rios que constroem 

sua própria narrativa, deposita suas memórias e deixa suas marcas que ajudam a transformar 

aquele universo em construção.  

Para acompanhar a trajetória de Honorato, divido a narrativa O encanto de Honorato, em 

duas partes: a primeira parte acompanha o desenrolar das aventuras do herói, até o momento em 

que Honorato provoca a morte da irmã gêmea, Felizmina; a segunda parte segue com Honorato, 

em busca do desencantamento. Na história de Honorato: Cobra Grande, além dos elementos já 

identificados em O encanto de Honorato, busco entender por que o imaginário popular atribui à 

Felismina, o lado mau dos Gêmeos. Neste propósito, A lenda da cobra Norato entra como leitura 

complementar das duas outras narrativas, auxiliando, também, na localização de elementos que 

identificam, em cobra Norato, o seu lado humano, principalmente nas imagens que configuram 

as aparições de Honorato na forma humana. Esse aspecto, em particular, aproxima a versão oral 

do mito, da forma recriada no terreno da ficção literária, ocorrendo, inevitavelmente, o 

entrelaçamento da narrativa popular com a literatura, seja no poema Cobra Norato, de Raul 

Bopp, seja no romance Três casas e um rio, de Dalcídio Jurandir.

O ponto de intercessão entre os discursos selecionados reside no fato de que, neles, 

os rios e os lagos do universo geográfico amazônico (transfigurados pela imaginação) 

representam muito mais que caminhos de passagem, espaços de travessias, vias de penetração 

e de conquista ou lugares de fronteira; neles, os rios e os lagos transcendem à função de 

espaço e se revelam, também, sujeito e personagem, fio e tecido, rota e roteiro, cena e cenário 

desses discursos. 
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Entre o ponto de partida e o ponto de chegada, as representações dos rios e dos lagos, 

recriadas nas “histórias de gentes”, refletem, na literatura e em narrativas orais, formas de 

apreensão e compreensão do mundo, nos espaços dos trapiches, ancoradouros, embarcadouros 

de pequenas vilas, povoados e cidades ribeirinhas, ou no interior de pequenas ou grandes 

embarcações, ancoradas ou navegando, subindo ou descendo pelos rios e lagos da Amazônia 

ribeirinha. E assim preencho a lacuna que percebi naquele encontro de 2002, assegurando aos 

rios da região amazônica, representados na ficção paraense, um lugar no espaço da memória 

latino americana.
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2 A CONSTRUÇÃO ROMANESCA E A GEOGRAFIA DOS RIOS 

Os rios da Amazônia constituem uma realidade labiríntica e assumem 
uma importância fisiográfica e humana excepcionais. Dele dependem 
a vida e a morte, a fertilidade e a carência, a formação e a destruição 
de terras, a inundação e a seca, a circulação humana e de bens 
simbólicos, a política e a economia, o comércio e a sociabilidade. O 
rio está em tudo.  

(Paes Loureiro)  

2.1 A POÉTICA DO ESPAÇO DOS RIOS 

Tanto no discurso da narrativa escrita como nas histórias recolhidas no espaço da 

oralidade, o ambiente dos rios é constituído de elementos da natureza que se integram ao 

mundo narrado, sem os quais não seria possível traduzir o universo ribeirinho, nas suas 

peculiaridades. A inquietude, a força, os caprichos, os arremessos e a liberdade dos rios estão 

presentes nas histórias que se multiplicam livremente nas beiradas dos rios, nas praias, nos 

navios, nos barcos, nas lanchas, nas canoas, tendo por testemunhas, lemes, motores, hélices, 

remos, velas, âncoras, todos subjugados à intensidade e ao movimento dos ventos e das águas. 

Ventos que vêm com a enchente e vão com a vazante, trazendo e levando cheiro de morte, 

cheiro de vida: cheiro de mato podre e de animais mortos; cheiro de peixes e de mariscos; 

cheiro de frutas. São cheiros que se confundem com os demais componentes das histórias de 

rios cujos personagens, muito cedo, aprendem a identificar as mensagens enviadas por esse 

conjunto de signos, sem o qual não seria possível a sobrevivência. 

Como penetrar nesse universo particular – imenso na sua multiplicidade, mágico-

mítico na sua fragmentação e labiríntico na sua geografia – sem perder o rumo e o prumo, 

sem perder a rota, como aconteceu com aquele personagem do conto “O carro dos milagres”, 

de Benedito Monteiro (1990, p. 23): 

Oh! Minha Nossa Senhora! Como é possível cumprir a sua promessa no 
meio deste povo. Se fosse para chegar num brejo, passar num atoleiro, varar 
na mata escura, atravessar um rio a nado ou vencer um igapó este seu criado 
e muito que devoto romeiro já tinha chegado a que tempo! Até com aturá de 
castanha na costa, cambada de peixe na vara, ruma de seringa no ombro, 
peso no lombo de duas postas de pirarucu, a Senhora sabe que faço sem 
dificuldade qualquer travessia. Não tremo nem trastejo quando pulo em 
cima de um tronco de bubuia. E não sinto o menor sobroço quando pesco 



23

em riba de lama gulosa fazendo ponte de toro de Açaí. [...] O rumo, onde 
está o rumo? Onde é que estou? Se fosse ao menos na baía, de noite, me 
guiava pelo setestrelo. Se fosse na mata fechada, me guiava pela cor das 
folhas, pela pegada dos bichos, pela direção dos ventos, pelo jeito dos paus. 
Mas nesse mar de gente, qual é o ponto? Qual é o rumo que posso me 
agarrar?

A prece/invocação expressa o desespero de um caboclo ribeirinho que se desloca de 

um território para outro, com a finalidade de pagar uma promessa a Nossa Senhora de Nazaré, 

e se perde no meio da multidão de outros promesseiros. Desorientado, busca no meio daquele 

rio de gentes, algum referencial de seu próprio mundo que ele vai reconstruindo durante a 

narrativa. A prece, ao mesmo tempo em que constrói o mapa cultural-geográfico do universo 

ribeirinho, retirado das vivências do personagem, expõe sua fragilidade em meio aos signos 

desconhecidos. Onde estão o brejo, o atoleiro, a mata escura, o rio, o igapó, a lama gulosa?

Onde estão as pegadas dos bichos? Para onde sopra o vento? A narração de seu próprio 

mundo oferece uma cadeia referencial de signos que permite à memória do personagem 

localizar pontes, realizar travessias, distinguir variações do verde da floresta, identificar 

direções, vencer a escuridão e alcançar o destino desejado, nos limites do espaço conhecido. 

Mas, quando essa cadeia referencial se rompe, o promesseiro precisa da ajuda do “céu”, na 

forma de um milagre, para encontrar o rumo. 

Em situação semelhante à do personagem, que busca cumprir uma promessa, recorro, 

também, a Nossa Senhora, como faria um homem ou uma mulher amazônicos. Mas não 

invoco um milagre. Rezo a “Salve Rainha”, até o “nos mostrai”, lembrando outro personagem 

de Monteiro, em situação difícil: “Quando eu era criança, minha mãe sempre dizia: – meu 

filho, reza a Salve Rainha até “nos mostrai”, que tu encontras a caça nas matas e os peixes 

nos rios, contanto que seja com muita fé” (“O peixe”. 1990, p. 89). Reunindo-me aos dois 

personagens – por que nem mesmo na prece existe solidão – fortaleço o meu pedido. Valha-

me Nossa Senhora! E se eu estivesse navegando pelos rios? Eu me orientava pelas marés, 

pelos ventos, pelos cheiros – de mato, de frutas, de maresia, de peixes, de mariscos – ou me 

guiava pelos sons dos encantados e dos bichos do fundo, ou pelos “lamentos da Cobra 

Grande, que reside no fundo dos rios e dos lagos” (SOUSA, 2004, p. 62-64). Envolvida nesse 

conjunto de signos, sigo em busca dos “caminhos em marcha e que levam aonde queremos 

ir”.2

                                          
2 “Não há no mundo uma região onde melhor se ajuste a imagem dos ‘caminhos em marcha e que levam aonde 
queremos ir’, do que a Amazônia. As suas baías, os seus golfos, rios, paranás, lagos, furos e igarapé consagram 
esta frase de Pascal, sob o aspecto da geografia dinâmica e o das manifestações de vida do homem, cujo destino 
está entregue aos caminhos que andam” (PASCAL apud TOCANTINS, 1983, p. 231). 
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Após a digressão (sugerida pela desorientação do ribeirinho fora do seu espaço fluido 

de águas imensas e confundido com as águas das pessoas na multidão quase inimaginável na 

procissão de Nossa Senhora de Nazaré), volto-me à relatividade da noção de espaço em 

Gaston Bachelard, que, na parte IX da introdução de A poética do espaço, ensina que “o 

espaço percebido pela imaginação não pode ser o espaço indiferente entregue à mensuração e 

à reflexão de geômetra. É um espaço vivido. E vivido não em sua positividade, mas com todas 

as parcialidades da imaginação” (BACHELARD, 1993, p. 19). Aqui, ao desenvolver um 

estudo sobre os rios, enquanto espaço guardião de memórias na criação literária, evoco A

poética do espaço na perspectiva da imaginação. E, ainda sob a influência de Bachelard, 

dedico ao estudo desse espaço um tratamento particular, levando em conta que, por não se 

tratar de um universo de dimensões comuns, não pode ser entregue à mensuração e à reflexão 

do geômetra que, ao falar de volumes, “trata apenas das superfícies que os limitam” 

(BACHELARD, 1993, p. 238). Nesse sentido, como falar desse espaço de memória dos rios 

na obra literária, deixando de lado a mensuração, abandonando as superfícies e penetrando o 

seu interior, senão pela imaginação? Como penetrar o espaço dessas memórias na imensidão 

de suas múltiplas facetas simbólicas, no interior do discurso literário? Essas interrogações 

remetem à descrição da flor do Stachys no devaneio do botânico citado por Bachelard, que 

utiliza ingenuamente as palavras correspondentes a coisas do tamanho comum, para descrever 

a intimidade de uma flor. Na descrição da flor, “a libertação de todas as dimensões é a própria 

característica da atividade de imaginar” (BACHELARD, 1993, p. 163). Segundo Bachelard, a 

história do botânico encontra-se no Dictionnaire de botanique chrétienne, que é um volumoso 

tomo da Nouvelle encyclopédie théologique, editado em 1851, no artigo Epiaire:

Essas flores criadas em berços de algodão são pequenas, delicadas, cor-de-
rosa e brancas [...] Apanho a pequena corola com o longo véu de seda que a 
recobre [...] O lábio inferior da flor é reto e um pouco recurvado; 
interiormente é de um rosa vivo e coberto no exterior por uma peliça 
espessa. [...] Os quatro estames apresentam-se retos e em boa harmonia na 
espécie de pequeno nicho que forma o lábio inferior. Ficam ali, calidamente, 
nas pequenas casamatas bem acolchoadas. O pequeno pistilo fica 
respeitosamente aos seus pés; mas por causa de sua pequena altura, é 
preciso, para lhe falar, que eles por sua vez dobrem os joelhos. [...] As quatro 
sementes nuas permanecem no fundo da corola e se elevam até sua altura 
[...] (BACHELARD, 1993, p. 162). 

Bachelard utiliza a descrição da flor para ensinar que “é preciso amar o espaço para 

descrevê-lo tão minuciosamente como se nele houvesse moléculas de mundo, para 

enclausurar todo um espetáculo numa molécula de desenho” (BACHELARD, 1993, p. 167). 



25

As imagens da descrição da flor ajudam a compreender, nesta tese, a importância que 

minúsculos detalhes adquirem na representação do todo quando “o grande sai do pequeno, 

não pela lei lógica dos contrários, mas graças à libertação de todas as dimensões, libertação 

que é própria da atividade de imaginar” (BACHELARD, 1993, p. 163). 

Nesta perspectiva, as diversas transfigurações imaginárias dos rios – às vezes 

personagens, às vezes tempo, às vezes espaço, e às vezes, também, espaço/testemunha –, 

“coisas” de dimensão gigantesca recriadas na ficção do escritor Dalcídio Jurandir, serão 

interpretadas com palavras correspondentes a coisas do tamanho comum (ao contrário da 

miniatura do botânico), graças à libertação de todas as dimensões, libertação própria da 

atividade de imaginar. 

2.2 DALCÍDIO JURANDIR NO CONTEXTO DA LITERATURA BRASILEIRA

Luís da Câmara Cascudo, ao falar de sua experiência com o material retirado do 

romance Marajó, admite que certamente há outros ângulos para a visada nesse romance 

magnífico: “Cabe-me fixar o que me interessa real e honestamente, o que pertence ao meu 

mostruário”. Em seguida, faz questão de assinalar: “Para mim, a terceira leitura do Marajó foi 

‘test’. Percorri o romance anotando o material que utilizaria. Qualquer deformação 

intencional, qualquer invenção infeliz, qualquer enfeite literário chamar-me-ia a atenção 

fatalmente” (CASCUDO, 1948, p. 2). Quando se refere às lendas3 recriadas no romance 

Marajó, afirma que todas as superstições e tradições nelas identificadas são de fundo europeu: 

“Estão assimiladas, adaptadas, revolvidas na terra de Marajó, mas vieram com o colono 

português” (CASCUDO, 1948, p. 2). O interesse de Câmara Cascudo sobre o romance 

Marajó identifica, nos pequenos detalhes, de que matéria se compõe o todo, no mundo 

amazônico representado na obra de Dalcídio Jurandir. 

As obras do escritor foram examinadas, também, sob outros ângulos. Enilda Alves 

em Marinatambalo: construindo o mundo amazônico com apenas Três casas e um rio

(ALVES, 1984), apresenta a leitura do romance Três casas e um rio, à luz da psicanálise. 

                                          
3 Segundo Vicente Salles, “Marajó contém uma soma considerável de informações folclóricas, com interesse 
etnográfico e antropológico, o mais vasto e coerente que já se introduziu na literatura regional. Nele pode-se 
vislumbrar algo valioso e renovador na técnica da ficção brasileira. [...] Dalcídio Jurandir construiu uma história 
extremamente complexa em que o arquétipo folclórico funciona como suporte. Ele decompôs estruturalmente, 
como o faria Wladimir Propp com os contos de fada, a narrativa popular, integrando-a depois, por partes, ao seu 
próprio romance, com os acréscimos sugeridos pelo contexto local” (SALLES apud NUNES, 2006, p. 218). 
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Paulo Jorge Martins Nunes (1998) em sua Aquonarrativa: uma leitura de Chove nos 

campos de Cachoeira, de Dalcídio Jurandir, não se atém à leitura do romance como objeto de 

análise puro e simples. Seu percurso atravessa o campo da recepção propondo, como ele 

mesmo afirma, um estudo sobre a recepção deste livro pela crítica especializada – intelectuais 

que convivem / conviveram com o texto dalcidiano. Resulta desse enfoque uma crítica severa 

à ausência de Dalcídio Jurandir na relação dos escritores consagrados nacionalmente na 

Literatura Brasileira. Em particular aponta, como um grande equívoco, a classificação da 

produção literária de Dalcídio Jurandir como neo-realista/neo-naturalista, sem considerar 

outros dados essenciais da obra. 

Na perspectiva crítica do trabalho de Paulo Nunes, podemos incluir Sérgio Milliet 

que, ao discutir o romance social na Literatura Brasileira, faz uma rápida alusão ao escritor 

paraense Dalcídio Jurandir, focalizando o espaço do romance Marajó, visivelmente sob a 

influência d’A outra margem do rio, de Euclides da Cunha que, segundo Gilberto Freyre, foi 

“um dos escritores brasileiros que maior influência exerceu sobre ‘a gente do seu país’, 

desvendando para muitas gerações um Brasil ainda obscuro”. As palavras contundentes de 

Freyre parecem cunhar uma época: 

De Euclides da Cunha se pode hoje afirmar que é um dos escritores 
brasileiros que maior influência vem exercendo sobre a gente do seu país e 
maior atenção da parte dos estrangeiros vem atraindo para a cultura em geral 
e para as letras em particular, de um ainda obscuro Brasil. [...] o Euclides da 
Cunha preocupado com o futuro brasileiro da Amazônia era o mesmo 
Euclides da Cunha em quem o drama de Canudos despertara o mais intenso 
dos brasileirismos. [...] (FREYRE , 1966, p. 299. Grifo meu). 

Após a publicação d’A outra margem do rio – que ressalta seringueiros esquecidos, 

rios em abandono, florestas devastadas, conflito entre natureza e cultura, contraste entre 

civilização e barbárie e disputa de limites fronteiriços com outros países –, estabelece-se uma 

espécie de paradigma que irá nortear os olhares de brasileiros e estrangeiros sobre a região. 

Segundo Samuel Benchimol (1999), a partir de então, as leituras sobre a Amazônia passam a 

oscilar entre a poética da ruína e a poética do ufanismo, que dá ênfase ao exotismo e à 

exuberância da paisagem da região.

No sentido da poética da ruína, assinalada por Benchimol, A outra margem se

encontra “na inconstância tumultuária do rio, nas curvas infindáveis, desesperadoramente 

enleadas, recordando o roteiro indeciso de um caminhante perdido, a esmar horizontes, 

volvendo-se a todos os rumos ou arrojando-se à ventura em repentinos atalhos” (CUNHA, 
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1966, p. 229). Depois de “enriquecer” de metáforas a descrição da outra margem, Euclides 

da Cunha dedica-se a falar das “gentes que a povoam”: 

As gentes que a povoam talham-se-lhe pela brabeza. Não a cultivam, 
aformoseando-a: domam-na. O cearense, o paraibano, os sertanejos 
nortistas, em geral, ali estacionam, cumprindo sem o saberem, uma das 
maiores empresas destes tempos. Estão amansando o deserto. [...] O recém-
vindo do Sul chega em pleno desdobrar-se daquela azáfama tumultuária, e, 
de ordinário, sucumbe. Assombram-no, do mesmo lance, a face 
desconhecida da paisagem e o quadro daquela sociedade de caboclos 
titânicos que ali estão construindo um território. Sente-se deslocado no 
espaço e no tempo; já não fora da pátria, senão arredio da cultura humana, 
extraviado num recanto da floresta e num desvão obscurecido da história 
(CUNHA, 1966, p. 233).

Ironicamente, Milliet, ao penetrar no universo literário de Marajó, age e pensa como 

o recém-vindo do Sul. Imagina-se mergulhado naquela Amazônia da outra margem. E, como 

aquele viajante de que fala Euclides da Cunha, “sente-se deslocado no espaço e no tempo; já 

não fora da pátria, senão arredio da cultura humana, extraviado num recanto da floresta e num 

desvão obscurecido da história”. Envolvido nessa atmosfera, Milliet não percebeu que, no 

romance Marajó, não são os aspectos exteriores e singulares da vida regional que prevalecem, 

embora os compêndios de Literatura Brasileira enquadrem a obra de escritor Dalcídio 

Jurandir na corrente literária que se convencionou chamar de “regionalismo”, uma vertente do 

Modernismo liderada pelo sociólogo pernambucano Gilberto Freyre. O que prevalece no 

romance é o drama íntimo e universal da condição humana, sem perder de vista as 

preocupações do campo literário. 

Mesmo quando tenta elogiar, Milliet sucumbe à sua própria impossibilidade. Para 

ele, Marajó é um belo romance, pois ninguém melhor que Dalcídio Jurandir “nos comunica 

uma sensação do deserto de lodo, do calor deliqüescente. Nessa pegajosa atmosfera evoluem 

personagens que se adaptam à lama, ao charco, vivem nele, nele se amam e procriam”. Essa 

atmosfera do romance, ainda segundo Milliet, proporciona o nascimento de “umas flores 

exóticas, estranhas flores animais, carnívoras, como Orminda e Alaíde que sugam quem se 

encosta a elas e mostram a mesma naturalidade no amor como no abandono, fatalistas 

possivelmente, simples demais provavelmente” (MILLIET, 1981, p. 250). 

Contrariando a visão de Milliet, João de Jesus Paes Loureiro considera que uma das 

mais belas incorporações da paisagem amazônica na cultura, por via da expressão simbólica 

de uma obra literária, é realizada por Dalcídio Jurandir: 
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A Amazônia de Dalcídio Jurandir é a Amazônia do viajante caboclo do 
Marajó capaz de construir em torno dos seus personagens ao longo do 
andamento sinfônico e sufocante da paixão de Missunga por Alaíde a 
paisagem, que além da magia, se erotiza, confunde-se, enrosca-se libidinosa 
com a ‘cunhantã’ Alaíde – o arisco objeto do desejo de Missunga e se dilui 
espermosamente aos olhos desse ‘voyeur’ caboclo do Marajó (LOUREIRO, 
1995, p. 119).  

Ao longo do tempo, o imaginário coletivo criou muitas Amazônias. Por causa de sua 

exuberância que provoca, ao mesmo tempo, temor e fascínio, as Amazônias oscilam entre 

metáforas que se alternam, dependendo do contexto e das conveniências de quem as formula. 

E assim, onde Loureiro percebe uma paisagem libidinosa, Milliet enxerga uma atmosfera 

lamacenta e pegajosa envolvendo os personagens do romance Marajó que, como já foi dito, 

pode ser lido sob vários aspectos. 

Em relação aos personagens, a narrativa de Dalcídio Jurandir expõe (na década de 

1940, período em que quase todo o planeta voltava seus olhos para a região amazônica) o 

drama dos ribeirinhos da ilha de Marajó, que em nada se assemelham àquelas flores exóticas, 

estranhas flores animais, carnívoras, de que fala Milliet.  

As vozes, silenciadas na História, ocupam na ficção um lugar de destaque:  

Quero servir a Pátria, mamãe. Que faço aqui? Ser eleitor do Coronel 
Coutinho? Apanhando açaí toda a vida? Já criei calo de tanto trepar no 
açaizeiro, mamãe. É só desgosto. Só temos esta miséria. Até tesouro 
enterrado, já escavaquei (Marajó. p. 49). 

A incerteza do futuro, revelada no discurso direto do personagem Francisco, expõe o 

sistema social mantido pelo autoritarismo do grande proprietário de terras que não concede 

alternativas àqueles que não as possuem. As fazendas ocupam grandes áreas destinadas à 

pecuária. A subsistência dos personagens limita-se quase exclusivamente à pesca. Quando 

expulsos das beiradas dos rios, concentram-se em pequenos vilarejos sem nenhuma 

perspectiva. Resta-lhes, portanto, dois caminhos: um para cima (conduz à realidade); o outro, 

para baixo (alimenta a fantasia do enriquecimento). No alto, estão as palmeiras, a 

sobrevivência garantida pela dádiva da natureza. Para baixo, tudo fica a cargo da imaginação 

que recupera o mito do tesouro enterrado pelos cabanos, nas terras de Marajó.

Na criação poética, embora Francisco não compreenda, o tesouro da ilha não é o ouro, 

supostamente enterrado pelos cabanos. E sim, o açaí, objeto da cobiça dos grandes projetos de 

exploração da Amazônia, criticados pelo escritor, dentro e fora da ficção: 
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[...] o rótulo, em inglês e francês, do palmito de açaí, mostra que a 
civilização do enlatado entrou definitivamente em nossa selva. Vamos 
comer o palmito em inglês e francês, e abandonamos a bárbara bebida de 
nossos avós. O rótulo é o símbolo do desmatamento da Amazônia, entregue, 
agora, às serrarias de madeira, às pastagens, aos magnatas americanos. O 
Pajé some, o açaí some [...] É meu temor essa civilização do saque, da 
derrubada do palmito [...] A floresta amazônica está indefesa. (JURANDIR 
apud MORAES, 1962, p. 21).  

O texto citado foi extraído de uma carta em resposta ao recebimento de um vidro de 

palmito enviado por dona Maria de Belém Menezes, filha do poeta Bruno de Menezes. A 

correspondência enviada por Dalcídio Jurandir revela um cidadão preocupado com o destino 

da Amazônia que se reflete no Dalcídio Jurandir, ficcionista. A relação entre as idéias do 

escritor e sua obra de ficção ocorre pela impossibilidade de dissociar um Dalcídio Jurandir do 

outro. Na opinião de Vicente Salles (1992, p. 371), o que de mais intenso está presente na 

obra literária do escritor é a denúncia da condição de miséria em que vive o homem que 

habita a região do Marajó, dominada por grandes proprietários de terras, à custa da exploração 

do “inteiramente despossuído”. 

A sua forma de “conciliar o substrato de verdade, memória, dados objetivos factuais 

de uma região paraense, e conduzi-los ao terreno da ficção, abrindo-se assim asas à 

conformação epopéica” (TUPIASSU, 1997, p. 48) é o carimbo que autentica a transposição 

do espaço real para o espaço literário de um pedaço da “região paraense”. Como Benedicto 

Monteiro, Paulo Nunes, Loureiro, Tupiassu identifica, na ficção de Dalcídio Jurandir, a 

representação da Amazônia: a Ilha de Marajó. Mas, mesmo em se tratando de apenas um 

“pedaço”, importa que o escritor conseguiu anexar, ao terreno da ficção, o Extremo Norte do 

Brasil.

Luís Bueno, em a História do Romance de 30, considera como elemento 

imprescindível, na produção dos romancistas da geração pós-Primeira Guerra, a existência de 

uma causa que se revelasse na criação literária de cada autor. Ao examinar o assunto, chama a 

atenção para a abertura do primeiro livro de Jorge Amado, O País do Carnaval, na qual o 

autor confessa: “Não posso bater-me por uma causa. Eu sou ainda um que procura”. 

(AMADO apud BUENO, L., 2006, p. 34). Em seguida, acompanhando as transformações por 

que passa a geração do escritor, e de como ela vai se conformando, com o passar do tempo, 

Bueno conclui que não demorou muito para que Jorge Amado achasse uma causa: “E, mais 

do que isso, para que se tornasse inaceitável que um intelectual honesto não a tivesse achado 

no Brasil” (BUENO, L., 2006, p. 34). 
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A “causa” de Dalcídio Jurandir era, na década de 30, aprofundar as realidades 

humanas da Ilha do Marajó e de Belém do Pará, numa visão de toda a sociedade do Extremo 

Norte nos temas de seus romances que, segundo ele mesmo, “vêm do meio daquela 

quantidade de gente das canoas, dos vaqueiros, dos colhedores de açaí” (JURANDIR, 2006, 

p. 243). 

2.3 O PROJETO LITERÁRIO DE D. JURANDIR  

Para realizar essa tarefa, o autor levaria em conta o conceito de artista, segundo Gorki, 

sob dois pontos de vista: o artista como historiador de sua classe, de sua época; e o artista 

capaz de assimilar e transformar o conhecimento do universo em “conhecimento artístico” 

(JURANDIR, 2006, p. 243). Durante o processo da criação literária em Dalcídio Jurandir, as 

duas funções, quando desempenhadas pelo artista, em atuações diferentes, remetem ao 

conceito de História em Walter Benjamin. Para o filósofo, “articular historicamente o 

passado, não significa conhecê-lo ‘como ele de fato foi’. Significa apropriar-se de uma 

reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo” (BENJAMIN, 1994,          

p. 224). 

No contexto da obra de Dalcídio Jurandir, não se trata somente da articulação do 

passado histórico, mas, também, da articulação desse passado histórico, não ‘como ele de fato 

foi’, mas como se realiza na ficção literária. Nesse sentido, o sujeito do discurso esquiva-se do 

perigo que ameaça tanto a existência da tradição como aqueles que a recebem: “entregar-se às 

classes dominantes” (BENJAMIN, 1994, p.  225). Portanto, deverá o sujeito recusar a empatia 

com o vencedor.  

E, assumindo a empatia com os vencidos, Dalcídio Jurandir não resiste à tentação de 

citar Gorki no que diz respeito ao conhecimento e à imaginação, por considerar que nessas 

duas forças reside a faculdade de imaginar, de observar, de comparar, de estudar os 

fenômenos da natureza e os atos da vida social. Acredita que a substância da imaginação é, 

também, um conhecimento do universo, mas um conhecimento obtido principalmente por 

imagens, um conhecimento artístico que utiliza a história no sentido que lhe atribui Benjamin 

(1994, p. 225), “escovada a contrapelo”. 

Dessa maneira, pode-se admitir que “os fenômenos elementares da natureza são 

envolvidos pela imaginação com sentimentos e qualidades humanas e mesmo com intenções” 
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(GORKI apud JURANDIR, 2006, p. 72). É evidente que a referência à obra de Gorki é uma 

revelação de “intenções” na perspectiva da criação artística de Dalcídio Jurandir, cujo 

processo agrega conhecimento a sentimentos e qualidades humanas, principalmente através da 

ação, que o escritor considera o meio mais eficaz para um romancista mostrar e provar ao 

leitor os defeitos e as qualidades dos personagens “sem excluir, é lógico, a possibilidade das 

interferências do autor dado que o romance é um gênero literário demasiado elástico, amplo 

para conter um vasto mundo de sugestões, idéias, situações, a torrente da vida, enfim” 

(JURANDIR, 2006, p. 73). 

Esse projeto literário se concretiza na medida em que o artista – capaz de assimilar e 

transformar o conhecimento do universo, em “conhecimento artístico” – consegue traduzir 

idéias, inquietudes, aspirações, contrastes, sentimentos, que não são apenas seus, mas de uma 

multidão, de milhares, de milhões (enfim, um rio amazônico) de seres humanos. 

Seguindo por essa trilha, o narrador dos romances do Extremo-Norte, com a ajuda e 

a interferência do autor, consegue transpor para a ficção as idéias e os sentimentos dos seres 

humanos que vivem num pedaço da Amazônia, facilmente identificáveis no mundo de 

pescadores, doceiros, sapateiros, geleiros, barqueiros, pequenos vendedores ambulantes, 

pupunheiros, taberneiros, roceiros, vaqueiros, bêbados, viajantes, canoeiros, desempregados, 

funcionários públicos e muitos doutores que detêm o poder, mas não a emoção, de que fala o 

estudo de Assis (1984).  

A essa lista eu acrescentaria, ainda, o mundo dos índios e dos negros, em situação de 

escravidão, uma das grandes preocupações do escritor, embora se saiba que, no mundo 

possível da narração ficcional de Dalcídio Jurandir, à exceção dos fazendeiros e doutores, 

todos os “pobres personagens” são negros. 

Sob esse aspecto, Nunes Pereira registra que na região da Ilha de Marajó, como em 

toda a Amazônia, há uma constante interação de estímulos e afirmação da vida numa unidade 

perfeita com o pensamento: 

Mito e lenda, crenças e superstições, magia e heroísmo, são valores que 
extrapolam o conformismo colonizado e possibilitam a aproximação com a 
verdade regional. Basicamente, apóia-se esta na forma de exploração 
econômica da ilha: o trabalho escravo, dos índios e dos negros (PEREIRA, 
1977, p. 28).  

Graças à possibilidade da interferência do autor, que se refrata na voz do narrador do 

romance Marajó e se dilui nas vozes dos personagens, esse aspecto histórico da vida 

Marajoara – a crueldade a que eram submetidos os negros e os indígenas escravizados – entra 
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para a ficção, o que remete à afirmação de Edmund Wilson, em O Castelo de Axel (1987, p. 

120-127):

Os elementos reais de qualquer obra de ficção são, evidentemente, os 
elementos da personalidade do autor; sua imaginação personifica, nas 
imagens das personagens, cenas e situações, os conflitos fundamentais de 
sua natureza ou ciclo de fases pelas quais ela passa habitualmente. As 
personagens são personificações dos vários impulsos e emoções do autor: e 
as relações entre aquelas, nas suas histórias, constituem na realidade relações 
entre estes. 

Sob a perspectiva de que os elementos reais da obra de ficção revelam traços da 

personalidade do autor é que se pode interpretar o tom de desabafo do autor/narrador quando 

denuncia: “os brancos eram como os frades no Arari que amarravam os escravos de seus 

engenhos e fazendas no tronco espinhento do tucumãzeiro e caçavam índio como se caça 

onça” (Marajó, p. 283). 

A presença de negros e índios submetidos à escravidão, nas fazendas que os 

religiosos possuíam no Arari, região do Marajó, representa uma referência histórica 

transformada pelo fazer artístico, no episódio da reconstituição da Cabanagem, no romance 

Marajó. Nessa linha de transformação de elementos do real para a ficção, é oportuna a 

discussão sobre os “Estímulos da Criação Literária” de que fala Antonio Candido em 

Literatura e Sociedade (1975, p. 73): “Freqüentemente tendemos a considerar a obra literária 

como algo incondicionado, que existe em si e por si, agindo sobre nós graças a uma força 

própria que exige explicações”. Na esteira de Antonio Candido, a leitura do romance Marajó,

além de comprovar que a obra literária não “existe em si e por si”, transcendendo a si mesma, 

aponta o papel social do artista como um dos estímulos da criação literária, uma vez que o 

artista:

[...] numa determinada sociedade é não apenas o indivíduo capaz de 
exprimir a sua originalidade (que o delimita e especifica entre todos), mas 
alguém desempenhando um papel social, ocupando uma posição relativa ao 
seu grupo profissional e correspondendo a certas expectativas dos leitores ou 
auditores. A matéria e a forma de sua obra dependerão em parte de 
veleidades profundas e a consonância ao meio, caracterizando um diálogo 
mais ou menos vivo entre criador e público (CANDIDO, 1975, p. 74).  

É exatamente essa consonância ao meio, de que fala Antonio Candido – a mesma que 

caracteriza um diálogo entre criador e público – que instaura o diálogo entre o criador/artista e 

a História. Nesse sentido, na referência aos frades do Arari “que amarravam os escravos [...] 

no tronco espinhento do tucumãzeiro e caçavam índio como se caça onça”, a voz narrativa, 
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além de expressar uma crítica às ordens religiosas instaladas na região do Marajó, desafia o 

discurso da História – O discurso oficial que atribui aos padres, entre outras atividades, a 

função de defender os índios, o que teria provocado a expulsão dos religiosos das terras que 

ocupavam4.

No diálogo entre o discurso ficcional e a História, no que se refere à escravidão 

indígena no Pará, o romance Marajó traz para a cena, no ato da recuperação da Cabanagem, 

uma participação especial da escravidão, re-constituindo um pedaço da história que não tem 

merecido atenção da historiografia brasileira, ao mesmo tempo em que destaca a ação dos 

religiosos contra os indígenas.

Todas essas questões suscitam um retorno ao texto de Sérgio Milliet, já mencionado 

anteriormente. Como já foi dito, o crítico não deu a devida atenção às questões mais 

relevantes tratadas por Dalcídio Jurandir; não foi capaz de perceber o papel social 

desempenhado pelo autor, principalmente no que diz respeito à re-interpretação dos aspectos 

históricos, antropológicos, etnográficos e geográficos, re-criados na obra Marajó, concluída 

no ano de 1939 e publicada no ano de 1947, em 53 capítulos e 363 páginas assim resumidas:  

Pretensioso nas suas intenções e mais realizado literariamente, [...] Marajó é 
um belo romance, pois ninguém melhor do que Dalcídio Jurandir nos 
comunica uma sensação do deserto de lôdo, do calor deliqüescente. [...] 
Nessa pegajosa atmosfera evoluem personagens que se adaptam à lama, ao 
charco, vivem nêle, nêle se amam e procriam, e nascem ali umas flores 
exóticas, estranhas flores animais, carnívoras, como Orminda e Alaíde [...] 
(MILLIET, 1981, p. 250).

Os adjetivos atribuídos ao romance revelam a dificuldade de Milliet em alcançar a 

grandeza dos personagens, principalmente dos personagens femininos representados por 

Orminda e Alaíde. Missunga, filho do Coronel Coutinho, de cuja memória se extrai uma 

importante contribuição para este trabalho, é colocado num espaço vazio de significados em 

que o personagem nada acrescenta ao enredo: “Missunga anda pelas selvas como um índio e 

se apraz na existência dura daquelas solidões. No entanto, viajou, esteve no Rio e em Belém, 

é até vagamente grã-fino, jogando tênis quando aparece algum campeão estrangeiro” 

                                          
4Conforme o trecho de uma carta/documento de Padre Antônio Vieira, dirigida ao rei Afonso VI, sobre a 
situação dos índios na província do Maranhão e Grão-Pará: “Os ditos miseráveis Índios, assim das aldeias como 
do sertão, não têm outros defensores mais que unicamente os ditos missionários da Companhia [os jesuítas], por 
isso os interessados se resolveram a uma acção tão temerária e sacrílega como lançarem fora os ditos padres” 
(VIEIRA apud TUPIASSU, 2008, p. 28). O documento atestado pelo Pe. António Vieira reforça a idéia de que 
os indígenas só podiam contar com a proteção dos religiosos, que lutavam para livrá-los da exploração 
econômica. No entanto, a ficção de Dalcídio Jurandir denuncia: também os religiosos escravizavam e castigavam 
os indígenas. 
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(MILLIET, 1981, p. 250). O enredo, para o crítico, é “lento e tortuoso como se os heróis 

andassem por um cipoal, enroscando-se aqui e ali, o que contribui para tornar mais denso o 

clima pesado do cenário” (MILLIET, 1981, p. 250). 

Levando-se em conta a opinião de Benedito Nunes sobre “o Ciclo do Extremo Norte, 

o ciclo de Dalcídio que, graças à força de auto-análise do personagem e à poetização da 

paisagem, afasta-se das práticas narrativas do romance de 30”, conclui-se que Sérgio Milliet, 

na leitura do romance Marajó, sentiu falta de uma técnica presa aos modelos estéticos, 

adotada pelos escritores da geração de 30 e não seguida por Dalcídio Jurandir, na criação do 

romance. Segundo Benedito Nunes (2006, p. 246), “esse afastamento das práticas narrativas 

do romance de 30, nas obras de Dalcídio Jurandir [...], se tornará definitivo em Passagem dos 

Inocentes, (1963)”. 

Para o historiador Vicente Salles, Dalcídio Jurandir se aproxima das lutas e das 

vicissitudes de seu povo porque consegue captar a visão e o sentimento de todas as coisas 

plantadas pelo homem naquele chão de Marajó, imprimindo à verdade regional uma 

amplitude universal. Para Salles (1992, p. 364), “o romance de Jurandir – como sua própria 

experiência de escritor, fala da Amazônia, ou de parte dela que se localiza no Marajó – insere-

se também no processo de libertação dos povos”.  

Sob essa perspectiva, no projeto literário de Dalcídio Jurandir, a ação se junta à 

linguagem e à possibilidade das interferências do autor para construir os alicerces de seus 

romances que se concretizam na medida em que o artista – capaz de assimilar e transformar o 

conhecimento do universo em conhecimento artístico – consegue transpor a realidade para a 

ficção.

Dalcídio Jurandir não representou o mundo ideológico de outrem. Representou seu 

próprio mundo ideológico. Poucos de seus personagens possuíam uma ideologia. E, se a 

possuíam, era por empréstimo do autor. Mesmo nos momentos em que as vozes dos 

personagens se confundem com a voz do narrador/autor, a questão ideológica está sob o 

comando do narrador que, naturalmente, obedece à regra da verossimilhança no que diz 

respeito ao contexto das possibilidades de seus personagens. Ao representar o seu próprio 

mundo o escritor elimina um problema freqüente no romance de 30, observado por Araújo 

(2008):

um problema que se repõe com freqüência no regionalismo e está 
freqüentemente a pedir soluções específicas. A matriz do problema parece 
ser o abismo social entre a experiência do escritor letrado, urbano, 
freqüentemente de elite, e do meio rude, muitas vezes miserável, que 
pretende representar. 
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Dalcídio Jurandir letrado, sim! No entanto, nunca pertenceu à elite. Ao contrário. 

Viveu no meio rude e miserável que representou em seus romances, razão pela qual suas 

obras não carregam as marcas desse abismo social encontradas em outras obras produzidas ao 

longo da tradição regional brasileira.

Levando-se em conta a pessoa que fala no romance, sob a perspectiva de Bakhtin 

(1998), pode-se admitir que, no caso do romance Marajó, o narrador é o homem que fala de 

seu próprio mundo e, ao mesmo tempo, o homem que age através de seus personagens uma 

vez que seu discurso é essencialmente ideológico e sua ação “é sempre iluminada 

ideologicamente, é sempre associada ao discurso (ainda que virtual), a um motivo ideológico 

e ocupa uma posição ideológica definida” (BAKHTIN, 1998, p. 134). Diante disso, pode-se 

considerar que a ação e o comportamento do personagem, no romance Marajó, são 

indispensáveis tanto para a revelação como para experimentação de sua posição ideológica, de 

sua palavra porque refletem, também, a experimentação, a posição ideológica e a palavra do 

narrador do romance.  

2.4 MARAJÓ: AUTOR E NARRADOR – NARRADORES COADJUVANTES

A narrativa sobre a Cabanagem sempre esteve presa ao cânone de um tipo de 

historiografia que se construiu na Amazônia, “não raro ancorado em um padrão fixista de 

valores intrínsecos ao movimento ou em um historicismo político centrado nos feitos dos 

grandes homens, negando qualquer sentido de transformação histórica” (SILVA, 2005,         

p. 162). Mas a memória da Cabanagem, na ficção de Dalcídio Jurandir, emerge como 

necessidade e instância legítima de correção das mazelas e desigualdades do mundo que 

ritualiza o ideário cabano trazendo, para o universo literário, um outro olhar sobre a luta dos 

excluídos da história, segundo Silva (2005, p. 162): 

Ao conceder voz aos excluídos, se estabelece uma ponte para atualização do 
discurso da Cabanagem no imaginário amazônico e nacional. Na escrita de 
Dalcídio Jurandir a reatualização do ideário cabano possibilita o diálogo com 
a cultura e a história de seu tempo. Em sua intertextualidade, o romance 
revela uma preocupação oposta à da historiografia da região amazônica dos 
anos 30.

A historiografia dos anos 30, de que fala o fragmento, refere-se ao movimento 

histórico conhecido como Cabanagem, diluído na ação e na linguagem dos personagens do 
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romance Marajó, escrito quase ao mesmo tempo em que, no contexto histórico – década de 

1930 – surgem os estudos de Henrique Jorge Hurley, Dilke Barbosa Rodrigues e Ernesto 

Cruz, reacendendo o interesse pelo tema e lançando novas luzes sobre essa página da História 

do Brasil. Até aquele momento, só se conheciam os registros de Domingos Antônio Rayol, o 

Barão de Guajará – filho de um vereador executado pela Cabanagem, no município de Vigia – 

publicados na obra Motins Políticos ou A história dos principais acontecimentos políticos da 

Província do Pará, desde 1821 até 1835 (RAYOL, 1970). 

A narrativa do romance Marajó discute de que maneira o rio entra na História, a 

História atravessa o rio, e o rio e a História transpõem o universo real e se instalam na ficção 

para refazer a Cabanagem. O confronto entre as diferentes classes sociais a que pertencem os 

personagens, na criação literária, permite identificar de que lado cada uma delas se posiciona 

em relação ao discurso da história dos cabanos. E, ao preparar o cenário para re-encenar o 

movimento cabano, o narrador do romance destaca, discute e critica os registros oficiais da 

história centrada no ponto de vista dos supostos vencedores. Nesse sentido, ao recuperar a 

importância e a significação deste movimento, des-tecendo a visão oficial, o narrador instaura 

um momento decisivo de reflexão sobre as relações que se estabelecem entre a criação 

literária e a História. E vai mais além. Traduz e particulariza o espaço narrado com o selo de 

autenticidade que lhe confere o conhecimento da natureza, a experiência e habilidade 

concedidas ao marinheiro domador “do vento e do lodoso mar dos pesados rios da 

Amazônia”; transmite o conhecimento da memória do rio – cuja materialidade se compõe de 

“lodo, limo, sementes, pedaços de ilhas desmanchadas, vômito das cobras grandes”; assegura, 

no espaço da ficção, um lugar para as vozes dos excluídos da História, preocupando-se em 

contextualizá-las no universo mítico-geográfico, particular da Amazônia.  

2.5 A CABANAGEM: O RIO ENTRA NA HISTÓRIA E A HISTÓRIA ATRAVESSA O 

RIO.

Tudo isso ocorre no encontro simbólico de duas classes sociais: Missunga, e o piloto 

Mala Real. Missunga “manda soltar o pano”, e o piloto Mala Real “firma a cana no leme”. A 

imagem é clara – Missunga manda e Mala Real obedece:  

Missunga aluga uma curiaca, pequena embarcação a vela, contrata o piloto 
Mala Real e manda soltar o pano naquela noite. O rio, uma cobra de prata, se 
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desenrolava na sombra e ia urrar na baía. A curiaca deslizava no visgo da 
cobra de prata, a maré enchendo trazia o bafo áspero de mato podre e de 
bichos. O estirão foi se distanciando, com ele o medo daquelas trovoadas 
que arremessavam árvores contra homens. [...] A curiaca empinou, uma onda 
passou alta, Mala Real firmou a cana no leme. A vela debateu-se, a noite 
ondulou, o mato desapareceu e um primitivo mar surgia, botos sopravam, 
seguiu-se a esparsa murmuração da água espumando. [...] Mala Real parecia 
sumido na popa. A curiaca jogava. [...] O mar engrossava, lodo, limo, 
sementes, pedaços de ilhas desmanchadas, vômito das cobras grandes que 
rabeiam nos poços fundos. [...] Na popa, era o mudo homem domando a 
vela, o vento e o lodoso mar dos pesados rios da Amazônia. – Estamos 
defronte do São Francisco do Malato – boiou a voz funda do piloto (Marajó.
p. 282-283) 

Missunga não pertence ao grupo dos “pobres personagens de Marajó”, nem 

tampouco está entre os “pescadores, doceiros, sapateiros, geleiros, barqueiros, empregados 

domésticos, costureiros, pequenos vendedores ambulantes, pupunheiros, taberneiros, roceiros, 

vaqueiros, bêbados, viajantes, canoeiros, desempregados, funcionários públicos” (ASSIS, 

1984, p. 43). E nem se trata de um despossuído ou “miserável absoluto, que, de seu, guarda 

apenas as horas suspensas que fluem em mansidão apenas aparente” (SALLES. 1992, p. 371). 

Ao contrário. Missunga pertence ao mundo do mando, ao mundo dos opressores, ao mundo 

dos “doutores que detêm o poder, mas não a emoção”, de que fala o texto de Rosa Assis 

(1984, p. 43). O homem de posse que, “cada vez mais fortalece ímpetos de apossar-se 

vorazmente de tudo”, identificado por Vicente Salles (1992, p. 371). A condição social do 

personagem justifica sua presença nesse contexto de transformação da história oficial, no 

romance Marajó, pois tudo começa quando Missunga aluga uma curiaca, pequena 

embarcação a vela.  

No plano da diegese e no plano da enunciação, a re-configuração da representação 

histórica se agrega à recuperação da memória mítica do rio, na metáfora do signo identitário – 

a cobra de prata – por onde “deslizam”, individuais e coletivas, memórias que se confundem 

nas lembranças dos personagens e do próprio narrador do romance: 

Estamos defronte do São Francisco do Malato – boiou a voz funda do piloto. 
São Francisco do Malato, o santo de fama. Santo do tempo da Cabanagem. 
Os cabanos entraram no Malato e picaram o corpo da imagem. Não se sabe 
quanto homens eram e quiseram arrastar o santo para a praia. Mas não 
podiam com a imagem. Os pés se enterraram, os ombros vergaram, as mãos 
sangraram. Não puderam com a força do São Francisco. [...] São Francisco 
tinha ainda as marcas das feridas. [...] Dr. Florêncio, o Calafate, negava que 
fossem os cabanos. Os brancos fizeram aquilo e botaram a culpa em cima 
dos caboclos (Marajó. p. 283-284). 
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No plano diegético, o piloto “Mala Real não compreendia, mas satisfeito de participar 

e orientar aquela viagem havia depois de contar uma história” (Marajó, 1992, p. 286). 

Evidentemente, o narrador atribui ao personagem, não somente a habilidade, a experiência e o 

conhecimento “dos pesados rios da Amazônia”. Reconhece nele um ouvinte e um contador de 

histórias de sua terra, de sua gente, capaz de recontá-las novamente. E ao destacar essa 

habilidade do piloto, o aproxima do conceito de narrador desenvolvido por Walter Benjamin 

(1994, p. 198-199), ou seja, a capacidade que possui o sujeito que narra, de traduzir o vivido 

em experiência e intercambiá-la. Sob essa perspectiva, pode-se afirmar que o relato de Mala 

Real, no contexto do romance Marajó, é indissociável da experiência do marinheiro que 

entrelaça as histórias que vê e ouve como viajante, no “lodoso mar dos pesados rios da 

Amazônia”. 

Neste sentido, habilidades e experiências concedidas pelo discurso literário, ao 

personagem Mala Real – profundo conhecedor da natureza, do saber e das tradições de sua 

terra, depositário da memória coletiva – habilitam-no a questionar o significado e as verdades 

do passado histórico, e a participar do processo de ressignificação das histórias de rios, de 

cabanos e da Cabanagem. Por isso, o narrador afirma: “Mala Real não compreendia, mas 

satisfeito de participar e orientar aquela viagem. Havia depois de contar uma história” 

(Marajó, p. 286)

A identificação de Mala Real com o narrador de Benjamin, no que diz respeito ao 

intercâmbio entre o saber do marinheiro mercante e do camponês sedentário, não representa, 

contudo, o que de mais significativo existe na participação do piloto, na recuperação da 

História da Cabanagem. O que, de fato, atrai o interesse sobre Mala Real, é a certeza de que 

sua presença, no enunciado e na enunciação, responde à necessidade do narrador de contar 

com outros tipos de narradores para auxiliá-lo na tarefa de re-fazer o percurso da História. 

Mais do que atores, testemunhas, espaço e tempo para re-elaborar essa história, o narrador do 

romance necessita de outros narradores/autores com os quais possa intercambiar as próprias 

experiências. Aí sim, poderá ressignificar a história, enriquecendo-a, não só a partir de seu 

próprio olhar, mas por acréscimo das experiências do outro. Nesse sentido, o narrador letrado 

elimina qualquer possibilidade de distanciamento do mundo narrado ao inscrever, no corpo do 

romance, que a efabulação surge do coletivo, do universo da oralidade, integrando diferentes 

pontos de vista que se encontram e se distanciam, a um só tempo, ou em tempos diferentes. 

E assim, devidamente situada no contexto de suas funções, a voz do piloto Mala Real 

se confunde com a voz do narrador ao anunciar o tema do debate: “A voz funda do piloto 
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anuncia a chegada ao rio São Francisco do Malato, o santo de fama. Santo do tempo da 

Cabanagem. Os cabanos entraram no Malato e picaram o corpo da imagem” (Marajó.

p. 284). Em seguida, o próprio Mala Real, na presença de Missunga que a tudo assiste, 

convoca o Dr. Florêncio, o Calafate, que junto ao piloto e ao narrador entrelaça o seu discurso 

à memória histórica do autor para contar de que maneira a Cabanagem foi vivida e 

interpretada pela população ribeirinha da Ilha de Marajó: 

[...] Doutor Florêncio, o Calafate, negava que fossem os cabanos. Os 
brancos fizeram aquilo e botaram a culpa em cima dos caboclos. São 
Francisco, de maneira alguma, podia estar ao lado dos brancos. Seu lugar de 
santo era ao lado do povo, ao lado dos cabanos. Os brancos eram como os 
frades no Arari que amarravam os escravos de seus engenhos e fazendas no 
tronco espinhento do tucumãzeiro e caçavam índio como se caça onça. Mas 
se foram os cabanos mesmo, alguma razão eles tinham, algum motivo o 
povo tinha para picar de faca a imagem de S. Francisco. Talvez o santo 
ficasse ao lado dos brancos, andasse favorecendo os portugueses contra a 
Cabanagem ou, quem sabe se o demônio, naqueles dias de luta, não se 
metera no corpo da imagem? [...] Doutor Calafate ria, ah!, Era preciso, 
como dizia nhá Felismina, uma nova Cabanagem, uma grande Cabanagem 
no mundo. Mala Real imitava a voz do Calafate (Marajó. p. 283-284). 

A voz do narrador entrecorta a fala de Mala Real afirmando que “os cabanos 

entraram no Malato e picaram a imagem do santo”. Neste caso, a voz de Mala Real imitava a 

voz do Calafate negando o fato: “Os brancos fizeram aquilo e botaram a culpa em cima dos 

caboclos”. Amalgamando os pontos de vista, sobre o episódio em questão, o narrador inicia a 

reconstrução de uma nova história com a ajuda de Mala Real e do Calafate. Mas ele ainda 

precisa de mãos habilidosas para destecer e retecer a nova versão. Nesse momento, “nhá 

Felismina” que, no contexto do romance, representa as vozes que ficaram à margem da 

História, durante longo tempo, é convocada a atuar, na condição de sujeito da nova versão da 

história. A pluralidade de vozes, no entrelaçamento dos discursos indireto, indireto livre e 

direto marca a presença do discurso polifônico na obra literária sob a perspectiva dos estudos 

dos Problemas da poética de Dostoievski desenvolvidos por Bakhtin (1981) que, ao discutir a 

caracterização da obra de Dostoievski, faz uma analogia da obra deste autor com a 

combinação de vozes da fuga, na música. Nesse sentido, a obra literária poderia se assemelhar 

ao todo artístico da música polifônica – as cinco vozes da fuga, que entram em ordem e se 

desenvolvem na consonância contrapontística. “São vozes diferentes, cantando diversamente 

o mesmo tema” (BAKHTIN, 1981, p. 35-36) em cuja pluralidade se mostram inseparáveis e 

plenas de valor, o que se constitui uma das principais características da polifonia. Para 

Bakhtin (1981), a essência da polifonia consiste, justamente, no fato de que as vozes 
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permanecem independentes e, como tal, combinam-se numa unidade de ordem superior à da 

homofonia.  

Numa analogia com a reconstituição do discurso da Cabanagem, no romance 

Marajó, poderíamos dizer que as vozes polifônicas, inseparáveis e plenas de valor, realizam 

na essência da polifonia, a vontade artística de re-fazer um acontecimento histórico. E como 

na música, mesmo combinadas entre si, essas vozes não perdem a individualidade no diálogo 

que se desenvolve entre o autor/narrador e os personagens do romance: “Não um diálogo 

dramático, desmembrado em réplicas, mas um diálogo romanesco específico, realizado nos 

limites das estruturas monológicas aparentes” (BAKHTIN, 1998, p. 124), cuja seqüência 

representa uma concentração de vozes multidiscursivas, nas quais deverá ressoar, no discurso 

romanesco, as vozes que ficaram à margem da história.  

Nhá Felismina – último personagem convocado a fazer parte desse conjunto de 

personagens que, no âmbito da ficção, vai rediscutir um fato histórico – além de guardar sua 

história individual, guarda a história do grupo social a que pertence. Como guardiã da 

reminiscência, é responsável pela cadeia da tradição que, segundo Walter Benjamin, transmite 

os acontecimentos de geração em geração. Nhá Felismina tece “a rede que em última 

instância todas as histórias constituem entre si” (BENJAMIN, 1994, p. 211). As redes tecidas 

com os fios da memória se confundem com as redes que a velha tecia para garantir o sustento 

da família, sinalizando para dois diferentes momentos do personagem. No primeiro momento, 

“as redes saíam bonitonas, grandes” (Marajó. p. 76); no segundo, marcado pela dor da perda 

do filho Francisco, as redes eram feitas com “os fios de suas lágrimas, numa revolta contra os 

brancos” (Marajó. p. 49).

A consciência de nhá Felismina, em relação ao seu fazer, confunde-se no próprio 

tecido do enunciado: “Sua barraca estava para cair, jeito não havia para comprar um cento de 

palha, chuva caía na sua rede feita de sacos de trigo. Fazia rede bonita para os brancos mas 

como comprar fio para fazer a dela? O que ganhava, não dava” (Marajó. p. 76). Com os fios 

que faltam, o artista tece a crítica do narrador ante à contradição de nhá Felismina – que, 

enquanto fazia redes bonitas, dormia na “rede de sacos de trigo”, sob as goteiras da barraca – 

para justificar o ódio de que revestiu o personagem ao fabricar as redes para os brancos: 

“Com esse ódio, tecia as redes para branco ter amor, ter sossego, dizia ela” (Marajó. p. 49). 

Mas, no plano diegético, mesmo invadida por esse ódio pelos brancos, nhá Felismina 

continuava tecendo – as redes e os fios de uma história pessoal e coletiva – porque no seu ato 

de tessitura há uma relação direta entre o tecido e a narração que, em seu aspecto sensível, não é 

de modo algum o produto exclusivo da voz. Na verdadeira narração, a mão intervém 
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decisivamente, com seus gestos apreendidos na experiência do trabalho, “que sustentam de 

cem maneiras o fluxo do que é dito” (BENJAMIN, 1994, p. 221). Vistos sob esta perspectiva, 

os fios da memória, re-tecidos nas histórias contadas por nhá Felismina, comprovam que:  

[...] contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde 
quando as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque ninguém 
mais fia ou tece enquanto ouve a história. Quanto mais o ouvinte se esquece 
de si mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido. Quando o 
ritmo de trabalho se apodera dele, ele escuta as histórias de tal maneira que 
adquire espontaneamente o dom narrativo. Assim essa rede se desfaz hoje 
por todos os lados, depois de ter sido tecida, há milênios, em torno das mais 
antigas formas de trabalho manual (BENJAMIN, 1994, p. 205).  

O encontro de nhá Felismina com o jovem fazendeiro Missunga, no interior da 

pequena igreja da vila de Cachoeira, evidencia a importância da rede que mantém vivas as 

memórias histórica, mítica e lendária, reproduzidas sempre que a tecedora, nhá Felismina, 

encontra alguém disposto a escutá-la. Provocadas por Missunga, imagens do filho Francisco 

povoam as lembranças de nhá Felismina trazendo o passado para o presente. A reminiscência 

individual se confunde na mistura de vozes que traduzem a memória coletiva nos elementos 

históricos e sociais, cuidadosamente engendrados pelo narrador, num episódio trágico:  

 – E sua gente e Orminda? 
Para que estar contando histórias de pobre? Sua vida, depois da morte de 
Francisco? Tanto que não queria Francisco sentando praça: 
 – Ouve tua mãe, meu filho. Ouve. Dudicia tua. – Quero servir a Pátria, 
mamãe. Que faço aqui? Ser eleitor do Coronel Coutinho? Apanhando açaí 
toda a vida? Já criei calo de tanto trepar no açaizeiro, mamãe. É só desgosto. 
Só temos esta miséria. Até tesouro enterrado, já escavaquei (Marajó. p. 49) 

E nhá Felismina prossegue: 

– Meu filho morreu na revolta e os políticos bem como querem. Meu filho 
com a barriga aberta na rua como qualquer disgraçado e os mandões se 
abraçando. Me contaro que ele pedia água, água, quando morria. Até água 
não quisero dar pro pobre do meu filho. Nhá Felismina amaldiçoava a tal da 
Pátria. Chamava os caboclos e os caboclos iam morrer em defesa duns 
homens que desonravam a Pátria. Se eles voltavam, mãe terra estranhava os 
filhos. Filho não queria mais bem à mãe terra (Marajó. p. 49-50). 

A ficção revela que o destino dos jovens nativos da Ilha de Marajó está sujeito ao 

determinismo social que lhes reserva uma única saída – “sentar praça”, servir a pátria. 

Desentranhadas de diferentes instâncias temporais que se traduzem na expressão “me contaro”, 

as lembranças de nhá Felismina estão sujeitas à re-interpretação de uma história que lhe foi 
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contada, como produto da rememoração de outro – um sujeito indeterminado. Trata-se, 

portanto, de lembranças dentro de outras, filtradas, agora, pela dor e pela revolta, diante do 

triste destino do filho Francisco. Dessa forma, as articulações entre os vários sujeitos de uma 

mesma lembrança determinam que “fica o que significa. Não do mesmo modo: às vezes quase 

intacto, às vezes profundamente alterado” (BOSI, E. 1994, p. 66) pelo trabalho da memória que 

associa imagens do acontecido às próprias experiências acumuladas na memória do sujeito da 

recordação. 

Nhá Felismina não conhece o espaço onde tudo aconteceu. Não presenciou, não 

testemunhou o que aconteceu com o filho Francisco. Mas conhece muito bem o regime de 

opressão em que tudo aconteceu. Nas ranhuras do discurso do outro, o sujeito constrói o seu 

próprio discurso destinando-o ao horizonte de seu interlocutor de quem espera obter uma 

resposta: “Mãe terra criava filho para servir de pasto aos brancos sem vergonha. Pátria ficava 

aí de cara no chão. E a Bandeira servia para abanar as feridas abertas e espantar os urubus que 

iam afiar o bico nos cadáveres insepultos” (Marajó. p. 50). 

Levando-se em conta que, segundo Bakhtin (1998, p. 89), “todo discurso é orientado 

para a resposta”, o discurso crítico de nhá Felismina, ao penetrar o horizonte do personagem 

Missunga pretende somar-se a uma série de inter-relações complexas, de consonâncias e 

multissonâncias com o compreendido, enriquecendo-se de novos elementos, uma vez que “é 

justamente com esta compreensão que o falante conta” (BAKHTIN, 1998, p. 91). Mas,

contrariando a expectativa de que todo diálogo vivo “aguarda um discurso resposta que ainda 

não foi dito, porém, que foi solicitado a surgir e que já era esperado” (BAKHTIN, 1998,        

p. 89) Missunga reage com o silêncio do ouvinte passivo, nada acrescentando ao que lhe foi 

solicitado.

Dessa maneira, o silêncio do ouvinte rompe uma relação que deveria se sustentar, 

segundo Walter Benjamin (1994, p. 210), “no interesse comum em conservar a cadeia da 

tradição, que transmite os acontecimentos de geração a geração.” Estariam as redes de nhá 

Felismina a desfiar-se, puir-se, esfarrapar-se, desfazer-se? Estaria morrendo com ela a arte de 

narrar porque os ouvintes já não se interessam pelo que os velhos têm para contar? Seria o 

silêncio de Missunga, no romance Marajó, a representação do desaparecimento do ouvinte e 

do narrador, de que fala Walter Benjamin? Ou não fica por que “não mais significa”?   

No estudo que faz sobre a memória, Ecléa Bosi discute como se processa o relato da 

memória de velhos: 
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Os fatos não testemunhados “perdem-se”, “omitem-se”, porque não 
costumam ser objeto de conversa e de narração, a não ser excepcionalmente. 
Assim, quando o sujeito os evoca, não vem o reforço, o apoio contínuo dos 
outros: é como se ele estivesse sonhando ou imaginando (BOSI, E. 1994,    
p. 67). 

A falta de interesse de Missunga pela história contada por nhá Felismina desvia o 

tema do que deveria ser um diálogo. Econômico com as palavras – tanto quanto no primeiro 

momento em que fizera apenas uma pergunta banal “ – E sua gente? E Orminda?”, – 

Missunga pergunta se fora “menino mamador”. Agora, as posições se invertem. A pergunta 

de Missunga é orientada para o discurso-resposta-futuro, imediata e diretamente determinada 

pela lembrança do passado de nhá Felismina. Movimentando-se no sentido nhá Felismina-

Missunga, a memória evoca o tempo em que ela amamentou Missunga. 

Trazido para o presente da enunciação, esse tempo da memória de nhá Felismina é 

motivo de orgulho por duas razões: em primeiro lugar, o privilégio de amamentar o “menino 

branco”; em segundo, a vaidade pelo fato de saber que só ela é capaz de responder àquela 

pergunta. Só ela guarda na memória os detalhes daquele tempo de menino, do jovem 

fazendeiro porque vivenciou a experiência:

 “– Meu filho, você quando me mamava mordia meu peito por demais. Um dia ficou 

roxo. Cadê então que se alembra?”. O dom da reminiscência – em um pedaço recortado de 

lembrança – concede-lhe certo grau de superioridade que a recoloca no espaço de convivência 

com o seu grupo. É bom recordar que seus peitos deram de mamar a tanta gente. Que seu leite 

alimentou Missunga. É bom saber que seu leite criou uma geração, mesmo sabendo que “para 

seus filhos, seu leite não tivera a graça de Deus” (Marajó. p. 103). Fora essas lembranças, o 

que mais teria para recordar senão a desgraça dos filhos? Mas o silêncio de Missunga ameaça 

esse espaço de convivência com o seu grupo e silencia a voz de nhá Felismina sem o reforço e 

sem o apoio contínuo dos ouvintes.  

Essa possibilidade de ameaça preocupa o autor/narrador que, em diferentes 

momentos do romance Marajó, chama a atenção para a ocorrência dessa voz sem lugar, sem 

som e sem eco – a voz de nhá Felismina. Dois desses momentos se encontram no capítulo V, 

durante o encontro de nhá Felismina com Missunga, no interior da igreja e no capítulo IX, 

quando o personagem Lafaiete, tabelião da cidade, visita a barraca da velha Felismina para 

admirar o jirau: 

Lafaiete prometia sementes de rosa e hortênsias para o jirau. 
[...] Com os olhos em Orminda, sem ouvir nhá Felismina contar que a 
barraca estava para cair, [...] Lafaiete desconversava, fazia-se um silêncio e 
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voltava a prometer as sementes de rosa para que o jirau se tornasse um 
jardim (Marajó. p. 76). 

A narrativa é clara. Se acompanhadas pelo silêncio do doador, as sementes de rosa 

não floresceriam. Se nhá Felismina não encontrasse um interlocutor a quem pudesse repetir 

suas histórias, seu jirau jamais teria uma rosa, jamais se tornaria um jardim. Nhá Felismina 

precisava plantar sementes de ouvintes para livrar do esquecimento a sua história com a Mãe 

terra, que precisava repetir: 

[...] Mãe terra criava filho para servir de pasto aos brancos sem vergonha. 
Pátria ficava aí de cara no chão. E a Bandeira servia para abanar o ardume 
das feridas abertas e espanar os urubus que iam afiar o bico nos cadáveres 
insepultos. Os brancos se banqueteavam reconciliados. Nhá Felismina sabia 
que um parente lutara ao lado dos cabanos. Por causa do filho achava que se 
devia fazer uma nova Cabanagem para acabar com muito branco (Marajó. p. 
50).

A trajetória de nhá Felismina, no contexto do romance, justifica porque foi 

convocada a se reunir com o piloto Mala Real e Dr. Florêncio, o Calafate, diante de 

Missunga, para fazer “uma nova Cabanagem”. Enquanto nhá Felismina representa a 

possibilidade de re-tecer os fios da história e reconquistar a atenção dos ouvintes, o piloto 

Mala Real poderá re-contá-la devidamente restaurada pelo Dr. Florêncio, o Calafate, cuja 

profissão o credencia a calafetar as fissuras da História como o faz fora da ficção com as 

junturas, buracos ou fendas de uma embarcação. Segundo o dicionário Houaiss, calafetar é o 

mesmo que vedar com estopa alcotroada, tapar com pano, papel, massa, uma fenda ou 

buraco.

O contexto denotativo dos verbos “calafetar” e “vedar”, como aparecem 

dicionarizados, se transforma em imagem literária no interior do conjunto metafórico 

representado no romance Marajó. Mas o que faz um calafate, dentro da ficção, quando sua 

única função é calafetar embarcações? O romance História de um pescador: scenas da vida 

do Amazonas, de  Luiz Dolzani (1990), tem como personagem um calafate a quem recorrem 

os viajantes em horas difíceis:  

Uma das falcas da montaria, velha e gasta, se tinha, desmedidamente, 
afastado do casco, e dava livre à passagem da água. Acrescia a isto que as 
taboas da popa estavam abertas. Trataram de tapar as aberturas com pano 
mas não foi possível. Lembraram-se de voltar à casa do Amandio, onde 
poderiam achar o necessário para consertar a canoa. [...] Voltaram. Puxaram 
a canoa para a terra e o Amandio calafetou-a com estopa e breu (DOLZANI, 
1990, p. 112). 
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Dr. Florêncio e Amandio representam, no plano literário, dois personagens que 

dominam a profissão de calafate. Mas existe uma profunda distância entre os dois. Enquanto 

Amandio é criado na História de um pescador: scenas da vida do Amazonas, para consertar 

embarcações, o outro, o Dr. Florêncio, do romance Marajó, é convocado para consertar a 

História oficial. Na voz do Dr. Florêncio, o Calafate, com o auxílio de Mala Real, a alegoria 

da imagem de São Francisco ligada ao povo reforça a memória da resistência, durante a 

Cabanagem: “São Francisco, de maneira alguma, podia estar ao lado dos brancos”, afirma o 

Calafate, consertando a história. E não é por acaso que o rio, até então, rio Malato – onde 

ocorreu a “chacina” contra a imagem do santo – entra para a mitologia da Cabanagem e dos 

cabanos:

Estamos defronte do São Francisco do Malato. – boiou a voz funda do 
piloto. São Francisco do Malato, o santo de fama. Santo do tempo da 
Cabanagem. Os barcos ancoravam defronte, os marítimos atiravam libras de 
cera na água ou levavam pessoalmente as promessas ao pé da imagem. 
Espalhavam sua fama pelos rios, furos, ilhas e barracões. E a baía lá fora, 
rezava durante a noite uma longa ladainha para o santo (Marajó. p. 269). 

Nessa perspectiva, o rio Malato, ao receber e guardar as rezas e as oferendas com os 

materiais da história e da memória coletiva, ascende à categoria de rio/monumento, em 

comemoração à vitória do povo. E, na condição de munumentum da história da Cabanagem, 

o rio, agora, São Francisco do Malato guarda os sinais do passado de uma sociedade, ou de 

um grupo. Essa afirmação encontra eco no estudo sobre os materiais da memória coletiva e da 

história, de Jacques Le Goff, para quem: 

o munumentum é um sinal do passado. Atendendo às suas origens 
filológicas, o monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, 
perpetuar a recordação, por exemplo, os atos escritos. [...] Desde a 
antiguidade romana o munumentum tende a especializar-se em dois 
sentidos: 1) uma obra comemorativa de arquitetura ou de escultura: arco de 
triunfo, coluna, troféu, pórtico, etc.; 2) um monumento funerário destinado a 
perpetuar a recordação de uma pessoa no domínio em que a memória é 
particularmente valorizada: a morte. O munumentum tem como 
características o ligar-se ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, 
das sociedades históricas (é um legado à memória coletiva) e o reenviar a 
testemunhos que só numa parcela mínima são testemunhos escritos (LE 
GOFF, 1996 p.535-536).  

Enquanto o narrador se ocupa em criar, selecionar e reunir personagens, dotando-os 

de capacidade para corrigir o discurso da História oficial, contribuindo assim para reelaborar 

uma nova versão da Cabanagem, não pode perder de vista, contudo, a construção do contra-



46

discurso. Nesse esforço, a voz narrativa, predominantemente em terceira pessoa, dá lugar ao 

discurso indireto-livre, possibilitando juntar vozes que confirmam a necessidade de 

recuperação da história, na perspectiva do contra-discurso: 

Meu pai – dizia Coronel – foi homem da monarquia. Meu avô português da 
gema. [...] Veio com a tradição do Rei e da Corte. Um alfacinha. Meu avô 
domou índios. Lutou com os cabanos, essa página negra da história paraense 
[...] Lafaiete, então, afirmava que havia em sua família a lembrança de um 
tio trucidado pelos bandos selvagens do Vinagre (Marajó. p. 137). 

Alardeando sua origem – filho de homem da monarquia, neto de “português da 

gema” – Coronel Coutinho legitima a existência de um segmento social supostamente 

superior e autentica o discurso oficial da História dos cabanos, do ponto de vista do 

dominador, ao referir-se à Cabanagem como uma “página negra da história paraense”. 

E como se pronuncia o discurso da História sobre o tema? Que informações sobre a 

Cabanagem descrevem as ações atribuídas aos “bandos selvagens do Vinagre”, ainda 

presentes na memória do personagem Lafaiete? O trecho de um ofício endereçado ao 

presidente provincial de Belém, marechal Jorge Rodrigues, comunicando a possível tentativa 

dos cabanos de invadirem a capital, comandados pelos irmãos Angelim e Padre Casemiro, 

além de outros seguidores, relata: 

[...] uma reunião de facinorosos na freguesia de Conde [...], os cabeças dos 
facciosos eram o padre Casemiro, os cearás Eduardo e Geraldo, e dois 
sujeitos apelidados um Paraense e Amazonas outro [...]. As intenções dos 
cabeças, eram, no dia 05 do corrente, baterem-se com essa cidade, para cujo 
fim o padre Casemiro fazia proclamações e correspondia-se com Antônio 
Vinagre em sentido de desacreditar o governo legal e aliciar os incautos 
(RAIOL, 1970, p. 1042-1043). 

A denominação e qualificação dos sujeitos cabanos com adjetivos depreciativos 

“visavam a construir uma imagem desvalorizada do adversário, procurando invalidar a sua 

legitimidade” (BACZKO apud RICCI, 2001, p. 6).

E não só isso. Os registros oficiais demonstram a tentativa de depreciação do 

movimento, na medida em que o reduz à condição de motim, classificação com que a 

Cabanagem entrou para a História do Brasil5.

                                          
5 Um farto material sobre Tumultos e motins do Pará, segundo a classificação de Pandiá Calógeras, pode ser 
encontrado em A Formação Histórica do Brasil (CALÓGERAS, 1966). 
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2.5.1 Cabanagem X Motins Políticos 

A Cabanagem, por muito tempo, ficou diminuída na nossa historiografia. Os 
documentos que nos restaram em forma de livros são de autoria de 
Domingos Rayol (filho de um vereador executado pela Cabanagem em 
Vigia) e de Antonio Ladislau Monteiro Baena (militar português). Eles 
escreveram diretamente sobre os acontecimentos e forneceram os dados 
cronológicos que serviram posteriormente para todos os historiadores. 
Embora sejam historiadores sérios e testemunhas dos fatos, não puderam 
abandonar parcialidade do enfoque dado pela historiografia oficial 
(MONTEIRO, 2001, p. 109)  

Domingos Raiol, autor de documentos sobre a Cabanagem, a quem se refere 

Benedicto Monteiro é, segundo Magda Ricci, o primeiro grande autor da Cabanagem, mas 

não se propôs a estudar aquele movimento. Domingos Antonio Raiol, o barão de Guajará, 

estudou a movimentação política no início do século XIX, no Pará, os chamados ‘Motins 

Políticos’. “A Cabanagem ou, aliás, aquilo que viria a se tornar a Cabanagem, era 

considerado, no trabalho de Raiol, mais um dos inumeráveis motins políticos que assolaram a 

Província do Pará no início do século XIX” (RICCI, 1993, p. 6). 

A História escrita pelo Barão de Guajará, provavelmente, alimentou muitos outros 

historiadores como, por exemplo, Pandiá Calógeras que, no seu livro A Formação Histórica 

do Brasil, refere-se à Província do Pará como teatro de “desordens e de motins” em razão de 

um governo central fraco que entrou em acordo com os rebeldes. Segundo Calógeras, tal 

fraqueza encorajou os insurretos, e os tumultos recomeçaram, mais graves agora, e com a 

feição nova, de tendências republicanas. Sob a direção do Coronel Malcher, o Pará combatia o 

Império. Combatido e vencido, fora o Coronel preso nas últimas semanas de 1834; mas seus 

sequazes reagiram, em grandes massas, libertaram-no da prisão a que fora recolhido, 

assassinaram as autoridades legais e proclamaram a Malcher presidente da província. : 

“Dentro em breve prazo, o presidente assim aclamado pelo populacho foi deposto por um de 

seus partidários, Pedro Vinagre” (CALÓGERAS, 1966, p. 137). As palavras de Calógeras, 

historiador, não escondem certa parcialidade quando se refere aos “motins políticos”:  

O regente adotara o método forte, convencido como estava de que todo o 
cruento conflito se originara da fraqueza das autoridades. A lei foi instituída 
por decreto, e para o Norte seguiram as forças nacionais. Em 1837, a revolta 
estava sufocada, os cabeças, presos, condenados e punidos (CALÓGERAS, 
1966, p. 137). 

Breves parágrafos de um livro de 410 páginas das quais, apenas uma, é dedicada ao 

movimento cabano. O livro apresenta a síntese de um episódio histórico que marcou e 
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transformou o destino do Pará sem citar, uma única vez, o termo Cabanagem, incluindo o 

movimento cabano entre os Tumultos e motins do Pará, durante a Regência de Diogo 

Antônio Feijó. Fica evidente que o fato foi registrado para evidenciar a falta de legitimidade 

Política da Regência: 

Começou um período de violências e de desordem. Rio de Janeiro, 
desnorteado e hesitante, não sabia como tratar desse novo problema. Nesse 
meio tempo, a província estava de fato separada do Império. Como primeira 
de suas tarefas, Feijó cuidou de suplantar a ilegalidade. Tomou as únicas 
medidas possíveis para um governo, que exigisse o respeito público. À força, 
tropas de terra e de mar foram enviadas para reprimir sem piedade a 
insurreição. Assim se deu para o maior bem das populações locais, pois os 
distúrbios haviam degenerado em um horrível motim de criminosos, ladrões 
e meios-sangues, unidos em bandos de malfeitores e assassinos 
(CALÓGERAS, 1966, p. 137). 

Mas que livro é esse em cuja orelha se poder ler: 

Eis aqui uma obra que nasceu clássica. O livro resultou de um curso feito 
para alunos norte-americanos. Foi, por isso, redigido originalmente em 
inglês. É um prodígio de síntese escrito em termos simples para um público 
não familiarizado com a História do Brasil. Foi publicada em português, em 
1930. Desde então o público exige sua presença nas livrarias. Poucos 
homens eram tão dotados para a ciência histórica como João Pandiá 
Calógeras, [...] capaz de profundas análises e grandes sínteses. Este resumo 
de nossa formação, isento, claro, honesto e sistemático, é uma grande 
demonstração de seu alto e nobre espírito, voltado sempre para os problemas 
de seu país. Porque Calógeras, como observou Batista Pereira, ‘é um escritor 
total e exclusivamente brasileiro’. A Formação Histórica do Brasil, disse o 
mesmo escritor, ‘pode ser considerado [trabalho] definitivo. Nenhuma obra 
compendia com tanto rigor como essa todos os elementos que nos formaram, 
nenhuma estuda com tanta percuciência e método as diversas fases da nossa 
evolução. Obra indispensável a todos, a sua necessidade é maior entre 
professores e alunos de História do Brasil.  

Discursos dessa natureza retomam a origem dos debates que se travam em torno 

dessa página da História do Brasil. Nessa perspectiva, o narrador do romance Marajó, ao 

reconstituir o discurso da História, na ficção, prenuncia um caminho que mais tarde será 

seguido pela historiografia contemporânea sobre a Cabanagem. O que significa dizer que o 

autor, ao anunciar este caminho, traz à tona, no plano da ficção, as vozes subterrâneas que, 

contemporaneamente – a partir da segunda metade do século XX – estão sendo consideradas 

pela historiografia. 

Tomando como ponto de apoio essa nova historiografia – que reconhece na revolta 

dos cabanos a única das insurreições em que os insurretos chegam ao poder – retorno ao 
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romance Marajó pelas vozes do Coronel Coutinho e do Tabelião Lafaiete que, no que diz 

respeito à Cabanagem, dialogam com o discurso de Pandiá Calógeras e com os demais 

historiadores da época.

Para abordar esse confronto entre os dois discursos, recorro à obra A Miserável 

Revolução das classes infames, do jornalista e historiador Décio Freitas (2005), elaborada a 

partir dos manuscritos datados do início do século XIX, “escritos no indecifrável idioma 

bretão” assinados por um contemporâneo da Revolução Francesa – Jean-Jacques Berthier, que 

viveu no Pará, antes e durante o período da Cabanagem6. Mas, como o próprio Décio 

reconhece, o material “é fragmentário e lacunoso, corrigi-o ou completei-o mediante recursos 

a outras fontes”. A Miserável Revolução das classes infames, justamente, no ponto em que 

Décio Freitas apresenta as impressões de Jean-Jacques Berthier, descreve momentos vividos 

durante a Cabanagem:  

Serão duas horas da madrugada quando estala a revolta. Quatro colunas 
atacam Belém, comandadas por Antônio Vinagre. Berthier compara o ataque 
ao Palácio do Governo à tomada da Bastilha. Moram no Palácio o 
governador e o comandante das armas, principais ‘agentes da opressão’. Nos 
porões situam-se os lôbregos calabouços onde são confinados e torturados os 
presos das classes Infames (FREITAS, 2005, p. 103). 

[...] dois cadáveres são arrastados em triunfo até à Casa das canoas e 
arremessados na relva, onde ficarão cinco horas, golpeados pelos cabanos 
com uivos guturais de raiva. Um dos cabanos degola o morto, rasga-lhe a 
golpes o peito e desentranha-lhe a repuxões o coração. A seguir, Lobo de 
Sousa e Santiago são esquartejados. [...] James Inglis, comandante da 
Armada Imperial, tomba abatido por um tiro do tapuio Domingos Sapateiro. 
Oficiais portugueses e maçons são trucidados nas casas e nas ruas. Os 
cabanos que não possuem armas de fogo matam às pedradas e às facadas. 
[...] Ao amanhecer os cabanos são soberanos senhores da cidade, tomada em 
pouco mais de duas horas. O dia é 7 de janeiro de 1835 (FREITAS, 2005, 
p.105).  

Para justificar a importância e a relevância da correspondência de Jean-Jacques 

Berthier, no que diz respeito aos relatos sobre alguns episódios da Cabanagem, faz-se 

necessário acompanhar a trajetória dos manuscritos entregues ao jornalista Décio Freitas, por 

Pablo Ferrer, um velho amigo de quem não tinha notícias há muitos anos. 

Cerca de quinze anos haviam decorrido desde que Décio Freitas vira pela última vez 

o catalão Pablo Ferrer, em Montevidéu, num tempo em que “enxameavam na capital 

uruguaia, exilados políticos de muitos países latino-americanos – argentinos, bolivianos, 
                                          
6 “As cartas de Jean-Jacques Berthier dizem-nos como ele próprio se vê, e ainda como vê os momentosos 
acontecimentos que testemunha. Visto que freqüentemente seu relato é fragmentário e lacunoso, corrigi-o ou 
completei-o mediante recursos a outras fontes” (FREITAS, 2005, p. 12).   
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brasileiros, dominicanos, guatemaltecos, peruanos.” Todos eles, “quando começaram a chegar 

a Montevidéu nos anos sessenta do século passado, já lá encontraram os republicanos 

espanhóis, exilados após a vitória de Franco, em 1939” (FREITAS, 2005, p. 8). Como se pode 

ver, o caminho dos manuscritos atravessa o território latino-americano. Pablo Ferrer era neto 

de Francisco Ferrer, o célebre educador e socialista catalão fuzilado em Barcelona em 1909, 

sob a acusação de cumplicidade num violento levante anarquista. “Demoro a reconhecer 

Ferrer. Juntos, vamos a um café, numa viela das proximidades. [...] Quando já nos 

despedimos, após mais de uma hora de conversa, Ferrer fala-me dos manuscritos”:  

Sua mulher, de ascendência bretã, recebera em herança uma grande 
quantidade de manuscritos de um remoto antepassado de Nantes, datados do 
início de século dezenove. Não os lera, pois estavam predominantemente 
escritos no idioma bretão (FREITAS, 2005, p. 10). 

Não foi senão cinco anos após receber o arquivo que viajei à Bretanha, onde 
achei quem os traduzisse para o francês. O fato de que o missivista 
escrevesse em bretão arcaico, anterior à modernização de meados do século 
XIX, redobrou as dificuldades da tradução. O tradutor, Yves Rohan, 
enfatizou as dificuldades e ressalvou que havia virtual impossibilidade de 
traduzir muitas expressões. [...] Metade, mais ou menos, do espaço de cada 
carta, versa sobre assuntos comerciais. Nelas Berthier faz minuciosa 
prestação de contas ao irmão. No espaço restante, dá notícias de sua vida 
pessoal e dos acontecimentos políticos que presencia. Às vezes, refere-se a 
assuntos que diz já haver mencionado em carta anterior. Algumas devem ter-
se extraviado, pois não figuram no acervo de Pablo Ferrer (FREITAS, 2005, 
p. 11). 

Aqui, nesta pesquisa, é importante considerar as dificuldades apontadas pelo tradutor 

no que se refere à virtual impossibilidade de traduzir muitas expressões. Sabendo que “o 

bretão e o basco são os dois únicos idiomas que não se aparentam a nenhum dos hoje falados 

e escritos na Europa”; sabendo, também, que “parte da população da Bretanha é bilíngüe, 

falando o francês e o bretão”, Décio Freitas se interroga: 

Como o autor das cartas dominava perfeitamente o francês, por que 
escrevera em bretão? Uma hipótese plausível é a de que usasse o bretão em 
sua correspondência com o intuito criptográfico de proteger sua verdadeira 
identidade e dificultar a leitura, caso interceptada pelas autoridades 
(FREITAS, 2005, p. 11).  

Se realmente a intenção de Berthier era proteger sua identidade e dificultar a leitura 

de seus relatos sobre a Cabanagem e os cabanos, seu testemunho desperta um interesse ainda 

maior, uma vez que as impressões de Berthier confirmam a Cabanagem como uma revolução 

nos moldes da Revolução Francesa. Mas se os manuscritos de Jean-Berthier provocam 
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enorme interesse e por que não dizer, também, curiosidade, existe, na mesma proporção, um 

interesse sobre o trabalho do próprio Decio Freitas para preencher os “vazios” da 

correspondência de Berthier, referidos na apresentação do livro, sujeito às limitações próprias 

da historiografia, disciplina que se reclama de científica: 

As cartas de Jean-Jacques Berthier dizem-nos como ele próprio se vê, e 
ainda como vê os momentosos acontecimentos que testemunha. Visto que 
freqüentemente seu relato é fragmentário e lacunoso, corrigi-o ou completei-
o mediante recursos a outras fontes (FREITAS, 2005, p. 12).

Já na apresentação do livro surgem as informações relevantes para a compreensão do 

conteúdo das cartas de Jean-Jacques Berthier que só chegou ao Pará 23 anos depois de ter 

desembarcado em Caiena. A julgar pela mais antiga das cartas, corre o ano de 1820. Aos 38 

anos, Berthier acompanha os acontecimentos que antecederam à cabanagem que só vai eclodir 

em 1835. As memórias que correspondem a esse período registram a emoção de Berthier 

(apud FREITAS, 2005, p. 29) “por achar-se na capital do rei dos rios do planeta, numa 

província cuja superfície iguala à da Europa Ocidental onde estabelece residência, passando a 

viver o cotidiano da cidade”.

E a cidade de Belém, cenário dos episódios relatados nas cartas de Jean-Jacques 

Berthier, é reconstituída no universo da memória levando em conta suas especificidades 

geográficas, o que significa o reconhecimento do cenário situado à margem do “rei dos rios 

do planeta”, na visão de Berthier. 

As correções e acréscimos feitos por Décio Freitas, no relato que ele considera 

fragmentário e lacunoso, visam a tornar coerente a versão da Cabanagem, na perspectiva de 

Berthier. Numa carta aparentemente em resposta a uma indagação do irmão, Berthier (apud 

FREITAS, 2005, p. 99) fala sobre os cabanos: “São os tapuios moradores em choupanas de 

sapé, nas terras que ocupam como suas ou como foureiros. Vivem dispersos pelos matos”.   
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Neste contexto, Berthier observa a diversidade, referida por Henrique Jorge Hurley 

que afirmava ser a Cabanagem uma luta eminentemente étnica, em que de um lado estavam 

“os portugueses e seus descendentes brancos, do outro, os tapuias7, remanescentes dos 

indígenas amazônicos” (HURLEY apud RICCI, 1993, p. 6).  

A ficção de Dalcídio Jurandir cruza o discurso da historiografia contemporânea da 

Cabanagem com o caminho traçado pelos negros, segmento que, conforme Vicente Salles, 

dela participou ativamente. Os estudos de Hurley, evidenciando uma compreensão da 

Cabanagem a partir dos elementos étnicos, para identificar os dois lados distintos da 

Revolução, dialogam com o depoimento de Jean-Berthier que, em seus manuscritos, assim 

descreve, supostamente para um interlocutor, a força revolucionária: não será apenas de 

tapuios. Todos que nela se engajarem chamar-se-ão cabanos: “brancos, negros, mamelucos, 

cafuzos, mulatos. Há um contingente de mestiços oriundos do cruzamento entre índios e 

brancos de várias nacionalidades. No sertão, os chefes dos cabanos são médios ou grandes 

lavradores, às vezes mestiços” (BERTHIER, 2005, p. 100). 

Os estudos de Hurley, segundo Magda Ricci, redimensionaram a historiografia sobre a 

Cabanagem. Nas discussões internas do Instituto Histórico e Geográfico do Pará nascia um 

caloroso debate em torno das primeiras décadas do século XIX. Hurley assumia que a 

Cabanagem teria antecedentes políticos durante o processo de ‘adesão’ do Pará à 

Independência: “No entanto, a Independência, bem como a Cabanagem, não se explicava tão 

                                          
7 O termo tapuia, remanescentes dos indígenas amazônicos, referido no texto de Hurley, pode ser utilizado, 
também, sem alterar a acepção, como tapuio, como está traduzido nos manuscritos de Jean- Berthier, sobre a 
Cabanagem, na obra de Décio Freitas, A Miserável Revolução das classes infames. Aparentemente em resposta a 
uma indagação do irmão, escreve Berthier: são os tapuios moradores em choupanas de sapé, nas terras que 
ocupam como suas ou como foureiros. [...] “Diz Berthier que originariamente tapuio foi o nome de uma das 
nações que habitavam a região amazônica. Depois a palavra passou a designar genericamente todo e qualquer 
indígena, ainda que de etnia diversa. São índios amansados, sem mescla de sangue branco. [...] Berthier acha-os 
‘horrivelmente feios’ e não gosta de conviver com eles em festas e solenidades, pois nessas ocasiões para 
assentar os cabelos rijos como piaçaba, costumam empastá-los com sebo de Holanda, que exala insuportável 
mau cheiro [...]”  (Cf. FREITAS, 2005, p. 99-100) 
A alusão aos tapuios reaparece em outra carta de Berthier relatando um episódio da Cabanagem após o que ele 
considera “o caos, inseparável das revoluções, que se instalou irremediavelmente em Belém.” Dessa vez, num 
contexto de extrema atrocidade. “Berthier deixa o Palácio do governo e monta a cavalo para ir dormir na sua 
rocinha. O calor já é intenso. O cavalo precisa marchar cautelosamente para não acordar os cabanos 
adormecidos nas ruas. Como Berthier, estão exaustos. Ao passar perto dos escombros de uma casa, vê quatro 
tapuios que comem carne crua do cadáver de um homem. Nauseado, Berthier vomita. Andadas duas quadras, 
depara num monte de lixo podre, o cadáver de uma negrinha de mais ou menos dez anos, completamente nua, o 
corpo retalhado a facadas e expressão de terror no rosto. Ratos esgaravatavam suas vísceras expostas. Ao seu 
lado, dorme um tapuio bêbado. [...] Em Belém e em todo Pará se propagam, como acontecera na França uma 
náusea da revolução e um grande anseio de ordem [...]” (Cf. FREITAS, 2005, p. 171).  
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somente através dos acontecimentos imediatos da década de 1820. Desta forma, ambos os 

movimentos teriam raízes longínquas na história da colonização do Pará” (RICCI, 1993, p. 4). 

Mas a recriação do fato histórico, no romance, não se limita à reprodução de vozes, 

personagens, lugares ou acontecimentos reais para a re-interpretação da história. Pequenos 

fiapos de memória do autor/narrador, aparentemente desordenados, são estrategicamente 

distribuídos nas histórias e nas vozes de personagens inventados, sujeitas a outras 

interpretações. Devidamente desfiadas e re-significadas, essas memórias se constituem 

matéria da trama que sustenta esse episódio, no discurso literário.

A recuperação e re-elaboração do fato histórico, na ficção, não termina com a 

publicação do romance. O processo de reconstituição ultrapassa o domínio do narrador sobre 

a sua própria obra e alcança o público. Convocado a abandonar sua mera função de 

consumidor e espectador da História, o leitor se torna produtor e colaborador na reconstrução 

de um passado que também lhe pertence. Essa atuação efetiva do leitor sobre o procedimento 

artístico, à luz da estética da recepção, evidencia que o papel do leitor não se esgota na leitura 

e percepção estética. Segundo Jauss (1994, p. 53), a relação entre literatura e leitor se alarga 

no momento em que o leitor é convocado a refletir o texto. Nesse sentido, a obra literária é 

recebida e julgada tanto em seu contraste com o pano de fundo oferecido por outras formas 

artísticas, quanto o pano de fundo da experiência cotidiana de vida: “Na esfera ética, sua 

função social deve ser aprendida, do ponto de vista estético-recepcional, também segundo as 

modalidades de pergunta e resposta, problema e solução, modalidades sob cujo signo a obra 

adentra o horizonte de seu efeito histórico”. 

O romance Marajó propõe uma leitura da forma como o narrador se abre para a 

polifonia e dá voz a versões da história da cabanagem, contrapondo-se à versão oficial 

daquela revolução e o leitor, como co-autor do processo de “reparação” da História oficial, 

ajuda a propagar o histórico da Cabanagem que, devidamente ressignificada pelo artifício 

literário, se constitui numa fonte a mais, sobre a própria História do Pará, que se enriquece 

junto à tradição oral, resguardada na memória do povo. Segundo Loureiro, a propagação da 

Cabanagem no imaginário amazônico “assemelha-se ao que ocorreu com os episódios de 

cavalaria ou das cruzadas, no imaginário dos povos da Península Ibérica. Aí, como lá, a 

oralização criativa e poetizante acrescentou uma dimensão legendária aos acontecimentos” 

(LOUREIRO, 1995, p. 68-69). 
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3 MARAJÓ DESENCANTA? 

el artista – hombre o mujer – de la periferia escribe o pinta o hace música 
siempre desde la periferia y esa marca de su enunciación atraviesa 
problematizando su discurso como no ocurre con el discurso del artista 
metropolitano. Es decir si bien el discurso metropolitano esta marcado, en su 
caso el lugar de la enunciación no es problemático. Después de todo, para el 
metropolitano no existe otro lugar mas que su lugar, no existe otro mundo 
más que su mundo. El sujeto central en un acto de soberbia imperial narra su 
historia como la historia. En la periferia, el sujeto que narra conoce su 
situación marginal y si en algunos casos “olvida” (entre muy notorias 
comillas) esta situación asume una voz central, el efecto es el de la parodia o 
el del simulacro. La voz marginal que se trasviste en central es también una 
realización de su situación.  

(Hugo Achugar) 

3.1 “EL PATIO DE MI CASA”: APENAS RECORTE GEOGRÁFICO 

Dentro e fora do romance Marajó, nas terras de Cachoeira, homens e mulheres eram 

submetidos ao domínio e à exploração dos grandes latifundiários – fazendeiros coronéis que 

governavam a Ilha de Marajó. Denunciá-los, na ficção, era um desafio para o escritor Dalcídio 

Jurandir que, também, era jornalista. Para ele, só no discurso literário caberia o 

aprofundamento das questões que motivavam denúncias e críticas, permitindo estendê-las a 

outros segmentos. Portanto, o meio mais eficiente de denúncia social era o romance, uma vez 

que as críticas direcionadas aos fazendeiros do Marajó, pelos jornais de Belém, não atendiam 

às graves emergências do momento.  

Assim, Vila de Cachoeira, no coração da Ilha de Marajó, entra na ficção como 

cenário em que se movimentam os personagens dos três romances que registram um recorte 

da vida Amazônica: Chove nos campos de Cachoeira, Marajó e Três casas e um rio. A 

escolha deste espaço geográfico merece uma reflexão sobre o grau de envolvimento do autor, 

dentro da concepção do Modernismo à qual esses romances estariam vinculados, tomando 

como ponto de partida, o ano de 1939, em que o romance Marajó foi concluído, o que situa o 

escritor Dalcídio Jurandir no período que corresponde à “geração de 30” do Modernismo no 

Brasil8.

                                          
8 Na História concisa da Literatura Brasileira, Alfredo Bosi (1982, p. 434) classifica a cronologia do 
Modernismo no Brasil, em três fases, marcadas por três gerações diferentes. Considerando que não é possível 
estudar isoladamente essas fases, estendemos a leitura da obra de Dalcídio Jurandir ao contexto da moderna 
literatura brasileira, ponto de partida que se torna mais complexo do que o do critério das “fases” do 
Modernismo. 



55

O tempo decorrido entre a escritura e o lançamento do romance (1947) corresponde a 

um período em que a Amazônia ainda não estava, praticamente, inscrita no cenário literário 

brasileiro. Isso só viria a acontecer graças à impertinência e à teimosia de um escritor quase 

desconhecido entre os escritores da geração de 30. Vivendo de certa forma, isolado 

geograficamente – e tão somente, geograficamente – das demais regiões do país, mesmo 

assim, ou por isso mesmo, o escritor da região Norte do Brasil realiza um projeto que inclui o 

universo amazônico na ficção literária, ressaltando, ainda mais, as diversidades das diferentes 

regiões do país, no momento em que se desencadeia a revolução cultural engendrada pelo 

Modernismo encabeçada pelos intelectuais paulistas.  

Em outros Estados brasileiros, surgem correntes inovadoras, sob maior ou menor 

influência do eixo São Paulo/Rio de Janeiro. Contudo, dessas correntes, o Movimento 

Regionalista de Freyre apregoava ter raízes próprias e nada dever àquele centro cultural. 

Apesar dessa suposta autonomia, é inegável que o Modernismo abriu espaço para que o país 

pudesse ser pensado a partir de suas diferenças regionais. É nesse sentido que o Manifesto 

Regionalista, de Gilberto Freyre, lançado no primeiro Congresso Regionalista do Nordeste, 

em 1926 – antecedido pela Fundação do Centro Regionalista e por uma publicação do Livro

do Nordeste, em comemoração ao centenário do Diário de Pernambuco – propunha que, do 

ponto de vista político, a ação do governo central deveria ser inter-regional e não estadualista. 

Esse critério inter-regional deveria orientar os estudos da cultura brasileira, do homem, da 

paisagem, assim como a busca de soluções para os problemas do país. 

Angel Rama, ao analisar o Manifesto Regionalista, chama a atenção para o fato de 

que a proposta de Freyre não quer ser confundida com separatismo ou com bairrismo, com 

anti-internacionalismo, anti-universalismo ou anti-nacionalismo, pois não perde de vista a 

unidade nacional: 

Limitando-se a atacar la función homogeneizadora que cumple el capital 
mediante la aplicación de padrones culturales extranjeros, sin atención a la 
conformación del Brasil, víctima, desde que nació de los extranjerismos que 
le han sido impuestos, sin ningún respecto por las peculiaridades y 
desigualdades de su configuración física y social (RAMA, 1989, p. 23). 

Com efeito, o movimento regionalista possui uma formulação sociológica e uma 

clara conotação culturalista. Trata-se, portanto, de reabilitar os valores e as tradições do 

Nordeste. Nessa perspectiva, o regionalismo apregoado por Gilberto Freyre propõe que o 

artista brasileiro, despojado de roupagem européia, possa penetrar natural e sinceramente, sem 

complexos coloniais, em sua realidade, visando sempre a uma “articulação inter-regional” 
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para a melhor compreensão dos problemas e a definição da unidade nacional. A posição 

defendida por Freyre, não obstante o seu tom polêmico, converge para a visão do Nordeste 

presente no chamado “romance de 30”, encontrando no plano de realização das obras o 

posicionamento que reivindicava o direito de o Brasil ser brasileiro, um princípio que também 

era defendido pelos modernistas. 

Em 1940, Dalcídio Jurandir recebe o prêmio Vecchi – D. Casmurro, pelo seu 

romance Chove nos campos de Cachoeira. O júri que lhe atribuiu o prêmio era constituído de 

nomes em destaque, no cenário da crítica literária brasileira à época: Brício de Abreu, Álvaro 

Moreira, Omer Mont’Alegre, Danilo Bastos e Rachel de Queirós. Ao ser premiado, o autor passa 

a exercer uma função importante no cânone nacional. A aceitação de sua obra representa a 

inclusão da região Norte no mapa literário do Brasil, depois da explosão dos escritores 

nordestinos. Ao escolher a Ilha de Marajó para a representação do espaço de seus romances, 

Dalcídio Jurandir aponta para a região que considera mais significativa que qualquer outra, 

naquilo que pretende transferir do mundo real, para o contexto literário. 

Mas, se por um lado, entre o mundo real representante e o mundo representado, na 

obra literária, passa uma fronteira rigorosa e intransponível, por outro lado, apesar da 

separação dos mundos “representado e representante, eles estão indissoluvelmente ligados um 

ao outro e se encontram em constante interação. A obra e o mundo nela representado 

penetram no mundo real enriquecendo-o e o mundo real penetra na obra e no mundo 

representado” (BAKHTIN, 1998, p. 358). 

O entrelaçamento dos dois mundos, o mundo real representante e o mundo 

representado, na obra de Dalcídio Jurandir, sob a perspectiva de Bakthin, revela um projeto 

literário cujo produto determina o papel social do artista e o lugar de sua emissão, uma vez 

que “el artista – hombre o mujer – de la periferia escribe o pinta o hace música siempre desde 

la periferia y esa marca de su enunciación atraviesa problematizando su discurso como no 

ocurre com el discurso del artista metropolitano” (ACHUGAR, 1996, p. 42-43). 

Assim, o mundo romanesco criado por Dalcídio Jurandir, segundo Alfredo Bosi 

(1982, p. 479), é o mundo “marajoense”. Classificação, também, atribuída pelo crítico, às 

obras dos escritores da região Norte que consagraram o espaço da Ilha de Marajó no discurso 

literário. Isso é compreensível, levando-se em conta que o próprio Dalcídio Jurandir recusava 

o título de escritor da Amazônia. O autor revela, numa entrevista, que não gostava do rótulo 

de regionalista, considerando-se apenas como um escritor marajoara. Jurandir tem 

conhecimento do vasto território amazônico cujas diversidades nem sempre são visíveis aos 

olhos humanos. Para ele, nem mesmo a Ilha do Marajó – um recorte geográfico 
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cuidadosamente escolhido para os seus três primeiros romances – é revelada em toda sua 

extensão, por tratar-se de terra demais e água demais, para caber por inteiras, numa obra 

literária. Mas, sua obra está longe de ser regional, não porque o escritor recusa o título de 

regionalista, mas pelos matizes de universalidade que imprime nos conflitos de seus 

personagens. Sua modéstia o impede de apontar o caráter de universalidade de seus romances 

que transcendem o regional. Prefere identificá-los em outros escritores, não só os de sua 

geração, mas também na geração dos escritores mais jovens:  

Eu acredito que os novos tenham muito mais conhecimento da realidade 
brasileira. Eles estão mergulhados na realidade, no drama brasileiro, no 
drama de uma nação subdesenvolvida em sua passagem para o capitalismo. 
Isso cria problemas traumáticos, que vão tocar a sensibilidade do escritor. É 
no meio de tudo isso e sob a ação universal das informações que ele pode 
criar uma linguagem, uma obra mais brasileira. Mais brasileira e, ao mesmo 
tempo, mais universal ( JURANDIR apud MORAES, 1962, p. 29).

Levando em conta as palavras de Dalcídio Jurandir, este estudo da memória dos rios 

no romance Marajó destaca, da criação romanesca, um universo re-criado na perspectiva da 

realidade amazônica e, portanto, regido e orientado pela disposição das estrelas no céu, pelas 

estações das chuvas, pelas fases da Lua e pelo movimento das marés sobre os grandes rios, 

caminho obrigatório dos personagens, em qualquer direção. Neste contexto, além dos 

elementos da natureza que comandam a vida na Amazônia, estão presentes os mitos, as 

lendas, as crendices, e as superstições, elementos de uma tradição eminentemente oral.   

A história narrada em Marajó reúne dados, locais, fatos e acontecimentos históricos 

datados, identificáveis por quem conhece a história da Ilha do Marajó. No ponto de encontro 

entre dois universos – o real e o literário – se desenvolve a ação do romance. Do ponto de 

vista da História, o romance re-cria a época em que os fazendeiros do Marajó, “os coronéis do 

gado”, dominavam a região pelo poder econômico. “Marajó, para Coronel Coutinho e alguns 

fazendeiros grandes era um mundo à parte, privado, lhes pertencia totalmente” (Marajó.

p. 28). Para estender esse domínio às gerações futuras, os coronéis preparavam os herdeiros 

para assumir os grandes latifúndios da Ilha. Conta o narrador que “de 1900 a 1914, os pais 

mandavam os filhos para Oxford. Paris, Lisboa, Londres eram, nesse tempo, dez vezes mais 

perto de Belém que o Rio” (Marajó. p. 28).
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3.2 A MEMÓRIA DOS RIOS NOS RIOS DA MEMÓRIA 

No âmbito do romance Marajó, é desejo do Coronel Coutinho que seu filho 

Missunga estude em Belém, se torne advogado e retorne para ampliar ainda mais o patrimônio 

da família. São muitos os momentos em que o narrador do romance expõe a ambição do 

Coronel Coutinho pelas terras do Marajó. Sobre essa questão, o Coronel conversa com o 

Tabelião, Capitão Lafaiete:  

[...] compadre, você tem ganho bem na minha mão. Lembra-se das duas 
escrituras? Lembra-se que em meu nome você comprou as terras da Marcela 
por cinco contos e fez a boba passar um recibo como se tivesse recebido 
quinze? E o despejo do Macário? E a madeira que lhe dei na desmanchação 
da casa da Almira? (Marajó. p. 198).  

O trecho destaca a parceria entre o latifundiário Coronel Coutinho, pai de Missunga, 

e o Tabelião da cidade, Capitão Lafaiete. Uma vergonhosa cumplicidade que os beneficia. 

Segundo Salles (1992, p. 378), o Coronel do romance Marajó era uma espécie de pequeno rei, 

conquistador de terras e de haveres, com uma tendência expansionista irrefreável; Capitão 

Lafaiete, o Tabelião, uma espécie de secretário do rei, “especialista em forjar papéis que a 

burocracia oficial instituiu como diplomas legais. Tabelião Lafaiete, íntimo do rei, conhece e 

sacraliza toda a podridão do regime”. Configurado na trama do romance, esse aspecto 

representa uma fonte de informação de como se operam as relações sociais na Ilha de Marajó.  

O trabalho de Gutemberg Guerra (2006, p. 114) sobre as instituições públicas, 

recriadas no romance Marajó, evidencia as ações dessas instituições manipuladas pelos 

poderosos. As relações de clientelismo, parentela, compadrio, paternalismo, expressas ao 

longo de todo romance, distanciam da prática social o exercício da cidadania:

Cargos, profissões e situações são manipulados para satisfazer os interesses 
em jogo. E os interesses são a acumulação de poder a partir da concentração 
de propriedades rurais, do poder político exercido através dos cargos eletivos 
(intendência e câmara de vereadores), e o domínio sobre as pessoas, este 
construído sobre favores ou ajudas que se revertem como dívidas, 
concessões de pequenos lotes de terras ou habitações (GUERRA, 2006, p. 
114).

Missunga está destinado a dar continuidade a esse sistema. O Coronel tem pressa. 

Exige do filho o anel de doutor e o diploma de advogado. O Coronel Coutinho precisava de 

um advogado na família para legitimar suas transações ilícitas, por isso era importante que o 
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filho, e único herdeiro, “retornasse para a ilha com o anel de doutor e o diploma” (Marajó. p. 

39).

Em Marajó, o diploma e o anel simbolizam o saber letrado que pode garantir às 

gerações futuras do Coronel Coutinho o domínio econômico e o controle político sobre a 

maior quantidade de terras que pudesse amealhar e declarar como sua propriedade, mesmo 

que conseguidas de forma ilícita. Ao trazer essa questão para o discurso literário, o narrador 

denuncia uma prática comum daqueles tempos, no universo marajoara: como se constrói o 

poder nas mãos de quem domina o conhecimento. 

Quando cria juízo, meu filho? Você precisa ir embora. Dou-lhe quanto 
quiser contanto que me dê sua palavra de que se forma. Tem gasto uma 
verdadeira fortuna. Assim mesmo não tenho pena de lhe dar mais... De que 
serve uma inteligência sem pergaminho? Quer pois que eu compre um anel 
de doutor? (Marajó. p. 107). 

Angel Rama, em As cidades das Letras, ao discutir a relação da cidade letrada como 

uma cidade escriturária, reservada a uma estrita minoria, afirma: 

O corpus de leis, editais, códigos [...] concedeu um lugar destacado ao 
conjunto de advogados, escrivães, escreventes e burocratas da 
administração. Por suas mãos, passaram os documentos que instauravam o 
poder [...]. As disputas em torno dos títulos de propriedade foram 
intermináveis concedendo outro lugar proeminente aos advogados. Todos 
eles exerciam essa faculdade escriturária que era indispensável para 
obtenção ou conservação dos bens, utilizando modos lingüísticos canônicos 
que se mantinham invariáveis durante séculos (RAMA, 1984, p. 55. Grifo 
meu).

Sob essa perspectiva, a representação do poder letrado – conforme é construído no 

romance Marajó – nas mãos dos brancos dominadores seria fortalecido caso um deles 

detivesse o conhecimento das leis sobre a regulamentação da propriedade rural. Missunga, 

advogando as causas do pai, conseguiria a expansão das terras das fazendas. Um advogado na 

família cuidaria mais rápido de legitimar a papelada, transferindo para o nome da família as 

terras desapropriadas pelo Coronel que “devorava pequenas fazendas em Cachoeira, 

estreitando cada vez mais o cerco em torno das últimas teimosas pequenas propriedades que 

deixavam, enfim, de lutar com o grande domínio rural” (Marajó, p. 68).

Até então, essas questões judiciais eram tratadas pelo Capitão Lafaiete, advogado 

provisionado, cuja chegada ao Marajó foi providencial. Coronel Coutinho, ao perceber tratar-se 

de um “pulha sem trabalho, um patife” (Marajó, p. 68), indica-o para ocupar o cargo de Tabelião 
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de Cachoeira. O interesse do Coronel Coutinho pelo recém-chegado devia-se às habilidades 

de Lafaiete, cujo dom de falsificar letras, inventários, e escrever cartas anônimas, poderia 

facilitar a vida do Coronel. E logo Lafaiete assume a função de Tabelião de Cachoeira, 

tornando-se o “braço direito” e, muitas vezes, também, o cérebro do Coronel Coutinho que 

soube utilizar, a seu favor, a arte de não ter escrúpulos, de ambos.  

A aliança entre os dois – fazendeiro e tabelião – assegura a desapropriação das terras 

invadidas pelo Coronel que passa a ter o domínio do Cartório de Registro de Imóveis, 

legitimado pelo poder público uma vez que “seu melhor empenho era ter gado numeroso, à 

solta nos vastos campos. Ganhar com o menor esforço possível, aumentar suas terras e os seus 

rebanhos era, afinal, uma modesta preocupação que não ofendia a Deus nem ao próximo” 

(Marajó. p. 28). Para conseguir seu intento, Coronel Coutinho “corria os campos do Arari [...] 

tomando terras, fechando lagos para os pescadores e para os próprios vaqueiros” (Marajó, p. 

68). Nos domínios das terras do Coronel “um pescador ousara entrar num lago da fazenda e 

foi morto pelo vigia”. Sobre esse episódio, o discurso do Coronel Coutinho confirma o injusto 

e cruel sistema de dominação a que o povo é submetido: “O vigia tinha ordem para assustá-lo. 

Foi um tiro de rifle mal calculado. A gente lastima. Mas de que modo se pode ensinar esse 

povo a respeitar a propriedade, a deixar de ser índio?” (Marajó. p. 68). No plano da ficção, 

fica evidente o desprezo que o fazendeiro nutre pelo povo. Criticado por seus atos, nos jornais 

da capital, o Coronel não admite que um homem do povo oponha o poder da escrita ao poder 

econômico dos fazendeiros. O narrador do romance reproduz em discurso direto, a fala do 

Coronel Coutinho:

Imaginem um sujeito qualquer, afinal um negro, que anda de fundilhos rotos 
em Belém, se atreve a falar dos fazendeiros de Marajó. O negro foi um mal 
no Brasil. E sua liberdade um mal maior. A desgraça do Brasil foi o 13 de 
maio. [...] Resultado: um negro daquele escreve em jornais (Marajó. p. 114-
115).

A aversão que o coronel tem pelos negros se junta ao desprezo que a classe dos 

fazendeiros nutre pelos jornais e pelos jornalistas que se atrevem a denunciá-la. Por isso, 

qualquer notícia contra os “coronéis”, publicada nos jornais, suscitava dúvidas sobre a 

seriedade da imprensa e dúvidas sobre a credibilidade do autor da matéria. O discurso 

jornalístico se tornava frágil diante do poder dos coronéis que rapidamente o transformavam 

em difamação, injustiça, escândalo e chantagem.  

Nessa perspectiva, podemos acompanhar, no capítulo 14, do romance Marajó, a 

reação do Coronel Coutinho diante das notícias publicadas contra os fazendeiros, por um jornal da 
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capital. Coronel Coutinho conversa com o fiscal de impostos de consumo da Ilha de Marajó. O 

Coronel quer saber a opinião do fiscal sobre o noticiário do jornal de Belém: “– Você vai ficar 

para jantar. Viu o artigo ...?” Ao que responde o fiscal, em tom de bajulação: “– A campanha 

é obra de quem quer extorquir dinheiro ou de quem, por falta de assunto, necessite escrever 

alguma coisa que cheire a escândalo nessa atual mania de sensacionalismo [...]” A posição do 

fiscal de impostos tranqüiliza o Coronel que o contempla, surpreendido:  

– Oh, como me escapou essa idéia. Extorsão, sensacionalismo, com o fim 
único de deprimir e tornar odiosa a classe dos fazendeiros, ora sob o falso 
pretexto de proteção aos trabalhadores, ora sob a capa velada de uma pseudo 
defesa da população pobre de Belém (Marajó. p. 114). 

3.2.1 O rio proibido 

Enquanto se desenrolam todos esses acontecimentos, o Coronel continua aguardando o 

retorno de Missunga cuja memória parece acompanhar o intrincado percurso dos rios da 

região que, ramificando-se em furos e lagos, entrelaçam-se, produzem verdadeiras teias, na 

medida em que neles desembocam vários igarapés9 “formando verdadeiros labirintos [...]” 

(LOUREIRO, 1995. p.120). 

Missunga viveu a infância na fazenda: é de lá que “navega” para os outros lugares. É 

para lá que retorna inúmeras vezes. A fazenda, portanto, é o ponto central que une ou desune 

todos os fios do romance. Na memória do personagem, dois tempos e dois mundos se 

confrontam. Retornando de uma caçada mal sucedida, Missunga pensa: “bem que podia 

comer carne de cotia hoje. Não sei como tirar essa caninga. [...] Arriou a espingarda na mesa 

grande como se também arriasse o azar e o medo do mato” (Marajó. p. 9). A caçada ocorre no 

intervalo de tempo, quando Missunga retorna de Belém e, no plano da exegese, sente “medo 

do mato”. O sentimento diante do “azar” reflete o primeiro choque entre mundos diferentes. É 

o primeiro reencontro com o mundo da infância, regido pela correnteza do rio na sua lentidão. 

O mundo onde a natureza, a qualquer momento, pode se transformar na metáfora signo-

símbolo da Amazônia. Depois da caçada mal sucedida: 

Era preciso ir à vila e apressar Lafaiete em mais uma daquelas escrituras que 
seu pai sabia mandar fazer de maneira tão fácil e habitual. Não quis ir à vila 

                                          
9 “Igarapé” é uma palavra de origem tupi que significa “caminho de canoa”. 
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na Borboleta, a lanchinha-motor. Queria a inércia que o rio parado lhe dava, 
profundamente, quando viajava em montaria. Mandou Benedito limpar o 
casco. Missunga ancorou o remo do lado e o casco deslizou na água retinta. 
Não deixou que Benedito remasse. Pensou logo num banho, num grande 
mergulho, o sono dentro do rio. Logo devolveu o remo a Benedito e com a 
sua pesada lassidão estirou-se ao longo da pequena montaria. Aquele igarapé 
era escuro, igual poço de cobra grande (Marajó. p. 12).

As imagens que oferecem o movimento da lentidão do rio e o igarapé, escuro como 

poço de cobra grande, permitem ao leitor compreender as dificuldades a que o personagem 

será submetido ao ser deslocado desse contexto e integrado ao universo da máquina que mede 

o tempo – o tempo do relógio e do calendário que passam a controlar sua vida, na cidade 

grande. Não mais aquele objeto de decoração, esquecido na parede da casa da fazenda, na Ilha 

de Marajó – “as antigas folhinhas que seu pai deixava marcando um tempo morto nas paredes, 

entre as aranhas e as osgas tranqüilas e íntimas, como pessoas da família” (Marajó. p. 10) –, 

mas um calendário que o obrigava a adequar-se à temporalidade, medida em horas e minutos. 

O mundo da escrita. O mundo dos livros que o personagem não conseguia isolar da infância, 

do passado e da tradição. Por isso, quando retornava à fazenda: 

[...] ficava horas e horas na enchente do igarapé, chupando taperebá, roendo 
miriti, brincando com as ucuubas, como lontra. A velha mangueira deitava 
n’água os galhos gordos, baixos, da gente sem pular sentar em cima. Aí 
Missunga se deixava ficar lendo jornais, revistas agrícolas, ou à toa, 
fumando, se lembrando de migar tabaco para o curupira (Marajó. p. 33).

Com o auxílio dos elementos da natureza que compõem o espaço do romance, o 

narrador cria o ambiente do mito apresentando o personagem Missunga como parte integrante 

do rito que celebra a crença do curupira, naquele contexto. Para compreender esse mundo 

mítico a que pertence o personagem, no romance Marajó, é oportuno relacionar aspectos 

significativos desses elementos também presentes no conto “A Feiticeira”, de Inglês de Sousa, 

publicado pela primeira vez em 1893 entre os Contos amazônicos. Narrado em primeira 

pessoa, o conto reúne crenças, valores e superstições numa detalhada descrição do universo 

ribeirinho na ficção deste autor:  

O tenente Antonio de Sousa era um desses moços que se gabam de não crer 
em nada, que zombam das coisas mais sérias e riem dos santos e dos 
milagres. Costumava dizer que isso de almas do outro mundo era uma 
grande mentira, que só os tolos temem a lobisomem e feiticeiras. Jurava ser 
capaz de dormir uma noite inteira dentro de um cemitério, e até de passar às 
dez horas pela frente da casa do judeu, em Sexta-feira maior. Eu não podia 
ouvir tais leviandades em coisas medonhas e graves sem que o meu coração 
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se apertasse, e um calafrio me corresse a espinha. Quando a gente se habitua 
a venerar os decretos da Providência, sob qualquer forma de que se 
manifestem, quando a gente chega à idade avançada em que a lição da 
experiência demonstra a verdade do que os avós viram e contaram, custa 
ouvir com paciência aos sarcasmos com que os moços tentam ridicularizar as 
mais respeitáveis tradições, levados por uma vaidade tola, pelo desejo de 
parecerem espíritos fortes, como dizia o Dr. Rebelo (“A Feiticeira”).

O sujeito do discurso assume o tom grave de quem prevê uma terrível ameaça. O

mundo da tradição, reconstituído em tom de alerta, está em vias de desaparecimento. Mas não 

se trata somente de um simples alerta. O narrador se preocupa em indicar onde estão essas 

ameaças e o conto se desenrola de modo a desencorajar aqueles que tentam ridicularizar e 

desrespeitar as tradições. Nessa perspectiva, “a verdade do que os avós viram e contaram” é 

descrita a partir da ação do personagem transgressor em relação às crenças dos antepassados:  

O tenente apontava a lua com o dedo, deixava-se ficar deitado quando 
passava um enterro, não se benzia ouvindo o canto da mortalha, dormia sem 
camisa, ria-se do trovão! Alardeava o ardente desejo de encontrar um 
curupira, um lobisomem ou uma feiticeira. Ficava impassível vendo cair 
uma estrela e achava graça ao canto agoureiro do acauã, que tantas desgraças 
ocasiona. Enfim, ao encontrar um agouro, sorria e passava tranqüilamente 
sem tirar da boca o seu cachimbo de verdadeira espuma do mar (“A 
Feiticeira”).

Sem deixar de lado a riqueza das crenças em sua complexidade, os elementos desse 

conto são agrupados e alinhados num único bloco, como uma exigência do próprio gênero. 

Ao contrário, o romance Marajó distribui o tema em vários momentos. Duas narrativas, dois 

gêneros diferentes – conto e romance – dois personagens que se encontram, 

contraditoriamente ligados por impulsos diferentes. Enquanto Antonio de Sousa sorria 

alardeando o ardente desejo de encontrar um curupira, para provar o seu destemor e a sua 

descrença, Missunga pensava em renovar o ritual mítico quando à toa, fumando, se lembrava 

“de migar tabaco para o curupira” (Marajó. p. 33). 

Mas quem era Antonio de Sousa? De onde surgiu esse “descrente” de todas as 

superstições, saberes e crenças? Segundo o narrador realista, era final do século dezenove, 

quando o personagem Antônio de Sousa chegou à cidade de Óbidos, no interior do Pará. 

Tendo abandonado o curso de medicina, em 1871, o rapaz foi nomeado delegado da cidade 

“onde antes nunca tivera vindo”.

O infeliz Antonio de Sousa [...] foi vítima de sua leviandade ainda não há 
muito tempo. Tendo por falta de meios abandonado o estudo da medicina, 
veio Antonio de Sousa para a província em 1871 e conseguiu entrar como 
oficial do corpo de polícia, no ano seguinte, era promovido ao posto de 
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tenente e nomeado delegado de Óbidos, onde antes nunca tivera vindo. Seria 
um moço estimável a todos os respeitos se não fora a desgraçada mania de 
duvidar de tudo que adquirira nas rodas de estudantes e de gazeteiros do Rio 
de Janeiro e do Pará (“A Feiticeira”). 

Antonio de Sousa tem dificuldades para entender e aceitar “as mais respeitáveis 

tradições”, conforme descreve o narrador. Missunga e Antônio de Sousa, criados por Dalcídio 

Jurandir e Inglês de Sousa, representam na ficção, processos de adaptação em mundos que se 

opõem. O mundo das letras onde estavam “os maus livros, os livros novos, cheios de 

mentiras, devorados avidamente” – segundo o conto de Inglês de Sousa – se contrapõe ao 

mundo da oralidade onde se cultuam as crenças velhas, as coisas sagradas, os mistérios, os 

decretos da Providência, sob qualquer forma de que se manifestem. Os dois personagens se 

cruzam, mas não se chocam. Não porque estão em espaços, tempos e obras diferentes, mas 

porque Missunga, no deslocamento, já levou consigo a lição recebida dos antepassados. Ao 

desembarcar no mundo das letras, Missunga traz na bagagem o mundo marajoara – um 

pedaço do universo amazônico. Enquanto que Antônio de Sousa realiza o percurso inverso: 

Quereis saber uma coisa? Filho meu não freqüentaria esses colégios e 
academias onde só se aprende o desrespeito à religião. Em Belém, parece 
que todas as crenças velhas vão pela água abaixo. [...] Os maus livros, os 
livros novos, cheios de mentiras, são devorados avidamente. As coisas 
sagradas, os mistérios são cobertos de motejos, e, em cada palavra, a 
mocidade hoje, como o tenente Souza, proclama alto que não crê no diabo 
(salvo seja, que lá me escapou a palavra!), nem nos agouros, nem nas 
feiticeiras, nem nos milagres (“A Feiticeira”). 

Missunga e Antônio de Sousa estudaram em Belém. Os dois tiveram acesso aos 

livros. A reação desses dois personagens, com referência às influências que receberam desse 

contato com os livros, passa a ter importância na medida em que o mundo da tradição, nos 

dois casos, está representado sob pontos de vista diferentes. Enquanto Antônio de Sousa 

desafiava as crenças, Missunga as reverenciava. 

Antônio de Sousa resiste à cultura do espaço que o acolhe. Mesmo assumindo cargo 

de oficial do corpo de polícia da cidade de Óbidos – o que o integra ao grupo social – ele não 

assimila a identidade do mundo ribeirinho, conforme se constata pela lista de transgressões 

praticadas pelo “tenente nomeado delegado de Óbidos, onde antes nunca tivera vindo” 

(“Apontava a lua com o dedo, deixava-se ficar deitado quando passava um enterro, não se 

benzia ouvindo o canto da mortalha, dormia sem camisa, ria-se do trovão!”) numa recusa 

constantes ás tradições. 
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O confronto entre os dois personagens – Missunga e Antônio de Sousa – representa 

uma tentativa de apreensão mais ampla do mundo a que Missunga pertence. De certa forma, 

auxilia na compreensão das dificuldades que o personagem enfrenta nas suas idas e vindas 

entre a ilha e o continente. O encontro entre o tempo da infância, em Paricatuba, na Ilha de 

Marajó, e o tempo vivido pelo menino que se tornou adulto, num outro contexto, revela que o 

mundo ordenado e regido por signos alheios ao seu mundo marajoara permaneceria distante 

de sua compreensão, como menino e como adulto. O tempo passou por Missunga sem que ele 

tivesse conciliado as experiências vividas em diferentes espaços, nas diferentes fases de sua 

existência. Esse descompasso deve-se à forte influência que o espaço geográfico da ilha 

exerce sobre o personagem. A trajetória do personagem leva o próprio Dalcídio Jurandir, 

como leitor e crítico de sua obra, a considerar o romance Marajó como “a história do 

fazendeiro que fica girando entre o campo e a cidade, inútil a um e ao outro” (JURANDIR

apud ASAS DA PALAVRA, 1996, p. 31).

No presente da narrativa encontramos Missunga, o sujeito que acaba de retornar para 

a ilha, sufocado entre dois mundos e dois tempos. Dois passados distintos: o mais remoto – 

ligado à infância – e um outro, mais recente, conectado com o referente social urbano, a 

capital. Mas é no presente da enunciação que a memória é acionada para re-fazer o percurso 

dessas duas fases precedentes, nas quais o sujeito irá imprimir as experiências adquiridas ao 

longo de sua existência individual, cujos acréscimos irão se juntar às aquisições já existentes. 

No que se reporta a esse “encontro” entre dois passados, Walter Benjamin assinala a idéia de 

“um encontro secreto” entre o passado e o presente, ainda que o “passado só se deixe fixar, 

como imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em que é reconhecido” 

(BENJAMIN, 1994, p. 225). 

A realização desse encontro se efetiva por meio da articulação entre diferentes 

instâncias temporais que correspondem à apropriação da reminiscência no momento em que 

ela relampeja no presente. Ainda com relação ao processo memorialístico, Benjamin lembra 

em suas teses que a articulação do passado não significa conhecê-lo a partir de experiências 

precedentes. O filósofo alemão defende o caráter heterogêneo e fragmentário da 

rememoração, cujos fragmentos se justapõem interrompendo a cadeia linear dos 

acontecimentos que caracteriza a rememoração.  

As livres associações realizadas pelo narrador mostram que o significante se antecipa 

ao referente mostrando que as experiências vividas em determinado espaço atribuem ao 

sujeito da memória uma autoridade que lhe permite agir como sujeito das suas vivências. A 

mitificação do espaço da fazenda Paricatuba, pelo narrador, é responsável pela face dupla do 
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sujeito dividido. Paricatuba representa o passado que se distancia, mas continua presente nas 

recordações do personagem que nele viveu a infância.  

Focalizar as memórias de Missunga, no desenvolvimento deste capítulo, significa 

reconhecer que o percurso da memória do personagem se constrói, na trama do romance, sob 

a influência do espaço da narrativa – o intrincado percurso dos rios da região, ramificados em 

“furos”, lagos e igarapés – que confunde e entrelaça a memória individual do personagem 

com a memória da vida ribeirinha. Nesse sentido, as memórias do personagem, povoadas de 

signos, nas diferentes articulações e combinações, na obra Marajó, atuam como ponto de 

articulação entre a memória individual e a memória coletiva. 

Para entender a trajetória de Missunga, acompanha-se a trilha deixada pelos 

deslocamentos temporais do personagem registrados pelos discursos do narrador e do próprio 

personagem, nos momentos de reminiscência. E por falar em lembranças, é importante 

recorrer a uma outra investigação sobre o tema. 

Ecléa Bosi (1994, p. 52), ao estudar a memória dos velhos, examina o conceito de 

Henri Bergson, cujo processo rememorativo estabelece que “os dados imediatos e presentes 

dos nossos sentidos se misturam com a experiência do passado que se conserva e se mantém 

em sua integridade”. Diante do conceito de Bergson, o trabalho de Bosi estabelece uma 

oposição entre o pensamento bergsoniano e o pensamento do sociólogo Maurice Halbwachs, 

cuja investigação sobre a memória assume outra posição.  

Ao observar o modo pelo qual o passado é reconstituído pelo sujeito da memória, 

Halbwachs (2004, p. 114) utiliza como exemplo a releitura que o adulto faz de um livro de 

narrativas lido num tempo distante, cuja impressão inicial seria de que a memória nos fizesse 

reviver as emoções da primeira leitura. Mas a investigação comprova que isso não ocorre por 

duas razões: em primeiro lugar, porque só agora reparamos em certas passagens, certas 

palavras, certos tipos, certos detalhes que nos tinham escapado na leitura inicial; em segundo 

lugar, o livro nos parece novo ou remanejado em sentido oposto. Nessa perspectiva, 

Halbwachs supõe que o processo da rememoração possibilita uma releitura das experiências 

vividas, permitindo que a memória do indivíduo possa ser entendida a partir do seu 

relacionamento com a família, com a classe social, com a escola, com a igreja, com a 

profissão; enfim, com os grupos de convívio e com os grupos de referência peculiares a esse 

indivíduo e que a soma dessas experiências projeta-se durante o processo rememorativo que 

está presente no ato da rememoração.  

Ao estabelecer um confronto entre o estudo de Halbwachs e a lembrança 

bergsoniana, tendo como referência o trabalho de Ecléa Bosi sobre memória, verifica-se que o 
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processo da memória, no romance Marajó, está mais próximo da interpretação que 

Halbwachs dá à capacidade de lembrar que “amarra a memória da pessoa à memória do 

grupo; e esta última à esfera maior da tradição, que é a memória coletiva de cada sociedade” 

(BOSI, E., 1994, p. 55). 

Partindo do princípio de que o sujeito da memória agrega à existência individual 

valores adquiridos na sua convivência com o grupo, chegamos ao processo de justaposição 

das lembranças, na memória de Missunga. Por essa via é possível acompanhar, mais ou 

menos, em que proporção uma fase pode abafar, sufocar, ou ainda, sobrepujar outra. Isso, 

levando em conta o tempo de duração de uma fase e de outra, na vida do sujeito, e o tempo de 

permanência desse mesmo sujeito com determinado grupo. Tudo isso, no entanto, não é 

suficiente para determinar que aquisições possam estar relacionadas ao tempo de permanência 

do indivíduo com o seu grupo social, em cada uma dessas fases.  

No romance Marajó, as reminiscências da infância de Missunga, – quando 

localizadas fora do mundo familiar – apresentam-se na memória do sujeito no desdobramento 

de signos que carregam tradições ligadas ao mundo coletivo. Nesse sentido, a leitura social de 

Halbwachs, sobre a memória, aplicada ao processo da memória de Missunga, permite 

identificar a forte influência da infância de Missunga, vivida no Marajó, sobre as experiências 

adquiridas mais tarde:  

Metia a ponta dos dedos n’água como no seu tempo de menino, quando 
imaginava bichos do fundo dormindo. O rio ao sol parecia com febre. 
Pudessem os rios correr para o sol com o sonho dos homens, a força das 
árvores, o espanto e a curiosidade dos bichos! Ficara estirado nas águas 
como um peixe-boi estirado no timbó. Bem podia pensar, dentro de sua 
inércia, sob o vago rumor daquele remo tão ágil e flexível na água, nalguma 
namorada de Belém. [...] A terra lhe transmitia uma espécie de estupidez 
amorosa e invencível, lama gostosa na alma, o hálito de Alaíde, calor, frutas 
rachadas no chão (Marajó. p. 13). 
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O contato de Missunga com a água traz de volta o seu tempo de menino quando 

imaginava bichos do fundo10 dormindo. Daí em diante, as lembranças do personagem se 

confundem entre si e, quase ao mesmo tempo se confundem, também, com a memória do rio.  

O acompanhamento das diferentes fases em tempo e espaço diversos comprova que uma fase 

transita pela outra numa via de mão dupla em que a memória é fortemente influenciada pelo 

espaço: “Bem podia pensar, dentro de sua inércia, sob o vago rumor daquele remo tão ágil e 

flexível na água, nalguma namorada de Belém”, imagina Missunga. Na seqüência, as imagens 

embaralhadas o trazem de volta ao espaço que “lhe transmitia uma espécie de estupidez 

amorosa e invencível, lama gostosa na alma, o hálito de Alaíde, calor, frutas rachadas no 

chão” (Marajó. p. 13).

A fusão entre tempo e espaço se concretiza na lembrança da namorada que deixou 

para trás misturada às imagens sensoriais que liberam a lembrança de Alaíde, ligada ao calor 

da terra e ao cheiro de frutas rachadas no chão. A namorada da cidade é “Adelaide, batizada 

com champanhe, vinda do Baixo Amazonas, linda e arisca como uma garça emplumando nos 

lagos do Nhamundá” (Marajó. p. 20). 

No fragmento, o narrador apresenta Adelaide – uma jovem por quem o fazendeiro 

apaixonara-se em Belém – e, ao mesmo tempo revela que, na memória do indivíduo, o 

referencial de beleza ainda existe e resiste na imagem familiar da infância que não consegue 

apreender o movimento humano separado do movimento da natureza. Integradas à natureza 

estão as imagens de Adelaide e Alaíde, ainda guardadas com nitidez nos espaços da memória. 

Esse contexto revela a memória social, cujas evocações reproduzem a natureza nas suas 

múltiplas manifestações. Aqui, na simbologia da fauna que repete o ritual da procriação, nos 

                                          
10 A lembrança da infância que reconstitui a imagem de “bichos do fundo” é recorrente na obra de Dalcídio 
Jurandir. Nhá Felismina, ao relembrar a morte trágica do filho Francisco, “com a barriga aberta na rua como 
qualquer desgraçado”, fala da triste sina do filho Marcelino, “que andava por aí, inchado,“flechado de bicho do 
fundo” (Marajó. p. 49). Mas é no contexto da pajelança, recriada no mesmo romance, que o narrador desenvolve 
a imagem do fundo. “A pajé enrolou-se toda no fumação que traz a força do fundo. Era o mundo dos caruanas 
onde estariam os vaqueiros e pescadores afogados, apanhados pelas sucurijus e jacarés, as meninas 
desaparecidas, as mulheres que pariram filhos de bichos, a explicação da feitiçaria. O mundo das tribos mortas, 
onde nas agaçabas, os velhos pajés se encantaram.” (Marajó. p. 224). Também no romance Três casas e um rio
o narrador junta elementos que referem o mundo encantado das águas para onde vão “os peixes, todos os bichos, 
os caruanas, as almas dos afogados, os restos de trapiches, as montarias [...] os restos de cemitério que 
tombavam nas beiradas [...]” (JURANDIR, 1994, p. 133-134).  Provavelmente, bebendo na mesma fonte que 
Dalcídio Jurandir, Raul Bopp construiu a fala de Norato nestes versos: “Deixei minha sombra para o Bicho-do-
Fundo só por causa da filha da rainha Luzia” (Cobra Norato, cap. XI). Se é possível admitir que “na alma do rio 
estão as encantarias” sob a perspectiva de João de Jesus Paes Loureiro (1995, p. 127) é possível admitir, 
também, a construção da imagem do fundo como representação literária da alma do rio.
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lagos da ilha, Missunga identifica a figura da mulher da cidade grande, através do movimento 

arisco da “garça emplumando nos lagos”. 

A reconstituição do espaço que abriga a imagem de Adelaide – igualada à natureza – 

completa-se com o elemento que acompanha o processo de vida e de morte na região 

amazônica: a água, constante de todas as lembranças da ilha, via de acesso para todos os 

signos e símbolos presentes no romance. É esse distanciamento provisório do espaço de 

origem que permite ao sujeito da memória captar, como na tela de uma obra de arte, a 

miniaturização do mundo que ficou para trás, transportado para o presente da narrativa. O 

mundo em tamanho reduzido, para caber nas páginas do romance a ele destinado.  

Enquanto a lembrança de Adelaide evoca a memória da infância, dentro de uma 

paisagem fluvial, Alaíde – a paixão de criança – tem o seu perfil de mulher marajoara 

desconfigurado e re-configurado a partir de outro referencial de mundo – o mundo de 

Adelaide. Simbolicamente, há uma inversão que não camufla a intenção do narrador ao 

sobrepor as duas imagens femininas. Essa passagem de um espaço a outro ressalta os traços 

da personalidade de Alaíde, e amplia o espaço que ela irá ocupar na história coletiva da ilha. 

No espaço da memória de Missunga, Alaíde, deslocada de seu próprio universo, se confunde 

no mundo de Adelaide. “Devia àquela cabocla um palacete em Belém. [...] Imaginava luvas 

para aquelas mãos que arrancavam guelras, escolhiam camarão, reviravam lama, apanhavam 

turu11 nos buracos dos paus podres” (Marajó. p. 86). 

Na superposição de imagens da memória, o narrador identifica, com freqüência, os 

personagens nas suas estreitas ligações com os espaços. Quando isso ocorre, fica evidente que 

a consolidação desses personagens e desses lugares, na ficção, depende da habilidade com 

que o sujeito da memória preenche as fissuras da lembrança na fusão que reúne, numa só, 

Adelaide e Alaíde. 

No plano da memória, a imagem amalgamada abre caminho para uma leitura social 

que torna mais fácil a identificação dos processos de superposição de experiências 

influenciadas pela memória do espaço, de que estamos falando desde o início: o que fica na 

memória de Missunga? As diferenças ou as semelhanças que o personagem busca identificar 

nos espaços que abrigam as duas mulheres?  

Segundo o estudo de nomes próprios, o nome Alaíde é uma variação de Adelaide12, o 

que pode ser revelador para a compreensão dessas memórias, na história do jovem fazendeiro. 

                                          
11 S. m. molusco bivalve. Cava galerias em madeira submersa, com a qual se alimenta (Cf. HOLANDA, 1968, p. 
1666).  
12 “Alaíde, var. de Adelaide. Fr. A (dé) laíde” (Cf. GUÉRIOS, 1981, p.50). 
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Alaíde e Adelaide representam a junção da experiência coletiva de Missunga que une os dois 

tempos da memória: “Um Luís Quinze para aqueles pés endurecidos e chatos que 

caminhavam léguas no mato, pé de caçadora e mateira” (Marajó. p. 87). Aqui, a imagem dos 

“pés endurecidos e chatos que caminhavam léguas no mato” não se refere somente à Alaíde, 

mas a um grupo social que, condicionado pela própria geografia do espaço que habita, é 

obrigado a enfrentar “léguas de distância” para garantir o sustento que vem do rio e da 

floresta – o peixe, a caça e os mariscos, graças à firmeza dos “pés endurecidos” pelas longas 

caminhadas. Essa idéia confirma que a obra transcende o limite da região do Marajó e retoma 

o conceito de imensidão, bastante significativo desde o início deste trabalho. E mais. 

Retomando a narrativa, no momento em que Missunga “imaginava luvas para aquelas mãos que 

arrancavam guelras, escolhiam camarão, reviravam lama, apanhavam turu nos buracos dos paus 

podres” (Marajó. p. 86), vamos encontrar referências do contexto social e histórico da 

Amazônia que influenciam os discursos dos personagens do romance. 

Por que “um Luís Quinze para aqueles pés endurecidos e chatos”? Por que um 

palacete em Belém? Por que luvas para aquelas mãos? 

Essa referência corresponde à evocação de uma outra memória que, segundo 

Halbwachs (2004, p. 64) chamaríamos de memória histórica, onde estariam compreendidos os 

acontecimentos sociais. Nesse caso, o autor/narrador inclui o contexto histórico da cidade de 

Belém representada no romance. Esse contexto histórico vai ser o tema do romance Belém do 

Grão-Pará (1960) que mostra uma Belém construída no período áureo da borracha. Belém 

ganhou palacetes e importou moda da Europa. Daí as luvas e os sapatos Luis XV, que 

Missunga imaginou para Alaíde, “filha das águas brancas, cabelos de prata, o corpo de peixe, 

o cheiro de aninga” (Marajó. p. 86) e de “frutas rachadas no chão” (Marajó. p. 13). 

3.2.2 No violão, na viola sem corda e na chula, a dor do poeta

O povo foi proibido de pegar peixe no rio Abaí, que atravessa as terras do 
Dr. Manuel Coutinho, pai de Missunga. O administrador mandou dois vigias 
na boca e no meio do rio contra quem se atreva a pescar. [...] Que os peixes 
apodrecessem, a ordem era para que os vigias atirassem com seus rifles se 
vissem o povo pescar. 

O fragmento do romance Marajó (p. 341) evidencia a atuação do administrador do 

falecido Coronel Coutinho, mantido no cargo pelo novo proprietário, Missunga – agora Dr. 
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Manuel Coutinho: “[...] o administrador fechava o rio, o rio pertencia ao filho do falecido 

Coronel, a água do Abaí era para os bois beberem” (Marajó. p. 341). A morte do coronel 

Coutinho determina a morte de Missunga. A transformação de Missunga em Dr. Manuel 

Coutinho, denuncia o processo de “construção” de um “fazendeiro Coronel” e de um 

“Coronel fazendeiro”, o que remete à leitura do romance Marajó sob a perspectiva sócio-

econômica de Gutemberg Guerra (2006). Nessa perspectiva, Missunga é construído no 

romance como uma esperança de reprodução do coronelismo que se exercita na maior ilha 

fluvial-marítima do mundo. No contraponto com o pai, é elaborada passo a passo, através de 

uma constante tensão, uma expectativa de ruptura entre o novo e o velho coronel, criada e 

mantida durante toda a trama, mas que não se realiza. De certa forma: 

[...] Missunga se nega ao que pretende lhe atribuir o pai: assumir o mesmo 
papel de coronel, embora letrado (advogado), o que lhe daria uma distinção 
exigida pela ficção com as mudanças sociais em curso. [...] O forte do poder 
no mundo rural e feudal não é o mérito pela inteligência, este, atributo 
burguês. O poder oligárquico e aristocrático são produtos da força militar e 
do poderio político acumulado (GUERRA, 2006, p. 119).  

A ficção revela que o “novo Coutinho” reencarnava as maldades do pai. Coronel 

Coutinho havia conseguido fazer de Missunga o seu legítimo herdeiro. O rapaz copiava toda a 

“pessimidade” dos brancos. O Dr. Manuel Coutinho tornara-se o dono até da água do rio Abaí 

que, a partir do “novo reinado”, foi interditado para a pesca, destinando-se ao uso exclusivo 

das manadas como bebedouro: A água do Abaí era para os bois beberem. O novo Coronel, 

como o pai, era também o dono de tudo: “dono daqueles campos imensos, dono das malhadas, 

dono dos jacarés, das marrecas, das onças, das cascavéis, dos tracajás e dos rios que cortavam 

suas terras” (Marajó. p. 336). O garoto Missunga deu lugar ao fazendeiro opulento como fora 

seu pai – Coronel Coutinho, que enquanto vivia e reinava, “era dono daquele rio, daquela 

terra e daqueles homens calados e sonolentos que, nos toldos das canoas, ou pelas vendas, 

esperavam a maré para içar as velas ou aguardavam quem lhes pagasse a cachaça” (Marajó. p.

18).

Na ficção, a atitude do novo coronel Coutinho significa uma ameaça à sobrevivência 

de famílias inteiras que dependiam da pesca de anzol e tarrafa, atividade vital para a região 

como meio e produto de subsistência, visto que a relação do povo marajoara com a pesca é 

histórica. Neste ponto, os laços entre literatura e realidade, cultura e sociedade se estreitam na 

medida em que os dados da ficção remetem à realidade. Essa conexão se estabelece 

legitimada com base no trabalho de Maria Elisa Cevasco, em uma das Dez lições sobre os 
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estudos culturais. A oitava lição trata, sob a perspectiva de Raymond Williams, da oposição 

entre literatura e realidade, cultura e sociedade que, segundo Cevasco (2003, p. 150), mascara 

sua profunda interconexão uma vez que “não se pode analisar uma sem a outra, e nem mesmo 

conceber uma literatura sem a realidade que ela produz e reproduz, ou, pela mesma via, uma 

sociedade sem a cultura que define o seu modo de vida”. 

Sob o ponto de vista da história, a vocação e a relação do povo marajoara com a 

pesca tem início após a criação de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Segundo o historiador 

Ernesto Cruz (1999), os europeus que saíam de seu país de origem para povoar a região do 

Marajó traziam gado para o consumo, uma vez que a carne bovina era sua principal fonte de 

alimento. Ocorre que a natureza do solo alagadiço da região inviabilizou a adaptação dos 

animais trazidos da Europa e o alimento ficou escasso. Os portugueses utilizaram e adaptaram 

o vasto conhecimento do mar que possuíam e investiram no desenvolvimento e ampliação do 

costume da pesca, que já existia na região. Os estudos de Cruz (1999, p. 406), centrados na 

atividade pesqueira da Vila de Cajuúna, explicam como se desenvolveu a pesca, na ilha de 

Marajó: 

Os administradores de Santa Maria de Belém tomaram para si a 
responsabilidade da pescaria e em 1685 foi organizado um estabelecimento 
pesqueiro na aldeia de Joanes,13 na ilha Grande de Joanes. Apesar dos 
resultados favoráveis o mesmo foi extinto, já que não era de interesse da 
Fazenda Real, porque além de necessitar de grande quantidade de gente, a 
mão-de-obra escasseava devido à má convivência dos portugueses com os 
nativos do referido lugar. O governo colonial não poderia escapar à 
importância econômica da pescaria como recurso alimentício da nova 
capitania, já que o peixe seria o único produto a substituir a carne bovina. 
Em 12 de Março de 1691, Frei Antonio da Piedade, religioso do Carmo fez 
uma proposta ao rei de Portugal com mais de um conto de réis por ano para 
criar três pesqueiros na ilha Grande de Joanes, já que anteriormente fizera 
um estudo e separando as despesas, as vantagens eram imensas. A proposta 
foi recusada não pelo rei, mas pelo governador do Grão-Pará que possuía 
planos para reiniciar a atividade pesqueira em todo litoral da grande ilha. 

Em junho de 1692, o governador e capitão general Antonio de Albuquerque Coelho 

de Carvalho criou o estabelecimento pesqueiro na boca do rio Cajuúna, em Soure, na costa 

oriental da ilha Grande de Joanes. A criação desse “estabelecimento pesqueiro” deu origem à 

distribuição de “feitorias de pesca” que, segundo Cruz (1999, p. 407), baseava-se nas que já 

haviam sido instaladas em outros espaços da costa, como Bahia e Santa Catarina.  

                                          
13 Aldeia de Joanes, atualmente município da Ilha de Marajó, àquela época, Ilha Grande de Joanes.
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Durante um bom tempo essas “feitorias de pesca” foram se espalhando pela região 

do Marajó, apresentando excelentes resultados. No entanto, já no segundo quartel do século 

XVIII – 1770-1775 – a situação se modifica e as feitorias de pesca do litoral sourense foram 

entregues a arrendatários que passaram a explorar com grande ambição o produto dessa 

atividade.  

Segundo Cruz (1999), em 1872, o rei de Portugal autorizou a demarcação das terras 

pertencentes à Coroa (fazenda Bomjardim), na ilha Grande de Joanes e ordenou que após o 

cumprimento das demarcações as terras fossem vendidas em hasta pública. O resultado dessa 

política de demarcação das terras daquela área integrou o povoado de Cajuúna às terras da 

fazenda Bomjardim, de propriedade do senhor Antônio Pedro Martins. Essa propriedade foi 

vendida várias vezes e pertenceu a muitos donos, todos catalogados14. Em 1948, com a morte 

do último proprietário, o senhor Benjamim Lamarão, as terras correspondentes ao povoado de 

Cajuúna foram doadas aos moradores por Eduardo Castro Ribeiro, gerente da fazenda 

Bomjardim. Mas a história da Vila não acaba aí. A região onde ficava o povoado de Cajuúna 

foi atingida pelas enchentes do rio Amazonas que ocorreram, principalmente, no ano de 1979. 

A população, ilhada em uma pequena reserva, solicitou ao prefeito que a transferisse para 

outro lugar. O pedido foi atendido e atualmente Cajuúna está ligada às terras do povoado do 

Céu, pertencente ao patrimônio municipal da Ilha de Marajó.

Esses documentos contam um pouco da história da região do Marajó e de seus 

habitantes, cujo destino quase sempre estava nas mãos dos fazendeiros, quer no âmbito da 

ficção, quer do ponto de vista histórico. Nesse sentido, os romances de Dalcídio Jurandir, 

Marajó em particular, ao trazer essas questões para o plano ficcional, re-elaboram uma parte 

dessa história na voz de um narrador com domínio sobre o assunto, ambiente e espaço 

narrados, resultado de um diálogo entre Literatura e História.

Quando a água do rio Abaí, a partir do “novo reinado”, foi destinada ao uso 

exclusivo das manadas como bebedouro, entra em cena Ramiro, o poeta. Revoltado com a 

situação em que se encontravam as pessoas expulsas da fazenda, Ramiro era personagem 

testemunha das injustiças contra o povo. Segundo o narrador, em outros tempos Ramiro já 

tinha visto o Coronel Coutinho, pai de Missunga, mandar vigiar o lago para impedir a 

pescaria: “Um dia mandou prender três homens que pescavam nos seus lagos em Cachoeira.” 

(Marajó. p. 17). Agora, “os vigias, escolhidos por Manuel Raimundo, guardavam os lagos 

                                          
14 Esses registros provocam uma interrogação. Como seria a convivência entre os muitos fazendeiros, 
proprietários dessas terras, e os moradores do povoado de Cajuúna, integrado às terras da fazenda Bomjardim? 
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onde o peixe é sagrado. Sim, os vigias guardavam os lagos para Missunga sentir-lhes a poesia 

ao crepúsculo” (Marajó. p. 215).

No plano da enunciação, a interdição do rio Abaí denuncia a interdição de bens 

coletivos como um ato recorrente por parte dos “Coronéis”, grandes proprietários de terras, na 

Ilha do Marajó, que se sentem donos de tudo, até mesmo de um bem que, por princípio, 

pertence a todos. E nesse ponto de tensão entre realidade e ficção, o narrador do romance 

Marajó presta uma reverência à figura do poeta popular. 

O violão, a viola sem corda, a chula, e a dor que carregava no peito, eram as armas 

de Ramiro contra a força econômica e política dos latifundiários. Ramiro cantador de chula. 

Um homem corajoso, atrevido e destemido que, com a sua arte, enfrentava os poderosos coronéis 

do gado da região do Marajó: “Ramiro sentia que aquele povo podia se reunir, se ajuntar num 

só homem e abrir o rio. Povo desunido e com medo era como peixe apodrecendo num rio 

fechado” (Marajó. p. 342). “Corajoso e atrevido, Ramiro enfrentava, com sua arte, os 

poderosos fazendeiros que temiam a língua e a arte do poeta cantador e compositor de 

chula.”15 (Marajó. p. 342). Ramiro não tinha emprego certo nas fazendas. Às vezes prestava 

pequenos serviços para Coronel Coutinho. Gostava de se vingar dos fazendeiros ruins – 

esfaqueava as vacas nos encobertos. Não era ladrão de gado. Dizia que se vingava do tempo 

em que era feitor mal pago e das vezes em que sua mulher tinha que reagir contra o 

desrespeito dos patrões: 

A mulher, uma tarde, andando no pirizal foi mordida pela jararaca. Isabel 
não durou três dias. Depois os dois filhos comidos pelos vermes e pelas 
febres na beira do Anajás. De volta do enterro do último filho, uma tarde, 
olhou o que havia dentro de sua mala e os tarecos das barracas. Na parede 
restava o violão, uma viola sem corda, o saco do violino, as perneiras de 
couro cru. Desarmou a rede, largou pros centros. Sua família era o mundo 
(Marajó. p. 208). 

Um dia, fez uma chula criticando Coronel Coutinho pela crueldade com que 

castigara um vaqueiro, que havia lhe roubado uma novilha de estimação. Os vaqueiros diziam 

que a estimação do Coronel pela novilha era como por uma mulher. “A carne da novilha 

Miranda que a mulher do vaqueiro, grávida, desejara provar, custou ao marido ferro em brasa 

no lombo” (Marajó. p. 243). 

                                          
15 “A chula constitui, na verdade, um dos melhores exemplos da poesia tradicional do extremo Norte. O seu 
cantador que muitas vezes é poeta e músico, tem correspondente no cantador de viola nordestino, mas guarda, 
como aquele, sua própria individualidade e também pode ser absolutamente original e típico.” (SALLES, 1985, 
p. 54). 
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Neste trecho, o discurso literário abre uma fenda por onde penetra o auto popular, 

Bumba-meu-boi, ou Boi-bumbá – como se fala no extremo norte – em que a mulher do 

vaqueiro, personagem do romance Marajó, à maneira de Catirina, personagem do auto, deseja 

comer, justamente, a carne da novilha de estimação do patrão. Nessa fissura, existe a 

possibilidade de uma relação entre o romance Marajó, de Dalcídio Jurandir e A mata 

submersa e outras histórias da Amazônia, de Peregrino Júnior. A presença do auto popular 

Bumba-meu-boi, nas duas obras literárias, funciona como pretexto para discutir como o 

discurso ficcional reconstitui essa figura de representação do poder, o coronel do gado, na 

região do Marajó, em meio à profusão de signos agrupados pelos dois narradores, 

principalmente na construção do ambiente.  

A mata submersa e outras histórias da Amazônia conta, entre outras histórias, a 

aventura de um coronel: “O Coronel Antônio Gomes, nas suas terras de Barcarena, é o 

manda-chuva: juiz, vigário e delegado, ele casa, batiza e prende, segundo as necessidades. 

Dono da vasta propriedade, senhor de terra e gado ele domina a gente do seu sítio com 

severidade” (PEREGRINO JUNIOR, 1998, p. 190). Quem leu o romance Marajó consegue 

relacionar o Coronel Antônio Gomes, de Peregrino Junior, com o Coronel Coutinho, de 

Dalcídio Jurandir, principalmente no que diz respeito ao poder que os dois personagens 

exercem sobre o povo. No entanto, a presença do “Boi-Bumbá” no clima de festa de São João 

que envolve a figura do Coronel Antonio Gomes e o povo é suficiente para identificar que o 

narrador de A mata submersa e outras histórias da Amazônia volta-se para outros aspectos da 

Ilha de Marajó, privilegiando o espaço. Mesmo assim, o narrador não perde de vista a posição 

do coronel, sempre “na dianteira”:  

Desta vez ele queria festejar o São João. Mandou por isso seu Domingos a 
Barcarena: que trouxesse na lanchinha os amigos e o grupo de “Boi-Bumbá” 
para dançar. [...] O lombo preto do rio reluzia sob o luar que nem uma 
sucuri de papo pro ar. De repente, na curva da mataria, o ruído da 
Carnapijó – toque-toque... toque-toque ... – cortando a água [...] O pessoal 
correu, num alvoroço desadorado, pra ponte, com o Coronel Antônio Gomes 
na dianteira. E a lanchinha, puxando uma montaria a reboque, cheia de 
povo foi atracando na ponte. – Agüenta! O “Boi-Bumbá” mais bonito que já 
se viu naquelas beiras de rio! (PEREGRINO JUNIOR, 1998, p. 190-191. 
Grifos meus.).  

Mas se o narrador d’A mata submersa e outras histórias da Amazônia não se 

aprofunda na re-constituição do mundo e do mando dos coronéis do gado, na Ilha de Marajó, 

não deixa nada a desejar quando descreve a natureza enriquecida de signos capturados pelo 

olhar visitante:
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Guajará. Distrito de Barcarena. Lugar calmo e simpático. Da Doca do Ver-o-
Pêso à ponte do vilório, seis horas de lancha. Não é longe, não. Nem a 
viagem é difícil. Incômoda, sim, isso ela é. Mas a lanchinha do seu 
Domingos é ligeira e segura. Chama-se Carnapijó. E come água que nem 
boiúna. O motorzinho dela não respeita distância – toque-toque ... toque-
toque ... – vara igarapés e furos, rompe vento, pula pororoca, atravessa até 
lombo de sucuri. Olho arguto, seu Domingos é um marinheiro seguro do seu 
ofício: conhece aqueles furos e igarapés como a palma das suas mãos. E 
conhece os rumos até pelo faro: basta o cheiro de uma copaíba na ribanceira, 
pra lhe dizer que a terra está perto, no mau tempo ou na escuridão da noite. 
No breu da noite fechada [...] seu Domingos, de ôlho seco e mão firme na 
roda do leme, não se encandeia com os caga-fogos, nem se engana com os 
furos e paranás em que se enforquilha o rio a cada dobra de estirão 
(PEREGRINO JUNIOR, 1998, p. 177-178. Grifos meus). 

Os trechos do conto “A fogueira de Guajará”, de Peregrino Júnior, valem pelo que 

representam, não só do ponto de vista literário, mas pelo material documental que reúne 

falares, crenças, mitos e costumes da vida ribeirinha da Amazônia paraense. Sem deixar de 

lado aspectos importantes da construção social do universo enfocado – com precisão e 

sensibilidade só encontradas em um bom observador – o narrador destaca a importância do 

rio, dos furos, dos igarapés. E o que é surpreendente, compreende a importância da cobra 

boiúna para os amazônidas, re-construindo a grande metáfora da região ribeirinha, no 

território representado na ficção. A imagem da lanchinha do seu Domingos, a Carnapijó, é 

ligeira e segura, “come água que nem boiúna. O motorzinho dela não respeita distância – 

toque-toque ... toque-toque [...] – vara igarapés e furos, rompe vento, pula pororoca,

atravessa até lombo de sucuri.”

Seu Domingos é um marinheiro seguro do seu ofício e lembra o piloto Mala Real do 

romance Marajó. Conhece aqueles furos e igarapés como a palma das suas mãos. E conhece 

os rumos até pelo faro: “basta o cheiro de uma copaíba na ribanceira, pra lhe dizer que a terra 

está perto, no mau tempo ou na escuridão da noite.”

A descrição da noite, na voz do narrador, atribui ao piloto o conhecimento da região, 

o domínio do rumo e do prumo: “No breu da noite fechada [...] seu Domingos, de olho seco e 

mão firme na roda do leme, não se encandeia com os caga-fogos, nem se engana com os furos

e paranás em que se enforquilha o rio a cada dobra de estirão.” E mais ainda. A imagem do

rio enforquilhado, substituindo a metáfora da “rede intrincada” de rios, demonstra que, na 

condição de visitante, o narrador de Peregrino Júnior consegue revelar um minucioso trabalho 

de pesquisa, na perspectiva da criação literária. 

Mas é só no contexto do romance Marajó, de Dalcídio Jurandir, que a crueldade do 

coronel provoca a revolta do leitor e do poeta que reage com a chula, irritando o 
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administrador da fazenda. Foi por causa da chula que Manoel Raimundo expulsou Ramiro. 

Manoel Raimundo, por medo, não queria o poeta nas terras do Coronel Coutinho. O 

administrador tinha medo “da língua e da música de Ramiro, seus instrumentos lhe davam 

aquela liberdade, aquela cadência, aquela franqueza que os brancos temiam” (Marajó. p. 244). 

As chulas de Ramiro falavam dos vaqueiros, visagens, assombrações. Mas os vaqueiros 

gostavam mesmo das chulas que falavam dos podres dos brancos, principalmente daquelas 

que denunciavam. 

3.3 O REAL INVADE A FICÇÃO  

Sem perder de vista a interdição dos rios, no episódio ficcional, esta pesquisa segue 

em busca do discurso da História na tentativa de localizar informações sobre a denúncia 

realizada no âmbito da ficção. No Cartório de Registro de Imóveis do município de Soure, na 

Ilha do Marajó, em meio a Escrituras de Terras, Registros de Imóveis, Cartas de Alforria e 

tantos outros documentos, surgem as primeiras conexões entre a ficção e a realidade. Mas foi 

na Câmara Municipal que, entre os arquivos dos últimos cinqüenta anos, foi possível entender 

a realidade transfigurada e re-configurada no discurso ficcional. Um acontecimento, 

registrado em forma documental, específica, tornou possível a realização de um diálogo entre 

a realidade e a ficção.

Entre a imaginação explicativa e a imaginação fantástica, o discurso da História 

emite a voz do representante do povo: um requerimento do Vereador Paulino Pereira Lima, 

enviado ao Presidente da Câmara dos Vereadores do município de Soure, na Ilha de Marajó, 

na sua integridade formal é suficiente, por si mesmo, para entender o vínculo entre fantasia e 

realidade. Neste trabalho, em particular, o vínculo se estabelece entre o romance Marajó e o 

teor do requerimento que segue: 

Exmo Snr. Presidente da Câmara Municipal de Soure Senhores Vereadores: 
Cumprindo os ditames de minha consciência, estribado nos motivos que me 
trouxeram a esta casa, como representante do povo desta terra, é que tenho a 
oportunidade de trazer ao conhecimento deste plenario de um fato a se 
consumar tal qual como me foi revelado, constituirá devéras um panorama 
entristecedor e de miserias a centenas de familias que habitam as margens 
ribeirinhas de nossa Costa e Igarapés, empregando como meio de vida e 
pescaria que nós conhecemos como Currais ou Cacuris. Pois bem meus 
senhores, é este o fato que me reporto acima. Ontem esteve nesta cidade o 
Excelentissimo Representante do Snr. Capitão dos Portos do Pará, e segundo 
me informaram, deixou ordens expressas ao Capataz da Capitania aqui 
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sediado, intimar a todos os curralistas para dentro do prazo de dez dias, e 30 
retirarem os seus currais ora senhor presidente e senhores Vereadores, não 
pudemos protestar com veemencia, por que infelizmente é um dispositivo 
legal, mais sim, dirigirmos o nosso apelo e pedido de comisseração, ao 
senhor Capitão dos Portos, em favor dessa gente pobre que desconhecendo 
aquele dispositivo fazem dessa pescaria meio de vida, como tenho exemplo a 
dar, com os habitantes de Cajuunha, Pesqueiro e Araruna que em sua maior 
parte se mantém da pescaria de currais, e assim sendo pesso permissão a 
vossas excelencias para apresentar a este plenario o seguinte requerimento-
apelo: Requeiro que seja com a maxima brevidade endereçaado ao Exmo 
Senhor Capitão dos Portos do Pará o nosso apelo, no sentido de – 1º a ser 
verdadeira a causa que motivou este requerimento seja, por medida de 
humanidade sustado o praso de dez dias e 30, estipulado aos diversos 
proprietarios de currais deste municipio. 2º sem desrespeito ou 
desobediencia aquelas determinações seja dilatado esse prazo até o fim desta 
safra ou seja até o mês de novembro do corrente ano; em virtude dos 
atingidos com esse dispositivo de lei serem constituidos de pessoas pobres e 
humildes, tendo os seus haveres empenhados naquilo que faziam meio de 
vida. 3º requeiro mais que seja oficiado ao Snr. Dr. Prefeito para que este 
seja portador do presente apelo. Sala das sessões da Câmara Municipal de 
Soure, 2 de agosto de 1955. 

Vereador Paulino Pereira Lima16

A questão discutida no episódio do rio Abaí, na ficção de Dalcídio Jurandir, é a 

mesma questão debatida no texto do Requerimento Apelo, assinado pelo vereador Paulino 

Pereira Lima. Dois discursos que registram o drama social das populações ribeirinhas, da Ilha 

de Marajó. As vozes de vários sujeitos – o autor, o narrador, o poeta e o povo, este último, 

representado pelo vereador – cruzam-se nos caminhos que apontam os problemas sociais do 

povo de Marajó. No entanto, entram em tensão quando o tema é liberdade. Se por um lado, 

recriadas no interior do discurso literário, a poesia e a música de Ramiro clamam por justiça e 

de liberdade; de outro lado, reconhecido e legitimado pelo poder instituído, seu único 

instrumento, o apelo do vereador registra a voz que se eleva no discurso da História em favor 

do povo, mas sem força para trazer à superfície as memórias subterrâneas, sufocadas pelo 

abandono. Nessa perspectiva, a leitura do entrelaçamento entre fantasia e realidade é possível 

sob a ótica de Antonio Candido ao considerar uma abertura para pensar a função da literatura:  

Sob formas curtas e elementares, ou sob complexas formas extensas, a 
necessidade de ficção se manifesta a cada instante; aliás, ninguém pode passar 
um dia sem consumi-la. [...] E assim se justifica o interesse pela função 
dessas formas de sistematizar a fantasia de que a literatura é uma das 
modalidades mais ricas. A fantasia quase nunca é pura. Ela se refere 
constantemente a alguma realidade: fenômeno natural, paisagem, 
sentimento, fato, desejo de explicação, costumes, problemas humanos 

                                          
16 Este documento está reproduzido conforme escrita original. Câmara Municipal de Soure. Requerimento/apelo.
Soure, 2 de agosto de 1955. 
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etc. Eis por que surge a indagação sobre o vínculo entre fantasia e realidade, 
que pode servir de entrada para pensar a função da literatura. Sabemos que 
um grande número de mitos, lendas e contos, são etiológicos, isto é, são um 
modo figurado ou fictício de explicar o aparecimento e a razão do ser do 
mundo físico e da sociedade. Por isso há uma relação curiosa entre a 
imaginação explicativa, que é a do cientista, e a imaginação fantástica, ou 
ficcional, ou poética, que é a do artista e do escritor (CANDIDO, 1972, p. 804-
805. Grifos meus).  

O tempo reservou ao vereador Paulino Pereira Lima um lugar na história, entre 

pilhas de papéis amontoados no “canto” esquecido da história das vozes silenciadas, embora o 

seu discurso não tenha o poder de ferir, incomodar, criticar, como as chulas de Ramiro, na 

representação literária. 

Dando prosseguimento à viagem pelo território imaginário da Ilha de Marajó, sigo as 

trilhas da memória, buscando preencher as frestas que, por ventura, foram deixadas ao longo 

deste percurso. Nesse sentido, a representação de Marajó surge sob a perspectiva de vozes 

ainda não registradas no percurso da tese. A reminiscência no discurso autobiográfico.

3.4 O RIO SOLTO E LIVRE, NAS FRESTAS DA MEMÓRIA 

A memória é uma verdadeira armadilha: corrige, sutilmente acomoda o 
passado em função do presente. 

(Mário Vargas Llossa) 

Ecléa Bosi inicia sua tese Memória e sociedade: lembranças de velhos citando a 

abertura do primeiro capítulo de Matière et Mémoire, no ponto em que Henri Bergson 

declara: “Iremos fingir por um instante que não conhecemos nada das teorias da matéria e das 

teorias do espírito, nada das discussões sobre a realidade ou a idealidade do mundo exterior”. 

Entretanto, ao contrário do filósofo, Ecléa Bosi não cede a essa tentação, como ela mesma 

afirma: “Seria uma agradável tentação [...] ignorar tudo quanto a psicologia tem dito, em seus 

mais de cem anos de vida oficial, sobre a memória. [...] Assim sendo o que nos interessa em 

Bergson é a rica fenomenologia da lembrança que ele persegue em sua obra” (BOSI, E., 1994, 

p. 43). 

Assim como a rica fenomenologia da lembrança que Henri Bergson persegue em sua 

obra é importante para o desenvolvimento e comprovação da pesquisa de Ecléa Bosi sobre as

lembranças de velhos, também o é para esta tese que pretende examinar a memória dos rios 
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nas frestas da memória individual e coletiva, no relato autobiográfico Marajó, minha vida

(ACATAUASSU, 1998b). 

Nesse sentido, a natureza e as funções da memória, amplamente examinadas por 

Henri Bergson, dão suporte ao estudo do conteúdo social da memória, revelado no trabalho da 

escrita durante a conformação do mundo marajoara que, segundo o próprio sujeito da 

memória, significa “passar para o papel o que está em nossa memória” (ACATAUASSU, 

1998b, p. 13). 

Ainda no prefácio da obra, as frases repetidas sobre o objeto da rememoração já 

pressupõem a reconstrução do passado, não como um simples reflexo da realidade, mas sim 

como uma re-elaboração: “É fácil passar para o papel o que está em nossa memória. É fácil 

falar sobre a terra que se ama. É fácil descrever as belezas de um lugar, as suas 

potencialidades, a variedade de cenas, de paisagens” (ACATAUASSU, 1998b, p. 13). Tudo 

isso é fácil, declara o sujeito. “Difícil é organizar, escolher, imaginar o melhor, criar molduras 

e colocar tudo nos devidos lugares. [...] Não é como se ver refletida nas águas de um lago 

(ACATAUASSU, 1998b, p. 13). E não é por acaso que, mesmo antes de iniciar o processo de 

rememoração, o sujeito anuncia as influências que o espaço do mundo marajoara exerce sobre 

as pessoas que o descrevem em suas narrativas: “Não é como se ver refletida nas águas de um 

lago”, afirma. A imagem do lago refletida na metáfora do espelho se impõe quase que por 

força da natureza na lembrança que não se deixa aprisionar no simples relato, vazio de 

detalhes, vazio de experiência “nos mais de sessenta anos de vivência na Ilha” 

(ACATAUASSU, 1998b, p. 29-30). 

Mais do que ver o reflexo de si mesmo e do universo que o circunda, o sujeito quer 

atravessar o espelho, o que significa vencer todas as intercessões de tempo e de espaço que 

tornam possível a reconstituição e recriação do passado, no presente. Admitindo-se essa 

possibilidade, é preciso considerar a dissociação entre matéria e espírito, uma vez que a 

lembrança representa precisamente “o ponto de intercessão entre o espírito e a matéria”. E é o 

próprio Bergson quem chama a atenção para esse afastamento ao afirmar que desde que 

pedimos aos fatos indicações precisas para resolver o problema da dissociação entre matéria e 

espírito, é para o terreno da memória que nos vemos transportados. “Isso era de se esperar, 

pois a lembrança [...] representa precisamente o ponto de intercessão entre o espírito e a 

matéria” (BERGSON, 1999, p.05). 

Ora, o sujeito de Marajó minha vida, já no prefácio, anuncia um processo de seleção 

de imagens com as quais pretende reapresentar o passado. Para tanto, abre mão de tudo que é 

“fácil” e assume a “difícil” tarefa de organizar, escolher, imaginar, criar molduras,
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encaminhando o trabalho da escrita para o “devido lugar” da autobiografia onde deverá 

imprimir, ao mesmo tempo, o perfil de si mesmo e do tempo que pretende recordar. No 

entanto, não se pode perder de vista que, mesmo orientadas pela rememoração do sujeito, as 

imagens da reminiscência, na escrita memorialista, apresentam lacunas do tempo não 

recuperado. Essas lacunas, quando preenchidas com fragmentos de experiências, misturam 

diferentes instâncias temporais. Em Marajó, minha vida, passado, presente e futuro se 

encontram nas lembranças da primeira viagem à ilha de Marajó: “A beleza da ilha superava a 

falta de conforto e as dificuldades que havia para chegar até à fazenda” (ACATAUASSU, 

1998b, p. 47). Trazidas de um passado distante, para o presente, as lembranças promovem o 

encontro entre os supostos dois sujeitos. Aqui surge um questionamento: a quem cabe o 

domínio da enunciação, na memória autobiográfica? Aos oitenta e sete anos a memória evoca 

experiências vividas aos dezoito anos. Como identificar o verdadeiro sujeito, no plano 

narrativo de Marajó, minha vida?

Ao estudar a memória auto-biográfica nas obras de Graciliano Ramos e Silviano 

Santiago, Wander Melo Miranda (1992) dedica um capítulo ao estudo do texto da Memória

no qual  trata da diferença entre as proposições “esquecer para lembrar” e “esquecer de 

lembrar”. Segundo esse estudo, a memória operadora do Mesmo impõe ao sujeito que lembra 

“a consciência (falsa) da sua plenitude e autonomia, condenando-o a refazer o tecido de sua 

história sempre com os mesmos fios de um único e imutável trançado, o qual, por não conter 

os fios que o outro tece, é irremediavelmente alienante (MIRANDA, 1992, p. 120). No pólo 

oposto, o da memória operadora da diferença, sugere o autor: “lembrar é descobrir, 

desconstruir, desterritorializar – atividade produtiva que tece com as idéias e imagens do 

presente a experiência do passado” (MIRANDA, 1992, p. 120).  

Na perspectiva da “memória operadora do Mesmo” é possível identificar o sujeito de 

Marajó minha vida que, embora sob o efeito da “consciência (falsa) da sua plenitude e 

autonomia”, recusa-se a “refazer o tecido de sua história sempre com os mesmos fios de um 

único e imutável trançado”. Assim, o sujeito, apenas parcialmente sob o efeito da “memória 

operadora do Mesmo”, seguro de que pode reconstituir o passado, no presente, aciona a 

memória operadora da diferença.  

Dessa forma, na memória do sujeito que lembra ocorrem dois movimentos: no 

primeiro – que corresponde ao fluxo do tempo entre o recuo ao passado e o retorno ao 

presente – os fragmentos recuperados pela memória concedem ao sujeito do presente, aos 87 

anos, a ilusão de que é o verdadeiro sujeito; no segundo movimento, o recuo da memória 

desentranha do passado diferentes experiências adquiridas em temporalidades distintas, 
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permitindo-lhe a reinvenção do passado e do presente no tempo da memória de Marajó, 

minha vida:

São seis horas da tarde... Sentada numa cadeira de balanço fico olhando o 
infinito que se espalha pelos verdes campos da fazenda... E fecho os olhos, 
voltando através do tempo, memórias empurradas pela angústia do vazio a 
minha volta... E vejo-me, jovem novamente, atravessando pela primeira vez 
a baía, ritual desconhecido para quem nada conhecia do interior. Na 
bagagem o enxoval da moça da cidade (ACATAUASSU, 1998b, p.13). 

 Desse reencontro com o passado, surgem as primeiras lembranças cuidadosamente 

organizadas com o auxílio da memória sensorial: “Duas horas da tarde. Sol escaldante de 

janeiro. [...] Cinco horas de viagem modorrenta, vendo aos poucos a noite cair e a escuridão 

nos fechar com seu abraço. De repente, paramos” (ACATAUASSU, 1998b, p. 14). Em 

poucos instantes, as imagens da lembrança adquirem formas e movimentos que despertam 

sentidos e sensações do sujeito que descreve o momento do desembarque: “O bote balançou, 

mas, amarrado aos esteios da ponte, quietou e subi devagar debaixo de uma chuva fininha e 

fria até chegar numa ponte à casa grande da Fazenda São Lourenço, construída ao lado da 

antiga Capela dos Frades Mercedários, cujos vestígios ainda estavam à vista” 

(ACATAUASSU, 1998b, p.14). 

Nesse momento, as lembranças do sol escaldante daquela tarde; a viagem longa de 

cinco horas; o bote que balançava; os esteios da ponte que serviram para amarrar o bote; a 

chuva fininha e fria e a casa grande da fazenda São Lourenço resultam do processo da 

“memória operadora da diferença” de que fala o texto de Wander sobre a atividade produtiva 

que tece com as idéias e imagens do presente as experiências do passado. Nesse sentido, a 

localização da fazenda São Lourenço – construída ao lado da antiga capela dos Frades 

Mercedários, cujos vestígios ainda estavam à vista – representa o encontro entre dimensões 

temporais, em que ocorre a atualização da memória histórica que não pertence à “moça da 

cidade, que nada conhecia do interior”: 

Naquele tempo íamos a toda parte com chapéus. [...] Não se cogitaria ir sem 
chapéu a lugar nenhum. Duas casas chiques, a Maison Française e a 
Mademoiselle Helène, ambas no Largo da Pólvora, o centro elegante de 
Belém, recebiam tudo de Paris: vestidos, chapéus, sapatos italianos, finas 
meias de seda que ainda não eram fabricadas no Brasil, bolsas para o dia e 
para a noite. A moda vinha de fora. A sociedade era de senhoras e jovens 
cujos pais podiam pagar o luxo. Os retratos eram feitos no Fidanza de um 
famoso fotógrafo também estrangeiro. A lingerie era de seda com finas 
rendas racine francesas, bordadas a mão por freiras que também bordavam 
os lençóis de linho que adornavam as camas das alcovas (ACATAUASSU, 
1998a, p. 23-24).  
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O trecho, extraído do livro de memórias, A mulher que eu sou, contextualiza a 

condição social do sujeito que se expressa no âmbito da memória coletiva, no ato presente da 

escrita do passado, determinando o lugar da enunciação. Nessa perspectiva, o conhecimento 

sobre “a antiga capela dos Frades Mercedários” pertence ao eu atual, isso porque, de modo 

algum, a “moça da cidade, chegando pela primeira vez à Fazenda São Lourenço” teria 

identificado os vestígios da antiga capela dos Frades Mercedários que, por questões políticas, 

há muito tempo, haviam abandonado a Ilha (SALLES, 1988, p. 125).

Esse aspecto histórico, mencionado de modo tão breve, representa um acréscimo de 

experiência do presente que atualiza a memória do passado. Ou, é possível ainda, que, no 

momento de organizar, escolher, imaginar e criar molduras, esse detalhe da história não 

mereceu relevância na memória do sujeito figurando, apenas, como ponto de referência 

geográfica e não propriamente histórica. Mas, esse mesmo aspecto da história recebe outro 

tratamento quando representado no universo da ficção do romance Marajó, durante o episódio 

da Cabanagem. Para o Doutor Florêncio, o Calafate, “os brancos fizeram aquilo e botaram a 

culpa em cima dos caboclos. [...] Os brancos eram como os frades no Arari que amarravam os 

escravos de seus engenhos e fazendas no tronco espinhento do tucumãzeiro e caçavam índio 

como se caça onça” (Marajó. p. 283). 

Reconstituindo a história, o discurso literário apresenta um desdobramento: reproduz 

o sentimento de reprovação gravado no imaginário coletivo e registra, no imaginário social, a 

participação do negro e do índio no trabalho escravo, na Ilha de Marajó, principalmente nas 

fazendas de propriedade dos frades carmelitas e mercedários, “as únicas ordens que haviam 

escapado, até então, à expulsão iniciada no consulado pombalino” (SALLES, 1988, p. 125). 

Segundo, ainda, Vicente Salles, a obra de catequese, na Ilha de Marajó, teve 

conseqüências funestas para os indígenas: “Numerosas tribos foram dizimadas em pouco 

tempo. Escasseando os índios escravos – então a mão-de-obra – houve necessidade da 

introdução de alguns negros, diversificando desta forma, o facies étnico do Marajoara”. 

(SALLES, 1988, p. 125). 

A alusão aos frades “que amarravam os escravos de seus engenhos e fazendas no 

tronco espinhento do tucumãzeiro e caçavam índio como se caça onça”, no romance de 

Dalcídio Jurandir, aproxima os discursos da ficção e da história, mas sempre levando em 

conta que, segundo Gorki (apud NUNES; PEREIRA, R; PEREIRA, S., 2006, p. 73), “o poeta 

não é obrigado a dar pronta ao leitor a solução histórica dos conflitos sociais que descreve.” 

Por outro lado, a referência aos “vestígios da antiga capela dos Frades Mercedários” 

no texto memorialista, reproduz, sem compromisso com a verdade histórica, a imagem da 
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memória coletiva fixada no referente concreto da memória individual, sem qualquer 

acréscimo, ao que poderíamos entender apenas como “vestígios” da memória, restos de 

imagens fragmentadas esquecidas na memória do sujeito de Marajó, minha vida, nesse fluxo 

de mão dupla, entre o recuo e o retorno ao presente, no processo de reconstrução do passado 

no presente, de que já falei anteriormente. Os fragmentos recuperados pela memória acentuam 

o caráter memorialista. 

Quando, em 1998, o livro Marajó, minha vida foi lançado, Dalcídio Jurandir, se 

estivesse vivo, teria 89 anos. Dalcídio Jurandir e Dita Acatauassu tinham quase a mesma 

idade e a mesma paixão pela terra – a Ilha de Marajó. Para muitos, pode parecer uma heresia 

colocá-los lado a lado. Enquanto ela dizia: – “Vou plantar 3.500 pés de coco. Vamos ficar 

com pouca água potável depois que poluirmos todos os rios do planeta” (ACATAUASSÚ, 

1998b), ele, muitos anos antes declarava: – “Só tenho a temer é a manipulação de Marajó 

pelos ‘planos’ que visam ao enriquecimento de poucos e a miséria maior da gente marajoara. 

[...] Meus pobres personagens de ‘Marajó’ terão paz? O vaqueiro, o pescador, o roceiro, estes 

ganharão?” (JURANDIR apud MORAES, 1962, p. 25). 

Ele escritor. Declaradamente Comunista. Ela, fazendeira, proprietária de muitas 

terras onde poderia plantar seus muitos coqueiros na Ilha. Ele recriava o mundo marajoara, 

tentando transformá-lo na ficção; ela o descreve sob a perspectiva do “amor à primeira vista” 

que a fez superar o fato de que “o Marajó era o fim do mundo”, na visão do pai, tentando 

demovê-la da idéia de ir morar na ilha. Embora admitisse que a Ilha de Marajó, de fato, era 

longe de tudo – não somente pelos quilômetros, mas, sobretudo, pelos caminhos tortuosos das 

estradas, trilhas dos cavalos, seguidas para evitar “os igarapés fundos onde tanto as carroças 

puxadas pelos bois como as montarias, teriam que nadar para atravessar” – D. Dita também 

admite: – “amor não se explica, sente-se e o Marajó para mim foi amor à primeira vista” 

(ACATAUASSÚ, 1998b, p. 70). 

Na obra Corpos Escritos: Graciliano Ramos e Silviano Santiago, Wander Melo 

Miranda refere-se à reevocação do passado a partir de uma dupla cisão “que concerne, 

simultaneamente, ao tempo e à identidade”. Nessa perspectiva, considera que autobiografia, 

mesmo se limitada a uma pura narração, é sempre uma auto-interpretação, sendo o estilo o 

índice não só da relação entre aquele que escreve e o seu próprio passado: 

[...] mas também o do projeto de uma maneira de dar-se a conhecer ao outro, 
o que não impede o risco permanente do deslizamento da autobiografia para 
o campo ficcional, o seu revestir-se da mais livre invenção. Apesar do aval 
de sinceridade, o conteúdo da narração autobiográfica pode perder-se na 
ficção, sem que nenhuma marca revele, de modo absoluto, essa passagem, 
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porquanto a qualidade original do estilo, ao privilegiar o ato de escrever, 
parece favorecer mais o caráter arbitrário da narração que a fidelidade estrita 
à reminiscência ou o caráter documental do narrado (MIRANDA, 1992,      
p. 31). 

É sob perspectiva do risco permanente do deslizamento da autobiografia para o 

campo ficcional, que o discurso de Marajó minha vida é examinado seguindo os vestígios de 

lembrança da travessia, até à fazenda São Lourenço, quando o sujeito da memória 

compreende que entre um eu e um objeto de representação – a Ilha de Marajó – existe o reino 

absoluto da natureza: “Aprendi que a maré, daí pra frente, regeria a minha vida. Subiríamos o 

rio na hora certa da maré, fosse dia claro, madrugada ou no outro dia. A maré era soberana” 

(ACATAUASSÚ, 1998b, p. 47). Em obediência à soberania da natureza o viajante é obrigado a 

interromper a viagem. Nesse intervalo de tempo que corresponde à primeira etapa da longa 

travessia, o sujeito rememora sua estada na Fazenda São Lourenço:  

Construção de madeira, grande, acolhedora como o casal que nos recebeu, 
seu Bernardino e dona Mariquinhas. [...] Nessa ocasião, descobri a 
generosidade do povo do Marajó. D. Mariquinhas perguntou-me o que 
desejava, pedi a ela um banho morno. Solícita, nada comentou e foi 
providenciar. E voltou trazendo um banco alto, um sabonete ainda no 
invólucro, uma toalha cheirando a ouriza, uma grande bacia nova e uma 
chaleira com água fervendo. Temperou a água e fechou a porta do quarto, 
que vi depois ser um dos quatro que havia na casa. O banheiro, descobri no 
dia seguinte, era na beira do rio, ao lado da ponte, uma construção pequena, 
cercada por um tapume alto por onde o rio corria solto e livre por entre as 
frestas da madeira bruta. [...] Durante muito tempo fiquei encabulada por ter 
feito um pedido tão absurdo (ACATAUASSÚ, 1998a, p. 14-15). 

Parafraseando Umberto Eco (1985, p. 31), quando se indaga sobre o narrador 

personagem de O nome da Rosa (“Adso conta aos oitenta anos aquilo que viu aos dezoito. 

Quem fala, o Adso de dezoito ou o Adso de oitenta”), quem considera o pedido absurdo? O 

sujeito da memória, aos oitenta e sete anos, ou o sujeito do passado, aos dezoito anos? A 

resposta seria a mesma de Umberto Eco: “os dois, é obvio”, isso porque a apreensão e 

avaliação dessas imagens trazidas do passado para o presente resultam do acúmulo e 

combinação de vivências e experiências, nos dois tempos. E se utilizo o exemplo do “Adso 

duplicado” é para demonstrar que tanto quanto Adso, o sujeito de Marajó, minha vida

rememora sua própria existência através de fragmentos de memória apreendidos de diferentes 

instâncias temporais. Neste caso, as fissuras que delimitam temporalidades diferentes muitas 

vezes impossibilitam a identificação da autoria que se “desdobra em eus reversíveis” 

(MIRANDA, 1992, p. 67), de acordo com o espaço e o tempo da representação. Na 

perspectiva dos estudos da memória de Lúcia Castelo Branco em A traição de Penélope, a 
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existência do sujeito, no espaço e tempo da representação dos textos memorialistas, 

autobiográficos ou diários:

seja buscando emoldurar um retrato sem rasuras ou recortes, seja 
apresentando, como num instantâneo, apenas ângulos, pedaços, fragmentos 
de uma imagem que não se deixa capturar por inteiro, terminam por 
problematizar a indagação por parte da identidade do sujeito para, na 
verdade, questionarem a própria existência do sujeito (CASTELLO 
BRANCO, 1994, p. 43).

E considerando que Marajó, minha vida é um documentário sem pretensões – 

“lembranças que estavam guardadas em minha memória dos anos vividos na Ilha do Marajó e 

que provavelmente perder-se-ão no tempo, quando eu partir”17 – entende-se que o sujeito 

acreditava-se capaz de reencontrar-se nas lembranças daquela viagem: 

Quase uma semana de chuva forte e fria e céu cinzento deixaram-me 
assustada, mas, ao sair o sol bonito, aquecendo tudo, minha alma aqueceu 
[...]. Preparada a nossa bagagem, partimos para a fazenda Santa Rita [...]. Em 
canoa pelo rio, depois a cavalo pelo campo arborizado até à fazenda, 
chegamos a uma construção mais recente, meio moderna, mais alta, dentro 
de um jardim (ACATAUASSÚ, 1998a, p.15).

A nitidez dos detalhes que reveste a seqüência da jornada reforça a pergunta: seria 

uma jovem, aos dezoito anos, capaz de guardar na memória imagens de rostos, gestos, formas, 

objetos, cores, cheiros e ruídos referentes a um espaço, durante tanto tempo e reorganizá-los 

no futuro, agora presente, com tamanha precisão e ordem na composição dos detalhes daquela 

viagem como é possível acompanhar no reencontro do sujeito consigo mesmo, em tempos 

distintos? E não é só isso. Enquanto o tempo passou para quem recorda, as imagens do 

passado parecem intocadas. A passagem do tempo só se faz sentir nos fios de experiência do 

sujeito retirados do tempo de aprendizado na Ilha de Marajó. Esses fios, acrescidos às 

lembranças da primeira viagem, esclarecem a justificativa do sujeito que admite: “Durante 

muito tempo fiquei encabulada por ter feito um pedido tão absurdo”.  

De que outra maneira seria possível a alguém, aos oitenta e sete anos, realizar a fusão 

de experiências e tempos distintos e, ao mesmo tempo, avaliar a lembrança de um banho 

morno do passado, como um fato tão absurdo? Na perspectiva de que o sujeito não se limita, 

apenas, ao preenchimento ou recomposição de uma imagem fissurada, admite-se que o 

passado não se conserva por inteiro. 

                                          
17 Trecho retirado da apresentação do livro Marajó, minha vida, (ACATAUASSU, 1998), assinada pela própria 
autora.
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A perda ou acréscimo de um fio no tecido da lembrança, ou o apagamento de uma 

imagem nesse mesmo tecido, remetem a Walter Benjamin. Para esse teórico, a memória 

resulta do descontínuo de momentos vividos que ele considera como “encontro secreto que só se 

deixa fixar como imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em que é 

reconhecido” (BENJAMIM, 1994, p. 201). Na perspectiva de Benjamin, “fica o que significa” 

no cenário de imagens fragmentadas e descontínuas que permitem à memória do sujeito de 

Marajó minha vida reconhecer, naquele contexto, o pedido absurdo. Nesse sentido, os gestos 

de d. Mariquinha, ao realizar um desejo do viajante fatigado, além de significar a primeira 

lição de hospitalidade destinada a quem chega à ilha, revelam traços inequívocos que 

remetem ao mundo grego das narrativas homéricas, cena do canto XIX, citada por Auerbach, 

(1976), quando Ulisses regressa à casa e Penélope, atendendo ao desejo visitante, ordena à 

governanta que lhe lave os pés:

Os leitores da Odisséia lembrar-se-ão, sem dúvida, da bem preparada e 
emocionante cena do canto XIX, quando Ulisses regressa à casa e Euricléia, 
sua antiga ama, o reconhece por uma cicatriz na coxa. O forasteiro havia 
grangeado a benevolência de Penélope; atendendo ao desejo de seu 
protegido, ela ordena à governanta que lave os pés do viandante fatigado, 
segundo é usual nas velhas histórias como primeiro dever de hospitalidade. 
Euricléia começa a procurar água e a misturar água quente com a fria 
(AUERBACH, 1976, p. 01). 

A hospitalidade grega atravessa o tempo e o espaço e se faz presente no banho 

preparado por d. Mariquinha que, sabiamente atribui, a cada objeto, uma função específica e 

um lugar apropriados, na seqüência de imagens da reminiscência. Aparentemente sem 

rachaduras, sem brechas, sem fendas, sem reticências, a memória prodigiosa do sujeito 

descreve, através da combinação de signos que se completam, o gesto de reverência ao 

visitante: “Um banco alto, um sabonete ainda no invólucro, uma toalha cheirando a ouriza, 

uma grande bacia nova e uma chaleira com água fervendo” (ACATAUASSÚ, 1998a, p. 14-

15).

Quem arrumou esse cenário? D. Mariquinhas ou o sujeito de Marajó, minha vida? O 

próprio sujeito da reminiscência se refrata no “outro” de quem fala, emprestando a um 

suposto outro, lembranças do próprio gesto (tantos banhos oferecidos a visitantes) no tempo 

concreto de sua própria existência. O processo de refração que ocorre nesta cena de Marajó, 

minha vida, pode ser compreendido como uma tentativa do sujeito em assegurar sua própria 

corporeidade. Na perspectiva de Lúcia Castelo Branco (1994, p. 45), a refração parece ser 

uma das preocupações fundamentais da narrativa memorialista: 
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Situando-se como um eu ‘real’, que apenas momentaneamente recua da 
esfera do vivido, do ‘lá fora’ do mundo para o interior do livro de memória, 
o sujeito, na solidão de quem se dirige a um tu silencioso, desenha uma 
forma, assume uma função, expressa afetos e temores, na ilusão de, pela 
exibição reiterada de sua cena textual, adquirir existência. Nesse movimento, 
já se pode entrever um percurso que vai de um a outro, do eu ao tu,
aparentemente não mais que em qualquer gesto de escrita (afinal escreve-se 
sempre para alguém), mas, na verdade, mais que em outros gestos de escrita, 
já que não se trata apenas de escrever, mas de escrever-se e, para garantir sua 
existência, o eu precisa sempre de um outro, de um tu que o suporte. 

Mas além de um outro e de um tu que o suporte, o eu precisa, também, nesse caso, 

da memória dos sentidos que funciona, segundo Bueno (1997, p. 83), como “antenas 

poderosas” que auxiliam o momento da rememoração. Com o auxílio de marcas visuais, táteis, 

olfativas e auditivas, o sujeito da memória, no presente, se detém na chaleira e na bacia,

contendo água, em temperaturas diferentes. Quando os dois objetos são focalizados, os dois 

sujeitos se encontram no gesto que transforma o calor e o frio, na temperatura ideal do banho. 

No passado, apenas um banho morno, sem a conotação do “absurdo”. No presente da 

rememoração, “um pedido absurdo”.  

Em tempos distintos, a água para o banho aparece nas memórias do mesmo sujeito, 

retomando o tema da hospitalidade, em sentido inverso – Aqui, o sujeito da lembrança oferece 

ao viajante um banho preparado com as águas escuras dos lagos marajoaras: 

Quando o verão era forte o poço ficava seco, ou melhor, com pouca água e 
deixávamos de molhar as plantas para não faltar para as casas. Num dos 
verões fortes o poço ficara seco e Domingos mandou um boi arreado buscar 
água no lago para o banho. No fim da tarde chegou um estrangeiro enviado 
com uma carta de apresentação e um guia pelo então prefeito de Soure. A 
água que viera do lago era muito escura. Para que o senhor não pensasse que 
era suja, não colocamos farol no banheiro e esperei que ele, no escuro, não 
tivesse se apercebido da cor da água. Acredito que não, por estar coberto de 
poeira e ter apreciado o frescor da água (ACATAUASSU, 1998b, p. 33). 

Para Carlos Fuentes (2007, p. 9) o que é a imaginação senão a transformação da 

experiência em conhecimento? No estudo dessas memórias fica a certeza de que a imaginação 

que transforma experiência em conhecimento é capaz de recriar um rio que nunca se deixa ver 

na sua totalidade – nem no tempo vivido, nem no presente concreto da rememoração – deixa-

se ver, apenas, “por entre as frestas da madeira bruta”. E, olhando por entre as frestas do rio e 

da memória, o sujeito dribla o esquecimento e re-inventa a memória de quem aprendeu a 

respeitar a soberania da natureza: “Subiríamos o rio na hora certa da maré, fosse dia claro, 

madrugada ou no outro dia. A maré era soberana” (ACATAUASSU 1998b, p. 47).



89

3.4.1 Na bagagem do viajante, um pedaço de memória

Dentro dessas memórias estão os fios de meadas diversas que, ao serem desenroladas 

se entrelaçam no processo de arremate: a lembrança de um almoço oferecido a visitantes 

ilustres, trazida para o tempo presente de Marajó minha vida:

De uma feita, tivemos pela fonia a notícia de que viriam do Rio de janeiro, à 
época ainda a sede do governo, vinte deputados e suas esposas para conhecer 
o Marajó. Fixada a data, preparei tudo para recebê-los. Chegariam pela 
manhã e retornariam à tarde. [...] (p. 47). 

Para adornar a mesa do almoço coloquei um arranjo de frutas e flores da 
terra. Taperebás-do-sertão que não estavam ainda maduros, cocos secos 
partidos ao meio pois a polpa branca fazia um lindo contraste com a casca 
marrom escura, cocos verdes pequenos com os talos, bananas maduras e 
algumas verdes, goiabas, sapotilhas, mangas rosa e mangas comuns, inajás, 
uns abertos para mostrar os caroços alinhados e entremeei com tufos de 
jasmins-de-santo-antonio, terezinhas e onze-horas e alguns lírios vermelhos 
que eu tinha muito no jardim. [...] (p. 47). 

O menu era pirarucu fresco ao molho de manteiga, frangos assados na 
grelha, filés arrumados entre batatas tostadas, carne-de-sol em nacos, 
lingüiças, costelas de porco e várias sobremesas. [...] Só sobraram as flores... 
O almoço fora precedido de passeios em búfalos, tinham ido ver a pesca nos 
lagos, viram jacarés e capivaras de perto (A mulher que eu sou, p. 47-48). 

Imagens de um quadro aparentemente estático, mais que longa descrição de um 

almoço oferecido a visitantes ilustres, comprovam que o processo da memória não se constitui 

no preenchimento de lacuna uma vez que, em si mesma, a lembrança é, também, a lacuna que 

resulta da imagem rasurada. Na memória prodigiosa do sujeito, a lembrança do passado 

retorna como matéria viva do que já se foi construído para vir a ser na bagagem da memória 

futura do viajante que veio de longe, para “para conhecer o Marajó”. No entanto, nada disso 

existiria sem a participação efetiva da deusa da memória. Com o auxílio de Mnemosyne, a 

descrição que acomoda signos do mundo marajoara num autêntico festim representa um 

recurso da narração cuja importância é fundamental para a constituição do sujeito. Na obra 

História e narração em Walter Benjamin, Jeanne Marie Gagnebin assinala a importância da 

narração para a constituição do sujeito que inevitavelmente está atrelada ao processo de 

rememoração (GAGNEBIN, 1999, p. 3). Apropriando-me dessa afirmação vigorosa sobre a 

importância da narração, na constituição do sujeito, acrescentaria ao discurso de Gagnebin, no 

que diz respeito à importância da narração, a importância da imaginação e da astúcia, antes da 

própria narração. Tanto quanto Penélope, o sujeito de Marajó, minha vida inicia a urdidura de 
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um tecido onde os fios da trama se mesclam e se cruzam durante a batalha do fazer lembrar

para não esquecer que reúne dois planos distintos: no primeiro, as lembranças do passado 

fragmentado; no segundo, o presente da enunciação que abriga fragmentos de imagens 

recuperadas.

Nessa perspectiva, o sujeito rompe as tradicionais concepções acerca da memória e da 

linearidade do tempo ao construir uma estratégia para acrescentar na bagagem do viajante –

em apenas algumas horas –, experiências do mundo marajoara. Contando, apenas, com o mais 

moderno serviço de comunicação, a fonia – o sujeito lança mão do recurso mais antigo, capaz 

de guardar o passado dos povos sem escrita: a memória. Para alimentar a memória dos 

visitantes inicia um luta contra o tempo da qual participam todos os sentidos – visão, audição, 

tato, olfato e paladar, numa aliança perfeita com a memória do sujeito. Uma engenhosa 

combinação de frutas e flores da terra em arranjos harmoniosos sugere cheiros, cores e 

sabores específicos de um pedaço do mundo onde búfalos, jacarés e capivaras compõem a 

fauna exótica que habita o lago da região do Marajó. Mas é à visão, ao olfato e ao paladar, 

que cabe a linha de frente durante a grande batalha que se trava no processo da rememoração. 

Enfileiradas, numa grande mesa, prontinhas para entrar em combate, a memória localiza o 

irresistível pirarucu fresco ao molho de manteiga; os frangos assados na grelha; os filés 

arrumados entre batatas tostadas, de um lado. Do outro lado, guarnecendo a retaguarda em 

uma operação astuciosamente planejada estão: a carne-de-sol em nacos; as lingüiças; as 

costelas de porco e as várias sobremesas – tudo produto da terra, como as frutas e as flores. 

Impossível ao tempo, à distância e à escassa tecnologia, vencer imaginação, astúcia e 

engenhosidade, nos dois tempos. Depois de um passeio insólito como poderia, a memória do 

visitante, esquecer os detalhes minuciosos do farto banquete? Como esquecer a polpa branca 

do coco seco em contraste com a casca marrom escura? Como não registrar o conjunto de 

imagens que combina cocos, bananas verdes e maduras, goiabas, sapotilhas, mangas rosa e 

mangas comuns? Como não imprimir na memória aquele arranjo natural onde “uns inajás 

fechados e outros abertos” exibiam a perfeição da natureza, na beleza dos caroços? Entre 

tufos de jasmins-de-santo-antonio, terezinhas, onze-horas e lírios vermelhos, o anfitrião 

presenteia o viajante com um pedaço de Amazônia extraída da memória individual e coletiva 

do mundo marajoara.  

Talvez o mesmo que faz Dalcídio Jurandir, no romance Marajó, oferecendo ao leitor, 

um pedaço de Amazônia resumida num “resinoso pedaço da floresta”: 
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Uma tarde, os dois meninos viram encostando na escada do chalé aquela 
embarcação de toldo onde, com um verde emplasto no peito, gemia uma 
mulher. O piloto, tapuio de rosto descascado, chapéu de carnaúba de riscos 
brancos descido ao peito, saudava o Major. E cheirando com tal intensidade, 
invadindo o chalé, cupuaçus maduros enchiam a embarcação. Na proa, entre 
os cupuaçus, paneiros de plantas, feixes de ingá, cachos de pitombas, 
debatia-se um maracajá peiado. A embarcação viera, naquela tarde morna, 
em que as águas fumegavam, como um pedaço resinoso da floresta. [...] E o 
pedaço da floresta continuou a viagem, ganhando o rio, para chegar lá pela 
madrugada na barraca da velha Ana Japiim, pajé das beiradas do Arari
(Três casas e um rio. p. 31).  

A articulação entre as duas imagens do mundo marajoara resulta de um trabalho de 

tecelagem no qual não basta um fio de Ariadne localizador da lembrança, mas ao contrário.  É 

preciso desenrolar fios de meadas diversas. Desfiar o tecido de muitas memórias e 

transformá-lo “numa urdidura sempre renovada, refeita, recriada, que não se encerra na busca 

do eu perdido por uma subjetividade onipotente” (BOSI, E., 1994, p. 413) com possibilidades 

de novas recriações. 

Finalizando o segundo capítulo, um complemento do primeiro, na abordagem do 

romance Marajó, uma conclusão possível: “há coisas que só a literatura com meios 

específicos nos pode dar” (CALVINO, 1990, p. 11). Na perspectiva de Calvino, o discurso da 

ficção, no romance Marajó, desvenda para o leitor o que não poderia ser revelado de outra 

maneira.  

Antonio Candido, quando discute o regionalismo como programa e critério estético 

sob o olhar de Franklin Távora, afirma que “há com efeito, muito de programa em sua obra, 

quem sabe devido à preocupação com os problemas sociais da região. Alguém (não me 

lembro quem) disse que Távora incorreu num certo equívoco ao escolher o romance para 

exprimir uma realidade que se trataria melhor doutra forma” (CANDIDO, 2006, p. 617-618). 

No caso de Dalcídio Jurandir, nenhuma outra forma estaria mais de acordo para 

exprimir suas preocupações com os problemas sociais. Em seus romances, o narrador cria, no 

espaço da obra literária, um lugar destinado à classe dos grandes latifundiários que aparecem 

protegidos pelo sistema social que eles mesmos constroem e comandam. O desprezo que a 

classe dos fazendeiros nutria pelos jornais e pelos jornalistas que os denunciavam obriga o 

escritor a re-inventar a realidade pelo caminho da ficção, por acreditá-lo o meio mais eficaz 

de denúncia, naquele contexto. Conforme Antonio Candido, ao contrário do que muito se 

afirma em nossos dias: 
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[...] à eficácia de um romance não é indiferente à intenção ideológica do 
autor, nem esta entra como simples argamassa da forma. A julgar-se desta 
maneira, a obra de um Tolstoi ou um Gottfried Keller com ou sem 
propósitos éticos e sociais. [...] A verdade, porem, é que a eminência vem 
ligada freqüentemente, em matéria de romance, à possibilidade de dar certo 
toque de ficção à realidade sentida e compreendida à luz de um propósito 
ideológico. Este não basta, mas sem ele não há romance duradouro 
(CANDIDO, 2006, p. 618).  

Nesse sentido, se destaca a importância do discurso literário também no que diz 

respeito à construção dos personagens nas relações que estabelecem com a geografia 

particular, que é a região do Marajó, recriada na ficção. Diante da combinação de todos esses 

elementos apontados no presente estudo, foi possível compreender que, uma vez deslocados 

de seu próprio universo, esses personagens carregam consigo experiências do passado sem as 

quais não lhes seria possível entender o presente. As memórias do espaço do qual foram 

retirados prevalecerão nas memórias individual e coletiva do presente e do futuro. 

Nesses dois primeiros capítulos, a obra de Dalcídio Jurandir representa, 

literariamente, a primeira parte da tese. E essa primeira parte se complementa com a viagem 

nos espaços da memória de Marajó, minha vida, de Dita Acatauassu. Nessa perspectiva, 

encerro o segundo capítulo com a imagem criada por Dalcídio Jurandir: “Cachoeira se refugia 

numa terrazinha firme. A parte baixa, onde morei, é tudo enchido. Vejo no vaqueiro Aprígio as 

tardes de ferra, o embarque das rezes, os isguetes poeirentos com a flauta de Luiz e o saxofone 

do Paraense. Quando Marajó desencanta? (JURANDIR apud MORAES, 1962, p. 24). 
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4 NAS TRAMAS DA MEMÓRIA 

4.1 O PROJETO LITERÁRIO DE BENEDICTO MONTEIRO 

Ah, todo o cais é uma saudade de pedra! 
[...] 
E vós, ó coisas navais, meus velhos brinquedos de sonho! 
Componde fora de mim a minha vida interior! 
[...] 
Sede vós os frutos da árvore da minha imaginação. 
Tema de cantos meus, sangue nas veias da minha inteligência, 
Vosso seja o laço que me une ao exterior pela estética, 
Fornecei-me metáforas, imagens, literatura, 
Porque em real verdade, a sério, literalmente,  
Minhas sensações são um barco de quilha pro ar, 
Minha imaginação uma âncora meio submersa, 
Minha ânsia um remo partido, 
E a tessitura de meus nervos uma rede a secar na praia!” 
                                                                 (Álvaro de Campos) 

Depois de apresentar nos dois primeiros capítulos a leitura do romance Marajó, de 

Dalcídio Jurandir, este estudo inicia o terceiro capítulo focalizando as histórias de rios sob a 

perspectiva do discurso da memória, reconstituído na obra do escritor Benedicto Monteiro. A 

escolha do autor obedece a um planejamento da tese que determina o estudo de autores 

paraenses do século XX. Entre esses autores, o nome de Benedicto Monteiro surge, portanto, 

com a proposta de ampliar o estudo das memórias dos rios e dos lagos nos rios e nos lagos da 

memória, uma vez que a obra desse escritor acrescenta mais um pedaço do território 

amazônico ao mapa literário brasileiro. 

Mas, eleger um autor e uma obra, em particular, exige um esclarecimento mais 

específico. O que representam, neste trabalho, Benedicto Monteiro e o conto “O peixe”, além 

de obediência à proposta da tese? Sob a perspectiva do estudo da memória dos rios e dos 

lagos, desenvolvido nos dois primeiros capítulos, me é imprescindível ligar os textos e o 

pensamento de Benedicto Monteiro com a obra de Dalcídio Jurandir. 

Em entrevista concedida a Maria de Fátima Nascimento, Benedicto Monteiro 

relembra trechos de um encontro com os alunos do Curso de Letras na Universidade Federal 

do Pará, a convite de uma professora de Literatura paraense:
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Eu não gosto de fazer conferência, eu gosto de fazer debate. E comecei com 
uma pergunta: – Quem conhece Dalcídio Jurandir? Quem conhece o 
Dalcídio Jurandir levante a mão. Só uma pessoa levantou a mão, para você 
ver naquela época (aquele auditório lotado), só uma pessoa. Aí eu disse: – o 
que é que você conhece do Dalcídio Jurandir? O rapaz respondeu: – Eu sei 
que ele é um escritor do Pará. [...] O Dalcídio Jurandir foi um escritor muito 
esquecido e veja que antes de Guimarães Rosa, em 1933, o Dalcídio 
Jurandir, já no Chove Nos Campos de Cachoeira realizava essa característica 
que os alemães chamam de ilusão de oralidade... (NASCIMENTO, 2004,    
p. 105). 

O que chama a atenção nesse “debate”, entre Benedicto Monteiro e a comunidade 

acadêmica, é a posição crítica em relação à obra de Dalcídio Jurandir, que funciona como 

introdução de sua própria obra, àquela altura, apenas dois romances – Verdevagomundo e o 

Minossauro. No decorrer da entrevista, compreende-se o sentido dessa referência. Benedicto 

Monteiro deixa claro que a produção literária de Dalcídio Jurandir, nos seus romances sobre o 

Extremo-Norte, restringe-se a uma determinada região: 

Eu acho que aqui no Pará ainda não temos um romancista que expressasse a 
Amazônia como eu tentei fazer nos meus livros. Por exemplo: o Dalcídio 
Jurandir é extraordinário, mas ele expressa o Marajó e Belém. [...] Mas, não 
a Amazônia no contexto geral, quer dizer, nenhuma pessoa, nenhum escritor 
conseguiu fazer isso. Eu, pra poder fazer isso, escrevi quatro livros e não 
tenho certeza se atingi grande coisa (NASCIMENTO, 2004, p. 112). 

Fica evidente que, ao construir sua obra de ficção, Benedicto Monteiro tinha a 

intenção de ampliar o território já transplantado para a literatura por Dalcídio Jurandir, sem, 

no entanto, reproduzir a estratégia narrativa do escritor de 1930. Talvez, para dar provas de 

sua independência literária, ele detalha, durante a entrevista, o seu processo de criação: 

[...] Os meus livros são elaborados da seguinte forma: o “Verdevagomundo”
retrata a Amazônia e o homem embutido lá no meio, pequeno; “O
Minossauro”, o título já diz, é um neologismo que eu inventei. Não existe o 
Minotauro da Ilha de Creta? Eu coloquei “O Minossauro”, porque quer dizer 
o homem jacaré, porque é homem e sauro. Esse é um estudo sobre o 
homem. Realmente é um estudo sobre o homem da Amazônia, aí, sob vários 
aspectos; a “Terceira margem” é uma discussão do ensino. O “Aquele um” é 
um uma antecipação do que estão fazendo na televisão hoje: é um hipertexto, 
quer dizer, o livro está dividido em três partes que são as falas do Miguel das 
três primeiras obras. A primeira parte, que é da obra “Verdevagomundo”,
depois tem a segunda, que é a de o “Minossauro”, e a terceira que é a da 
“Terceira Margem”. Então, você pega isso (as três primeiras obras) espreme 
e faz “Aquele um”. Tirei todo o contexto histórico, o fragmentário, o 
anedótico, tirei tudo, fixei-me só na linguagem do personagem Miguel 
(NASCIMENTO, 2004 p. 106). 
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O personagem Miguel, a quem se refere o escritor, é Miguel dos Santos Prazeres, o 

Cabra-da-peste, vulgo afilhado do Diabo, que é o personagem-elo da Tetralogia Amazônica 

formada pelo Verdevagomundo, O Minossauro, Terceira margem e Aquele um. “Não me 

inspirei em Guimarães Rosa. Inspirei-me em Dalcídio Jurandir, que já escrevia utilizando a 

oralidade em 1933, quando lançou o romance Chove nos Campos de Cachoeira”

(NASCIMENTO, 2004, p. 116), declara o autor, sobre a criação da linguagem do seu 

personagem. 

E o que é um autor? Para Foucault, a maneira como respondemos a essa pergunta vai 

traduzir o sentido que conferimos à obra, e o estatuto ou o valor que atribuímos ao autor: 

“Perguntar-se-á a qualquer texto de poesia ou de ficção de onde é que veio, quem o escreveu, 

em que data, em que circunstâncias ou a partir de que projeto (FOUCAULT, 1992, p. 50). No 

que diz respeito à sua obra, a resposta a esse questionamento sobre autoria vem do próprio 

autor – Benedicto Monteiro – no posfácio do romance Aquele um:

Apesar de já ter publicado um livro de poesias em 1945, no Rio de Janeiro, 
confesso que foi a minha prisão e cassação, em 1964, que reacendeu em mim 
o desejo e a necessidade de retornar à atividade literária. Senti angústia, 
desespero de colocar no papel um mundo de pensamentos e sentimentos que 
poderiam morrer comigo para sempre, caso os guardas concretizassem as 
ameaças de fuzilamento que me faziam na calada das madrugadas. Essa 
angústia e esse desespero aumentaram ainda mais quando, depois de 
libertado, regressei à minha casa e encontrei a biblioteca totalmente 
saqueada pela polícia e militares que a tinham invadido várias vezes. Pois 
além de livros, escritos e documentos preciosos, haviam surrupiado também 
uma pesquisa que eu tinha realizado sobre o linguajar dos paraenses e 
amazônidas. Quando percebi que não poderia recuperar as fitas e as fichas 
dessa pesquisa nas quais havia registrado os falares de toda Região, procurei 
logo incorporar o que restava na memória em contos que comecei a escrever 
e no próprio romance que iniciava uma saga da Amazônia (MONTEIRO, 
1995a, p. 221-222).  

O texto justifica o nascimento de um projeto voltado para a memória da cultura do 

universo amazônico ribeirinho18, com relevo para as influências que os elementos dessa 

cultura exercem sobre o destino dos personagens no espaço e no tempo da ficção literária.  

                                          
18 “Olhe, esta questão da Amazônia, que falam tanto aqui e fora do país, é uma coisa muito vasta. De perder de 
vista. Eu, como já lhe disse, conheço ela só pelos rios. Não pelo Amazonas, que é uma imensidão de água. Mas, 
pelo Tapajós, Xingu, Tocantins, Trombetas, Itacaiunas e outros rios e igarapés, que trançam todas aquelas 
matas” (MONTEIRO, 1995b, p. 174-176) 
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4.2 UM PASSEIO PELA FICÇÃO DE BENEDICTO MONTEIRO  

O romance Maria de todos os rios, escrito depois da tetralogia (1995), é pródigo no 

que se refere à construção de um inventário de plantas para sobrevivência. Nele, a narradora 

organiza (em um diálogo em que o interlocutor permanece silencioso) pedaços da memória 

amazônica: 

A senhora lembra daquele meu irmão que eu lhe falei logo no princípio da 
história? [...] Pois é, ele sabia de montes de plantas agrestes que serviam de 
alimentos. Quando ele se embrenhava aí pelas matas, a senhora pensa, ele 
não levava nada, de matalotagem. As plantas que ele conhecia é que serviam 
de alimentos. [...] Até a água do rio ele dispensava. Ele arrumava água das 
plantas e das árvores. Só não me lembro dos cocos que ele dizia que davam 
água (MONTEIRO, 1995b, p. 73-75).  

Uma enumeração cuidadosa descreve “o modo de usar” as plantas, segundo o critério 

das utilidades:  

O espera-primeiro, também conhecido por jupindá, basta cortar o seu 
tronco e virar a parte cortada para baixo, que nem torneira escancarada. O
cipó-d’água, como o nome está dizendo, também conhecido como cipó-
vermelho ou muiraqueteca, dá água da mesma forma que o espera-
primeiro. E eu me lembro ainda que o cipó-de-caçador, também conhecido 
como itauaçu, que ele dizia que dava uma água boa, melhor que a água da 
chuva (MONTEIRO, 1995b, p. 75). 

A organização e ordenação de lembranças recuperadas – “E eu me lembro ainda” – 

evidenciam que, às experiências e vivências do narrador, se agrega um exaustivo trabalho de 

pesquisa do autor que legitima a utilização de ervas como alimento e como remédio, no plano 

do enunciado e da enunciação. Ciente da importância desse conhecimento sobre plantas para 

o seu projeto literário, o autor/narrador continua: “Minha mãe sabia de muitas, que ela 

aconselhava pros parentes e pros vizinhos, quando nos visitavam” (MONTEIRO, 1995b, p. 

75). A voz que narra focaliza a atenção na lembrança das plantas que servem para remédio. 

Mas isso não é dito de qualquer jeito. Há uma preocupação em explicar a origem do 

conhecimento e de como e para quem esse conhecimento é transmitido: “Minha mãe sabia de 

muitas e muitas coisas. [...] Ela dizia que tinha aprendido tudo aquilo, dos antigos, dos 

antepassados, às vezes ela dizia que sonhava. Sonhava os remédios e as doenças. [...] Minha 

mãe era descendente de índio” (MONTEIRO, 1995b, p. 75). 
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Essa última informação, retirada da memória de quem narra, registra as origens e as 

tradições do mundo narrado, no qual se destaca a forte influência indígena como, por 

exemplo, o “dom” da cura através de ervas medicinais. E o conhecimento dessas ervas 

permite, também, à narradora, utilizá-las como pano de fundo onde irá imprimir o nome das 

doenças mais freqüentes no mundo amazônico. Referindo-se à lembrança da mãe, lembra que 

era só falar numa doença que ela já se lembrava dum remédio. “Remédio do mato é claro. 

Curava até tuberculose. [...] O tal do leite do Amapá que pro Mundico só servia de alimento, 

pra ela servia também como remédio. Minha mãe fazia aborto, fazia parto, e muito que 

aconselhava” (MONTEIRO, 1995b, p. 75-76). 

Ao esclarecer a função do mesmo remédio para situações diferentes, utilizado por 

sujeitos distintos – o irmão e a mãe –, a narradora se revela próxima ao tempo e ao espaço 

lembrados, o que a torna também testemunha de um mundo particular em que os valores 

sociais são regidos por códigos culturais19 também particulares. Neste sentido, a testemunha 

seleciona o que considera “intimidades das mulheres”. E entre essas “intimidades” estão: falta 

de menstruação, fraquezas no coração, no estômago, nas pernas, nos braços, e até “no negócio 

dos homens”. O aborto reaparece como um acontecimento tão natural quanto a menstruação, 

podendo, portanto, naquele contexto, figurar entre as intimidades das mulheres: 

Só nos remédios para as intimidades das mulheres que eu me interessava. 
Pra aborto, aprendi que barba-de-barata, buchuda, erva-de-bicho, 
fadegoso, jambu, jataúba branca, mastruço e urubucaá. Já pra falta de 
menstruação, tinha o jamborandi, a bucha e o algodoeiro brabo. Para as 
fraquezas no coração, no estômago, nas pernas, nos braços, e até no negócio 
dos homens, ela recomendava marapuama. Bem, pra ativar a menstruação, 
tinha o cipó-cruz, a genciana, mucuracaá, salva-de-marajó, tarumã-da-
mata, e urubucaá, até pra corrimento, ela tinha a imbaúba-branca, louro-
puxiri, mangue-vermelho, marupá, melão-de-são-caetano e matico
(MONTEIRO, 1995b, p. 75-76). 

E o que poderia ser uma enumeração exaustiva de nomes de plantas medicinais e suas 

utilidades assume importância capital no momento em que o leitor identifica uma fratura 

exposta – um vazio – no processo de localização das lembranças, durante a recuperação da 

memória para o registro escrito. Há poucos instantes o leitor tinha a sensação de acompanhar 

a memória prodigiosa que seleciona, organiza, inclui e exclui informações. Mas, 

                                          
19 Segundo Laraia (1999, p. 90), “a coerência de um hábito cultural somente pode ser analisada a partir do 
sistema a que pertence”. O estudo de Laraia permite compreender a prática do aborto como processo natural, na 
ficção de Benedicto Monteiro – conseqüência natural das “intimidades das mulheres”. Naquele contexto, o 
comportamento social das sociedades ribeirinhas, no que se refere a essa prática, não obedece ao código jurídico 
vigente no Estado brasileiro. 



98

surpreendentemente, a narrativa parece romper a expectativa do leitor, quando o narrador 

personagem anuncia: “Ah, não posso me lembrar de todos os nomes”: 

Além das suas plantas vivas, que ela conservava e tratava nos jiraus, ela 
guardava nos vidros e nos embrulhos, as suas plantas mortas. Era leites, 
azeites, sementes, raízes, cipós e cascas, de muitas árvores. Ah, não posso 
me lembrar de todos os nomes. Mesmo porque, neste particular, ela pouco 
que falava (MONTEIRO, 1995b, p. 75-76). 

O acervo da flora amazônica reunido no fragmento do romance Maria de todos os 

rios representa a realização do projeto do autor de “salvar o que lhe restava na memória” 

sobre a Amazônia, em contos e romances. No entanto, o fazer literário não se contenta com o 

mero registro da memória em longas listas de nomes de plantas. Como se pode acompanhar 

na obra de Benedicto Monteiro, aquilo que parecia informação árida, desprovida de outros 

significados que não o de reproduzir ou catalogar signos e símbolos amazônicos, assume a 

função de inscrever, na ficção, as possibilidades de sobrevivência e as práticas da cultura 

ribeirinha. O romance Aquele um ressalta as habilidades de um pescador “entendido”, como 

se diz na Amazônia, revelando a contribuição do autor que empresta ao personagem/narrador 

as próprias memórias, sem o que não seria possível a riqueza de detalhes com os quais o 

personagem é apresentado ao leitor:  

Mestre Piranha nunca foi pajé nem feiticeiro. Nego firme e forte. Pescador é 
que ele era: só pescador, pescador de puro ofício. Morava sozinho na sua 
canoa e às vezes tinha uma terrível intuição de médico. Curava muitas 
coisas, o senhor pensa. Benzia, rezava, costurava carne e espinhela caída e 
dizem até que conversava com os peixes. Isto eu não afirmo. Mas os 
emplastos que fazia com o sumo das plantas, curavam coisas das mais 
terríveis. Os chás das ervas, os remédios das raízes, a escolha das plantas que 
cresciam embaixo d’água mostravam que Mestre Piranha tinha muitos e 
muitos conhecimentos. Quebradura, era com ele; ninguém precisava 
procurar médico pra curar hérnia. Ele costurava as carnes com emplastos e 
rezas – tudo por cima – e o serviço ficava perfeito (MONTEIRO, 1995a,     
p. 52).  

A construção do personagem Mestre Piranha demonstra que o relato transcende às 

lembranças, concedendo ao discurso literário a função de legitimar a ação atribuída ao 

pescador “entendido”. Nesse processo, o autor, com o auxílio de suas próprias memórias e da 

memória coletiva, assegura, no espaço social amazônico, um lugar para as práticas populares 

de herança indígena, conforme já o fizera no romance Maria de todos os rios, na voz da 

personagem narradora: “Minha mãe sabia de muitas e muitas coisas. [...] Ela dizia que tinha 
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aprendido tudo aquilo, dos antigos, dos antepassados. [...] Minha mãe era descendente de 

índio” (MONTEIRO, 1995a, p. 75).

4.2.1 Benedicto Monteiro e Dalcídio Jurandir

Os aspectos dos romances Aquele um e Maria de todos os rios ressaltados aqui 

identificam a existência de um diálogo entre os escritores Benedicto Monteiro e Dalcídio 

Jurandir no que diz respeito aos poderes atribuídos a alguns de seus personagens ficcionais. 

No romance Marajó (p. 222), o narrador apresenta dois pajés: Leonardina, a flor dos pajés dos 

campos e dos lagos do Arari, e Mestre Jesuíno do Muruacá. Leonardina benzia o gado do 

coronel Coutinho, defumava as marcas da propriedade, os malhos da castração, cordas, celas, 

relhos, porteiras. Coronel Coutinho não escondia seu temor “diante da fama de sua amiga”. 

Mestre Jesuíno, ao contrário de Mestre Piranha (de Benedicto Monteiro), não era apenas 

“entendido”. A apresentação de Mestre Jesuíno (em Marajó) é longa, com descrição de 

minúsculos detalhes de sua aparência física. Mas, o que chama a atenção é a aura mítica com 

que o narrador recobre Jesuíno, mergulhando-o e revestindo-o com o poder e o mistério do 

lago mítico que aparece entre as lendas do romance. Guajará era um lago falado, a lenda 

enchia os campos. Os vaqueiros contavam: “tinha comunicação com o mar, a maré enchia e 

vazava, boiavam quilhas de barcos, lemes, pedaços de velas, vozes de afogados, bois 

bufavam no fundo, ninguém ousava pescar ou atravessar à noite no lago Guajará” (Marajó.

p. 323). E o narrador comparava: “O silêncio de Jesuíno era como sono. Aquele corpo parecia 

enorme como o lago abrindo as margens para os descampados tristes. Para ele os caminhos 

não vinham das águas do mar e dos campos, mas das dores dos homens” (Marajó. p. 323). O 

narrador enumera curas e milagres de Mestre Jesuíno, cuja fama atraía para o seu barracão, 

nos dias de sessão do pajé – às sextas-feiras –, doentes e desesperados: “caçadores de onça no 

Salgado, roceiros de Joanes, pescadores de Salvaterra, mariscadores de Camará e brancos 

fazendeiros com a bexiga vazando como o capitão Onofre, [...] vaqueiros lanhados de onça, 

estropiados, rendidos e agonizantes” (Marajó. p. 319). Conta ainda, o narrador, que o fumo do 

cachimbo de Mestre Jesuíno secava feridas, o som de sua voz abrandava as dores: “Com esses 

poderes o pajé ditava a receita e emplastava a esperança no peito do povo” (Marajó. p. 323). 

Na ficção de Dalcídio Jurandir, a presença dos pajés representa “a compreensão e o 

reconhecimento de uma prática social que tem como fundamento em sua tradição religiosa, a 

invenção e atualização de saberes populares – o pajé é um médico popular – cujo 
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conhecimento é socializado a partir de um poder que lhe é imanente” (SILVA, 2008, p. 179). 

Daí concluir-se que Dalcídio Jurandir e Benedicto Monteiro reservaram, em seu projeto 

literário, um lugar de prestígio para esse “médico popular” que sobrevive nesse universo 

social. As especificidades e funções atribuídas a cada um, nos contextos do romance e do 

conto, atualizam e consagram essa presença, no âmbito da realidade amazônica. Nesse mesmo 

contexto social recriado na ficção cabem, ainda, mais lendas e mitos. E Benedicto Monteiro 

mistura-os à poética e à magia dos contos de fadas, consagrando suas lembranças nos moldes 

da literatura, como se percebe em “O papagaio”:  

Quando o coronel Laudemiro adquiriu os cães de raça lobo, pensou logo em 
Nêgo Tinta pra cuidar. Os nomes dos bichos foram escolhidos de acordo 
com a fama do tratador. Mete-Medo, Lúcifer, Quebra-Ferro e Rompe-Mato. 
Eram cães enormes e brabos que Nêgo Tinta só fazia enraivecer cada vez 
mais. Só ensinava maldades para os danados. Gado montado na mata, porco 
arisco amoitado no campo, era serviço que o coronel Laudemiro deixava a 
cargo de Nêgo Tinta com a matilha de cães [...] Chamavam NêgoTinta, pra 
não usar um outro apelido que ele tanto não gostava: Matinta, 
Matintaperera.20 Mas se assoviavam imitando o duende da mata, era muito, 
muito pior. [...] Ele era mesmo muito feio e muito forte. Havia quem até 
desconfiasse que ele ao menos fosse criatura de Deus. Era gente-
assombração-meio-animal-da-mata. Era Matinta (MONTEIRO, 1990, p. 47-
48).

4.3 “O PEIXE” 

É sob a perspectiva da poética de lembranças que se organizam nos moldes da 

literatura, que considero importante o estudo de Benedicto Monteiro, neste terceiro capítulo 

para o qual escolhi o conto “O peixe” único sobre a Amazônia ribeirinha que não resulta da 

estratégia da recorrência aos outros textos, comentada pelo autor:  

A minha forma de escrever é um hipertexto, ou seja, as mesmas histórias 
estão tanto nos romances como nos contos. Então, você pega isso (as três 
primeiras obras) espreme e faz Aquele um. Tirei todo o contexto histórico, o 
fragmentário, o anedótico, tirei tudo, fixei-me só na linguagem do 
personagem Miguel (NASCIMENTO, 2004, p. 106). 

                                          
20 Matintaperera. Mati, mati-taperê; nome de uma pequena coruja, que se considera agourenta. Quando, a horas 
mortas da noite, ouvem cantar a mati-taperê, quem a ouve e está dentro de casa, diz logo: Matinta, amanhã podes 
vir buscar tabaco. Quem, na manhã seguinte chega primeiro àquela casa, será considerado como o mati. A razão 
é que, segundo a crença indígena, os feiticeiros e pajés se transformam neste pássaro para se transportarem de 
um lugar para outro e exercer suas vinganças. Outros acreditam que o mati é uma maaiua, e então o que vai à 
noite gritando agoreiramente é um velho ou uma velha de uma só perna, que anda aos pulos. A matinta pereira é 
uma modalidade do mito saci-pererê, na sua forma ornitomórfica (CASCUDO, 1979, p. 484-485).
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Publicado no livro O carro dos milagres (1990), o conto “O peixe” representa o 

saber comum tradicional de uma determinada região – ainda presente na memória do autor – 

na voz de um narrador/personagem, em longas descrições que fixam, no universo literário, 

signos específicos do mundo amazônico. No ponto de conversão da memória em texto, a 

combinação desses signos ultrapassa o nível da simples evocação de tradições, espaços e 

temporalidades, e alcança questões universais num desafio à verticalidade e à 

transversalidade. Nesse sentido, o conto mantém a ficcionalidade mesmo que o leitor, em 

alguns momentos, seja tentado a perceber o fato ficcional em relação a um referente 

extratextual: a correspondência com o universo concreto do mundo amazônico, cuja 

representação revela muito mais que um escritor talentoso, com o domínio da técnica 

narrativa. Revela, também, um crítico de seu tempo, preocupado com a situação de 

isolamento em que se encontra a região amazônica, no contexto histórico, político e social, do 

resto da humanidade. É sob essa perspectiva crítica que Benedicto Monteiro representa os 

problemas do homem amazônico, na ficção literária, com fortes traços de oralidade. E não é 

por acaso que a narrativa assume o ritmo e, algumas vezes, até a forma da expressão oral. 

Levando em conta esse aspecto, Benedito Nunes, no prefácio do livro O carro dos 

milagres considera que todos os contos de Benedicto Monteiro publicados nesse livro – “O 

pau mulato”, “O papagaio”, “O precipício”, “Fim do mundo”, “O peixe” e “O sinal”, 

inclusive “O peixe”, derivam da fala em que está latente a possibilidade de proliferação 

ilimitada da narrativa, do personagem arquetípico, aquele que conta histórias. Na opinião do 

filósofo, essa fala é responsável pela unidade da obra do escritor e graças a essa linguagem 

intertextual, o relato oral se mantém dentro da narrativa escrita, que irrigada “com a seiva de 

termos e expressões regionais, consegue preservar, em seu ritmo descontraído, a maneira 

vital, gratificante, do velho contador de histórias das sociedades pré-industriais, ligado à 

terra e não dominado pela vivência do tempo utilitário” (NUNES, 1990, p. 12). 

Em “O peixe”, está presente esse contador de histórias, cujo dom da oralidade 

enriquece o mundo narrado reconstruído da desordenação, re-ordenação e combinação de 

signos. Da combinação de signos que obedece a uma ordem cósmica depende a realização do 

espaço que irá abrigar a narração. E a narração exige uma ambientação adequada à trama que 

se desenvolve em torno de um dia difícil na vida de um ribeirinho, pai de cinco filhos, durante 

o inverno amazônico. O presente da narrativa recupera o momento que o antecede. Porque

era inverno, o pescador, em vez de ir pescar, aventurara-se nas matas, em busca do almoço 

das crianças. Com uma espingarda velha e sem muita habilidade com o exercício da caça, 

nada consegue. O conto inicia quando, o narrador/personagem, desolado com o insucesso da 
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empreitada, volta para casa e se depara com o choro e a fome das crianças e o olhar de 

reprovação da mulher. Angustiado com o desespero da família, se vê obrigado a enfrentar as 

águas do lago que se tornou descomunal, com as cheias do inverno. Essa segunda tentativa 

para conseguir o almoço da família é que sustenta o eixo da trama. Todos os elementos da 

narração, inclusive o espaço, são regidos pelas duas estações que comandam o tempo na 

Amazônia: verão e inverno.  

4.3.1 Inverno e verão no tempo da narrativa

Para discutir o espaço e a ambientação no conto “O peixe”, subordinados ao verão e 

inverno amazônicos, baseio-me na obra de Antonio Dimas, Espaço e romance (1985), em que 

o autor desenvolve um estudo sobre essas categorias, fundamentando-se no ensaio Lima

Barreto e o espaço romanesco, de Osman Lins, citado no capítulo “Rumo aos conceitos”. O 

estudo é voltado para as diferenças que marcam os conceitos de espaço e ambientação, 

identificados pelo distintivo que lhes confere o estatuto da narração ficcional. Segundo 

Dimas, não se deve confundir espaço com ambientação: “o espaço é denotado; a ambientação 

é conotada. O primeiro é patente e explícito; o segundo é subjacente e implícito. O primeiro 

contém dados de realidade que, numa instância posterior podem alcançar uma dimensão 

simbólica” (DIMAS, 1985, p. 19-20). Seguindo essa trilha, o estudo sistematiza três tipos 

diferentes de ambientação, classificados por Osman Lins: a franca, a reflexa e a dissimulada.  

Aqui, não cabe a tentativa de identificar, no conto “O peixe”, traços de nenhum dos 

três tipos de ambientação. Mas, de modo geral, interessam os dois primeiros casos – o da 

ambientação franca e o da ambientação reflexa – no que diz respeito à suspensão do relato 

na passagem para a descrição. Segundo Dimas, os dois tipos de ambientação “exigem o 

privilégio da atenção do narrador que, provisoriamente, suspende o relato da continuidade da 

ação para se deter na moldura, do contexto presente onde ela se dá” (DIMAS, 1985, p. 24). 

Nesse mesmo contexto, Dimas assinala o risco que existe, caso a interrupção se dê de forma 

prolongada: “O risco de se criar um vazio narrativo, na medida em que a prioridade da ação 

deixou de existir, desapareceu o elemento dinâmico que a caracterizava e, nessa brecha 

instalou-se a inércia momentânea da descrição que se ocupa de objetos e não mais de sujeitos 

ativos” (LINS apud DIMAS, 1985, p. 24). No entanto, na leitura do conto em questão, os 

aspectos teóricos assinalados permitem identificar, na passagem da narração para descrição do 



103

espaço e construção do ambiente, a permanência do elemento dinâmico que dá ritmo tanto à 

narração: 

[...] o lago agora era muito maior do que eu pensava. Desci sem muita fé de 
conseguir qualquer coisa, porque conforme tinha dito à mulher, o tempo não 
estava favorável. Sabia muito bem que com aquele tempo e naquela hora, era 
impossível pescar. Tinha aprendido isso de meu avô, de meu pai e de minhas 
vivências por todos esses lagos. [...] Onde acharia peixe naquela imensidão? 
Naquela hora, com aquele sol e agora com aquele vento. Só muito milagre ... 
(“O peixe”. p. 88); 

quanto à descrição: 

 [...] de cima da ribanceira eu vi logo o tamanho do bruto: agora sim era um 
lago! Mas antes já tinha sido um campo. Campo e pasto. Varja. Varja alta. 
Varja alta e varja baixa entremeada de poços no verão. O sol tinindo e 
tremendo. Vasto vasto. Lama e charco. Campinarana baita! Tijuco e 
chavascal. Mas pelo meio do verão, passava um igarapé. Agora nem sinal! 
Agora nem sinal de correnteza indicava o que havia por baixo. As ilhas é que 
faziam a mata se unir por longe uma linha do horizonte. [...] Agora era água. 
Tudo água. Água por baixo e por cima de tudo. Lago-rio-campo alagado.
Água que se estendia para-nunca mais (“O peixe”. p. 88).21

A estratégia utilizada na construção do ambiente não permite que o elemento 

dinâmico desapareça da narrativa, pelo afastamento provisório da ação, visto que o narrador 

acrescenta ao processo de montagem, durante a ambientação, a idéia de mobilidade e 

transformação. O quadro não apresenta vazio narrativo. Ao contrário. Mesmo que se 

ocupando de objetos e não de sujeitos ativos, o ritmo do fluxo narrativo se mantém. É o ritmo 

da narração que dá vida à descrição do mundo mágico-mítico-simbólico da alegoria em que se 

transforma o espaço da narrativa, percebido pelo narrador/personagem. Quando, finalmente, o 

narrador retoma o fio da narração, persiste ainda o recurso descritivo misturando os dois 

planos, sem nenhum prejuízo à dinâmica do conto: “Eu levava tudo pra pescar: espinhel, 

caniço, arpão e zagaia. Só não levava tarrafa porque era inverno e ela estava toda esburacada 

da safra do verão” (“O peixe”. p. 89) – está pronta a ambientação, imprescindível para o 

desenvolvimento da ação. 

                                          
21 A partir deste ponto, todas as citações do conto “O peixe” serão acrescidas apenas do título e da página, 
correspondente à edição de 1990 de O carro dos milagres.
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4.3.2 A rede da memória

Dispostos assim, em seqüência, os signos da pesca – espinhel, caniço, arpão, zagaia e 

tarrafa – parecem destituídos de seus significados dentro de um sistema. Isolados, têm 

significado limitado, finito. Mas, quando reunidos no plano narrativo de (“O peixe”), 

representam a vontade do narrador em “unir” as coisas do mundo exterior ao mundo interior – 

imagem que remete ao poema Ode Marítima, de Álvaro de Campos, citado na epígrafe deste 

capítulo. As “coisas navais”, reunidas no universo marinho, representam, no poema, o mundo 

exterior que o eu-poético deseja unir com o mundo interior feito de metáforas, imagens, 

literatura: 

E vós, ó coisas navais, meus velhos brinquedos de sonho! 
Componde fora de mim a minha vida interior! 
[...] 
Sede vós os frutos da árvore da minha imaginação. 
Tema de cantos meus, sangue nas veias da minha inteligência, 
Vosso seja o laço que me une ao exterior pela estética, 
Fornecei-me metáforas, imagens, literatura [...] (CAMPOS, 1996, p. 314). 

A analogia entre as duas linguagens se sustenta, nos dois textos, na metáfora da rede. 

Enquanto a rede dos versos de Álvaro de Campos se estende, vazia, a secar na praia, 

enredando os dois mundos, a rede do conto de Benedicto Monteiro sustenta os fios da 

narrativa, no estado de ausência que transita na memória do narrador, entre a safra do verão 

passado e o inverno do presente. No plano da enunciação é inverno e a tarrafa, no conjunto de 

signos que compõem o mundo exterior – material levado para a pesca – se enche de 

significados reforçando, inclusive, a noção de tempo cronológico: “Só não levava tarrafa 

porque era inverno e ela estava toda esburacada da safra do verão”. A imagem da tarrafa

esburacada, presente pela ausência, transcende à simples referência ao tempo para se 

transformar na alegoria da memória do próprio narrador. O “esburacado” nas malhas da 

tarrafa corresponde às lacunas do não dito no vazio do texto. A metáfora recupera os 

“buracos” da memória destruída pela safra do tempo – acentuada pela perda de suas anotações 

e registros, destruídos pelos militares (como está registrado no seu depoimento). 
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4.3.3 À espera do milagre

A esperança de um milagre traz à memória o milagre da pesca: “Jesus Cristo tinha 

feito o milagre da pesca. Mas tinha sido para os seus discípulos, conforme falava frei Daniel em 

tempo de sermão ... Mas já fazia tanto tempo ...” (“O peixe”. p. 89). A imagem da parábola 

evangélica não só estabelece um diálogo com a narrativa bíblica como também compartilha 

com o narratário a experiência judaico-cristã de ambos, na reconstituição da parábola da 

rede:

Estava Ele junto ao lago de Genesaré e viu dois barcos junto à praia do lago; 
mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em 
um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da 
praia; e, assim assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando 
acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para 
pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada 
apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam 
grande quantidade de peixes; e rompiam-se-lhes as redes (BÍBLIA
SAGRADA, 1998. Marcos, 1:16-20).

Na linha do pensamento simbólico de Gilbert Durand (1998), as parábolas evangélicas 

possibilitam relações lógicas e lingüísticas que ultrapassam idéias e imagens construídas no 

campo verbal, quer no sentido literal, quer no sentido que lhes atribui a imaginação. 

No conto “O peixe”, a evocação do milagre, na parábola da rede, obedece à relatividade 

temporal porque o tempo presente da narrativa é o inverno amazônico. O signo do tempo 

traduz a gravidade da situação vivida pelo personagem: “Onde acharia peixe naquela 

imensidão? Naquela hora, com aquele sol e agora com aquele vento” (“O peixe”. p. 88). O

pescador estava sem a sua tarrafa. Isso tornava ainda mais desfavoráveis as condições para a 

pesca. Só muito milagre. Ensimesmado, o pescador inicia a jornada em busca do milagre, 

evocando em primeiro lugar a ajuda de São Pedro, que era padroeiro da pesca:

Havera de começar com São Pedro, que era padroeiro da pesca.Não exigia 
que aparecesse uma desconforme piracema, porque era inverno, e a minha 
tarrafa tinha ficado esburacada em casa por cima do jirau. Os jaraquis, os 
aracus, os curimatans, pacus, carás, mapiris e maparás, que desciam em 
cardumes, deviam de estar nas suas ovas pelos buracos dos matupás. Mas 
bem que São Pedro podia mandar de lambuja, um tambaqui, uma 
pirapitinga ou mesmo um bom tucunaré. Se não quisesse mandar pro bico 
do meu arpão, bem que podia até mandar escolher um anzol do meu espinhel 
(“O peixe”. p. 90). 



106

A decisão do narrador em “começar com São Pedro” prenuncia uma lista de 

evocações na certeza de que São Pedro, sozinho, não teria condições de realizar aquele 

pedido. A prece, em forma de monólogo interior, recupera seus conhecimentos da natureza. 

Como pescador experiente, herdeiro dos saberes do avô e do pai, sabia, por exemplo, que 

durante o inverno “os jaraquis, os aracus, os curimatans, pacus, carás, mapiris e maparás, que 

desciam em cardumes, deviam de estar nas suas ovas pelos buracos dos matupás”. Não 

querendo exigir muito do santo, sabe que é possível alimentar a esperança de “um tambaqui, 

uma pirapitinga ou mesmo um bom tucunaré” – peixes que aparecem nos lagos, mesmo no 

período de cheias.

Ao contextualizar a ação no inverno amazônico, o narrador/personagem aponta a 

influência do tempo na atividade da pesca, que se orienta pela mudança de estação, ao mesmo 

tempo em que transforma o espaço. E o espaço transformado reflete os efeitos que o inverno 

provoca: “triste e difícil morar isolado na margem desses lagos, que de repente, ao sabor do 

Amazonas, viram campos, praias e igapós. O lago agora era muito maior do que eu pensava” 

(“O peixe”, p. 90). Será que realmente o lago era maior por causa da enchente das chuvas, ou 

essa sensação de grandeza exagerada é provocada pelo sentimento de isolamento? Seria a 

idéia de imensidão e isolamento produto de uma impressão que se expande pela imaginação 

e se alimenta da solidão do narrador/personagem? “A imaginação, por si só, não poderá 

aumentar ilimitadamente as imagens da imensidão?” (BACHELARD, 1993, p. 189). 

Novamente Bachelard esclarece a imaginação que busca, no texto de Benedicto Monteiro, a 

fenomenologia da imensidão partindo do princípio de que “a imensidão está em nós. Está 

ligada a uma espécie de expansão do ser que a vida refreia, que a prudência detém, mas que 

retorna na solidão (BACHELARD, 1993, p. 190). A imensidão, diz Bachelard um pouco mais 

adiante, “é o movimento do homem imóvel” (BACHELARD, 1993, p.190). 

Mesmo que voltada para o contexto de imensidão íntima, a fenomenologia de 

Bachelard, de certa forma, se aplica ao espaço e ao personagem do conto, uma vez que nesses 

dois elementos existe imensidão, na medida mesma da solidão que a percebe. Embora pareça 

paradoxal, diz Bachelard, “muitas vezes é essa imensidão interior que dá seu verdadeiro 

significado a certas expressões referentes ao mundo que vemos” (BACHELARD, 1993,        

p. 191). As palavras do filósofo remetem às impressões do narrador/personagem sobre o lago. 

As duas primeiras impressões dizem respeito às noções de espaço e tempo: “abarcava com a 

vista quase todo o imenso lago (“O peixe”, p. 88) e “podia até atravessar o lago e esperar 

embaixo das árvores no meio do igapó. Mas essa so-menas travessia levaria horas” (“O 

peixe”, p. 89). Das duas primeiras, nasce a terceira impressão, que revela a solidão do 
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personagem: “Não tinha o pai no leme da canoa, nem a madrugada, nem a mocidade, nem o 

amor ... nem a chumbada ferrada nos dentes, [...] nem sequer uma borbulha de peixe boiando 

pela minha frente” (“O peixe”, p. 90). Os três momentos interligados pela seqüência narrativa 

representam o mergulho do personagem no estado de devaneio, se for levado em conta que “a 

imensidão é o movimento do homem imóvel. A imensidão é uma das características 

dinâmicas do devaneio tranqüilo” (BACHELARD, 1993, p. 190). 

A rearticulação dos três fragmentos religada ao conto por inteiro admite – sob a 

perspectiva da fenomenologia de Bachelard – que não é preciso que o personagem conheça 

profundamente o espaço do lago para ter a impressão de que está mergulhado num mundo 

sem limites. Como diz Bachelard: “não é preciso permanecer muito tempo nos bosques para 

reconhecer a impressão sempre um pouco ansiosa de que ‘mergulhamos’ num mundo sem 

limites” (BACHELARD, 1993, p. 191). Mais adiante, ainda sob a influência de Bachelard, a 

reflexão comprova que o verdadeiro produto do devaneio de imensidão é a consciência dessa 

ampliação, justamente no ponto em que o ser da imaginação é promovido “à dignidade do ser

que admira” (BACHELARD, 1993, p. 190). E o ser que admira se refrata no 

narrador/personagem naquele dia e naquela hora: “de cima da ribanceira eu vi logo o tamanho 

do bruto: agora sim era um lago! Mas antes tinha sido um campo [com um igarapé]. Campo e 

pasto. Varja. Varja alta e varja baixa entremeada de poços no verão (“O peixe”. p. 88). A 

imagem do lago nasce de um corpo de impressões que não derivam somente da experiência e 

do conhecimento do narrador. Derivam, também, da sua capacidade de perceber, imaginar  e 

recriar o mundo na ficção.  

Os aspectos ora discutidos assinalam a estratégia utilizada na transfiguração da 

memória para o espaço literário, sob a perspectiva de um autor/narrador seguro de que só a 

ficção pode abrigar o diálogo entre tempo e espaço que se realiza no âmbito da imaginação. 

Tendo estabelecido as noções de temporalidade e espacialidade, o próximo passo é incluir na 

discussão as questões universais – quer do ponto de vista sócio-geográfico, quer do ponto de 

vista religioso. Nesse sentido, o autor/narrador submete o narrador personagem a viver a 

experiência do conflito que atormenta o homem desde a criação do universo, entre as coisas 

de Deus e as tentações do diabo, sem, no entanto, perder a fé – em Deus e nos santos de sua 

devoção.

Em meio a essas questões, estão as experiências e vivências do autor que as empresta 

generosamente aos personagens, aos narradores, aos personagens/narradores e aos espaços 

cuidadosamente elaborados na ficção. Por isso, no conto “O peixe”, o espaço, o tempo, os 

personagens, as águas, os peixes, as plantas, os musgos, e até mesmo as cores, os cheiros e os 
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sabores da natureza, nas suas múltiplas variações, exibem o interior de quem narra. E de quem 

narra a partir de uma geografia particular que se constitui de rios, lagos, furos, igarapés, ilhas, 

correntezas, remansos, linhas d’água, pontes, travessias, margens e barrancos, caminhos 

andantes, linha do horizonte e um caminhar constante, distante das distâncias. Nesses espaços, 

a força narrativa reside na indefinição múltipla da apreensão do olhar – olhar do narrador e, ao 

mesmo tempo, dos personagens. Olhares que reconhecem reações e sentimentos humanos 

pelo próprio olhar; olhares que identificam objetos, disposição e utilização de espaços e, 

principalmente, os movimentos e as transformações da natureza. Graças a essa sensibilidade 

inerente ao habitante ribeirinho, o autor/narrador investe na construção desta imagem: “A mulher 

só deu uma espiada pela ilharga do japá e viu logo que eu não tinha trazido nada. Pelo rápido 

olhar da mulher, eu pude logo maginar que o tamanho da fome tinha crescido em casa por 

demais” (“O peixe”. p. 87).  

A lembrança daquele dia recupera o fracasso da caçada intensificando a idéia do 

tempo do inverno. Caçar era quase sempre uma empreitada difícil. O pescador voltara sem 

nada. O olhar da mulher adivinha o fracasso. “Bastava ela ver que eu vinha segurando aquela 

espingarda velha, com nojo” para entender que “o traste tinha falhado mais uma vez: batido 

catolé” (“O peixe”. p. 87). Atormentado pela mensagem do olhar, o que fazer com sua falta de 

sorte na caça? Estava panema,22 como se diz na Amazônia. 

Se na opinião de Stradelli, citado por Nunes Pereira (1967), “panema é o indivíduo 

infeliz na caça e na pesca, mofino, imprestável, sem expediente”, é nesse estado de 

desaprovação e reprovação que o narrador/personagem do conto “O peixe” continua à espera 

do milagre – o almoço das crianças: “- São Pedro bem que podia encaminhar um desses 

peixes que comiam nos pastos, para a banda da linha esticada por baixo do capim”, diz o 

pescador. Ele bem que olhava as duas varas esticadas: “se mexessem, era sinal de peixe 

fisgado, panela cheia, brando olhar da mulher, alegria das crianças e sossego e paz para mim 

até na outra hora de comer. [...] A qualquer momento um peixe podia boiar. Boiar ali mesmo 

na minha frente seria um grande milagre!” (“O peixe”. p. 90-91). 

As horas vão avançando e nada. Diante do silêncio de São Pedro, o pescador recorre 

ao santo de sua devoção: 

                                          
22 Panema: “Diz-se, em geral, do indivíduo que tem pouca sorte na caça, na pesca e nos amores. Pira casara 
panema – mariscador que nada traz da pesca, segundo Trastevin. Na opinião de Stradelli, panema é o indivíduo 
infeliz na caça e na pesca, mofino, imprestável, sem expediente. Grande é a diferença em ser panema e estar 
ensaruado, isto é, sob a ação de um mal que alguém lhe tenha feito, através de práticas de magia negra. 
Acreditamos que panema seja um mana negativo. [...] O contrário de panema é marupiara – feliz na caça, na 
pesca e, em geral em qualquer empresa” (PEREIRA, 1977, p. 145). 
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Rezei a Santo Antônio que era padroeiro da nossa cidade. Finalmente, Santo 
Antônio tinha o dever de proteger num raio de muitos e muitos quilômetros 
todos os seus fiéis. O povo falava que esse mesmo santo adorado na matriz 
tinha se deslocado milagrosamente da beira de um lago bem longe como 
esse, à procura de terra firme de beira de rio. Ele mesmo como Santo sabia o 
quanto era triste e difícil morar isolado na margem desses lagos, que de 
repente, ao sabor do Amazonas, viram campos, praias e igapós (“O peixe”. 
p. 91). 

O Santo é um velho conhecido dos personagens de Benedicto Monteiro. No romance 

O Minossauro, Miguel dos Santos Prazeres, vulgo afilhado do Diabo, está ligado ao santo 

padroeiro por uma promessa. Havia fabricado fogos, foguetes e fogos de artifício para 

queimar na festa de Santo Antônio: “Eram fogos para nove dias e nove noites. Queimei tudo 

numa hora. Quer dizer, a hora que eu falo, não é a hora do tempo: é a hora medida pelo 

próprio fogo, pela coragem e pelo medo” (MONTEIRO, 1997, p. 15). O contexto mítico que 

envolve a ligação do personagem com o santo, no romance O Minossauro, é o mesmo em que 

se encontra o narrador/personagem do conto “O peixe” ao justificar: “Rezei a Santo Antônio 

que era padroeiro da nossa cidade. [...] O povo falava que esse mesmo santo adorado na 

matriz tinha se deslocado milagrosamente da beira de um lago bem longe como esse, à 

procura de terra firme de beira de rio”. A ficção absorve o mito dos milagres de Santo 

Antônio que se mantém vivo na antiga cidade de Alenquer – cidade onde nasceu o escritor 

Benedicto Monteiro. Conta o mito que naquela cidade havia constantes secas quando a 

imagem de Santo Antônio desaparecia do altar da capela. Os fiéis só recuperavam a imagem, 

no tronco de uma árvore, depois de muita penitência: “A devoção aumentava à medida que 

cessavam as provações causadas pelas secas. No caso da fundação do território alenquerense, 

o Santo inspirou o povo, escolhendo o lugar ideal para o acontecimento, através dos 

sucessivos desaparecimentos” (CASTRO, 1996, p. 120).  

Retomando o fluxo narrativo do conto, verifica-se que, embora a enunciação dê grande 

importância ao transcurso do tempo, o centro da narrativa é o espaço do lago, intensificado na 

fala do personagem: “Santo Antônio que era padroeiro da nossa cidade sabia o quanto era 

triste e difícil morar isolado na margem desses lagos” (“O peixe”. p. 91). O protagonista do 

conto é o lago no inverno (que no verão era pasto por onde passava um igarapé). Suas 

alterações determinam a ação do personagem/narrador, representação simbólica dos 

habitantes da Amazônia, no seu ambiente natural onde tudo parece – e, é! – estupendo, 

grandioso, desconforme, principalmente na incomensurabilidade das águas trazidas pelo 

inverno:
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O lago era muito maior do que eu pensava. [...] Remava ainda no meio do 
capim que beirava o lago: canarana, premembeca, mureru, mururé, malícia, 
sororoca e arroz-brabo, que ia espaçando, espaçando até encontrar a fundura 
das águas onde não aparecia mais capim. [...] Podia até atravessar o lago e 
esperar embaixo das árvores, no meio do igapó. Mas essa so-menos travessia 
levaria horas. Por via das dúvidas, já tinha deixado armado o espinhel. 
Finquei duas varas no meio do pasto; estiquei a linha dentro d’água. Deixei 
os anzóis pendurados pro-que-desse-e-viesse da parte dos rios. Abarcava 
com a vista quase todo o imenso lago. [...] O vento quente trazia ainda o 
triste som do choro das crianças. [...] Peguei novamente o remo e tomei 
distância no rumo do meio do lago. Um homem no meio de imenso lago, 
quando sabe que as matas ao longe não formam nem a beira, sente tristeza de 
olhar para a linha do horizonte. E ainda por cima, com fome, é coisa muito 
fácil de desesperar (“O peixe”. p. 89-90). 

Só quem conhece o lago, durante o verão, sabe onde está a terra firme, submersa 

durante a cheia. Só o pescador entendido e experiente é capaz de fincar a vara no meio do 

pasto, com tamanha segurança do local para lançar o anzol: “Finquei duas varas no meio do 

pasto estiquei a linha dentro d’água. Deixei os anzóis pendurados”. Mas o lago imenso 

continuava revolto: 

O vento mais forte e o sol, mais reverberante. Eu me sentia pequeno e 
completamente abandonado. Me levantei mais uma vez na canoa e subi na 
escala das minhas orações: me agarrei com Nossa Senhora. Nossa Senhora 
era mãe de Jesus, tinha poderes. E além disso sabia o que era ter um filho 
chorando com fome ... Em pé na canoa cresci e fortaleci a minha fé. Era a 
primeira vez que eu fazia um pedido com tanto fervor. Fervor não, angústia, 
quase desespero. Aí me ajoelhei. Não para puxar a linha do arpão, ou para 
tirar o peixe das malhas da tarrafa; eu me ajoelhei foi pra rezar”. E 
prostado, já no meio do lago, no fundo da canoa, implorei o santo milagre da 
pesca (“O peixe”. p. 91). 

Nos dois fragmentos, as experiências do personagem constituem ensinamentos, lições 

de pesca, no sentido mais elevado do que se entende por ensinamento. Quando o 

narrador/personagem explica que se ajoelhou não para puxar a linha do arpão, ou para tirar o 

peixe das malhas da tarrafa – “eu me ajoelhei foi pra rezar” –, é clara sua intenção de 

compartilhar seus conhecimentos sobre o ritual da pesca, ensinando como, de joelhos, 

controlar a linha do arpão, ou retirar o peixe das malhas da tarrafa. No entanto, todo esse 

conhecimento não é suficiente para impedir que seja tomado pelo desespero. Por duas vezes, 

ignorado pelos santos a quem recorreu, sente-se completamente abandonado. Mas não perde a 

confiança e a esperança: 
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Não, não queria uma canoa cheia: bastava um tambaqui. Tentei rezar a 
Salve-Rainha até o “nos mostrai”. Quando eu era criança, minha mãe sempre 
dizia: – “meu filho, reza a Salve Rainha até ‘nos mostrai’, que tu encontras a
caça nas matas e os peixes nos rios, contanto que seja com muita fé”. Mas 
eu nunca tinha experimentado a fé de minha mãe. Aí, me deu de novo aquela 
cuíra de fé fervente e eu pedi a Deus que me mandasse um peixe. Um peixe 
que fosse só ao menos para matar a fome dos pirralhos e aplacar o olhar, o 
triste e duro olhar de minha mulher (“O peixe”. p. 91).

Sua condição diante do poder divino é de humildade: “Não, não queria uma canoa 

cheia: bastava um tambaqui”. Por que um tambaqui? Justamente para facilitar a realização do 

milagre. Já havia pedido um, para São Pedro que “bem podia mandar de lambuja, um 

tambaqui, uma pirapitinga ou mesmo um bom tucunaré” (“O peixe”. p. 90). Depois, o 

tambaqui era um peixe da estação. Mas, para aumentar ainda mais o seu desespero, nem 

mesmo facilitando o milagre, suas súplicas eram atendidas. Depois de uma longa espera o 

homem atinge seu limite. Verificando que o céu, o vento, o sol e a água, estavam todos 

avessos ao milagre, sucumbe ao desespero. A esperança que antes elevava seus pensamentos 

para o céu, agora o obriga a curvar-se à tentação:  

Depois de sondar o ambiente e sentir aquela ventania quente e exasperante, 
tive uma esperança que era quase um desespero: apelei para o Diabo. – Oh, 
São Diabo, manda um peixe! Não só pensei, mas fiquei em pé na canoa e 
gritei: – Oh, São Diabo, manda um peixe! Quase que escapulo um pelo-
amor-de-Deus. Sabia que com o tinhoso não se brinca. E nem se deve falar 
baixinho conforme se reza aos santos (“O peixe”. p. 91). 

Nesse ponto de tensão, se sente como se estivesse diante de um abismo ao perceber 

que todos os elementos que compõem o espaço do lago começam a se transformar. Seus 

sentimentos se transformam em agonia. Sabe “que com o tinhoso não se brinca”. E se prepara 

para enfrentar o que “der-e-vier”, da parte do rio:

Mal acabei de ouvir o som de minhas próprias palavras, senti que tudo tinha 
mudado de repente. O sol estava escondido e espalhava uma luz branda e 
meia morta. A canoa estava totalmente parada e a água luzente e 
transparente. Senti um terrível calafrio: todos os meus cabelos se arrepiaram. 
Na falta de outro jeito, para não cair, me agarrei em guarda na haste do 
arpão. Sofri a extravagância mais esquisita da minha vida. Fiquei entre o céu 
e o inferno; entre a crença e a descrença; entre a vida e a morte; entre a 
minha pessoa e a outra dentro de mim... Fiquei à espera do milagre (“O 
peixe”. p. 92).  

[...] 
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Morando tanto tempo naquelas bandas, jamais tinha reparado nas lindas 
coisas daquele lago. Embaixo daquele gigante espelho, descobri então, mil 
coisas, mil folhas, mil plantas: capim-àtoa, cipó de lama, folhas de limo, 
raízes e raízes, tipos de flor, tudo tudo chamando a gente como mãos e 
acenando como braços. Era a vida de Deus ou a morte do Diabo? Encarei a 
água como um homem que enfrenta o abismo: para confirmar o equilíbrio. E 
vi. Vi, por Deus, que eu vi. Vi surgirem do fundo, bem do fundo, do fundo 
das águas, do meio daquela claridade cristalina, daquela desconforme 
confusão de cores, umas bolhas que vinham, que vinham, que vinham e 
espocavam como flores. As bolhas que vinham, viravam ondas na superfície. 
Aí que eu estatelei. Olhei de novo: as plantas se moviam. Atrás das bolhas, 
como que nascendo da própria água, ou da transformação das cores, surgia 
um peixe. Um peixe! (“O peixe”. p. 92). 

Ao imaginar que aquela transformação resulta de sua infeliz invocação, o conflito do 

personagem se agrava. Entre o céu e o inferno, entre a crença e a descrença, entre a vida e a 

morte, entre o desespero e a espera do milagre, começa o combate entre a mais perfeita obra 

da criação divina e a tentação de Satã: 

Um peixe! Um peixe prateado. Meu Deus, que peixe será esse? Pensei: é um 
tambaqui. Eu juro que é um tambaqui. Mas todo branco? Enorme e 
desconforme e todo prateado? – Meu Deus, meu Deus, que peixe será esse? 
– assim nadando de prancha malamal movendo as barbatanas, quase à flor da 
água espelhando lampejos de prata... Fora d’água não serás mais peixe. E 
sim bóia, comida das crianças. [...] Quem te mandou? Nunca vi tambaqui 
branco nadando de prancha meio tonteado. [...] Vieste mandado do Céu ou 
enviado do inferno, sadórico emissário? Tu és cioso ou mal-assombrado? 
Bem, depois é o fundo da panela: caldo grosso, pirão de puba e pimenta 
malagueta. Existe a fome das crianças, o olhar duro da mulher e a triste 
desconfiança. [...] Não, peixe manhoso, t’esconjuro! Faço pelo sinal da cruz 
três vezes. E te arrenego a cor, perco até o sabor, que a fome é muito mais 
forte que a fé nestas paragens. Eu já sentia era o cheiro do peixe na panela, 
o gosto na boca e a alegria nos olhos das crianças (“O peixe”. p. 92-93). 

O desejo ardente do narrador de matar “a fome das crianças” aciona o paladar e o 

olfato criando uma imagem desejada: –“Caldo grosso, pirão de puba e pimenta malagueta. Eu 

já sentia era o cheiro do peixe na panela, o gosto na boca e a alegria nos olhos das crianças”. 

Irresistível persuasão, naquelas circunstâncias. Neste ponto, é irresistível e inevitável fazer 

uma relação do conto de Benedicto Monteiro com o Paraíso perdido, de Milton, nos versos 

do Canto IX , momento em que Satã, na forma de serpente, dirige-se a Eva: 

Eu tinha dantes, como os outros brutos 
Grosseira concepção e baixo instinto 
Quais o alimento meu: – comida e sexo 
Eis quanto eu via; de sublime, nada   
Té que uma vez os prados percorrendo. 
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Avisto ao longe uma árvore formosa  
De frutos carregada que alardeiam 

[...] 

Para admirá-la aproximei-me dela: 
Eis me punge o apetite um grato aroma  
Que dos ramos frondíferos se exala.  
Muito mais aprazível, mais mimoso,  
Que o suave cheiro do mais doce funcho 
Ou do leite que à tarde está manando  
Dos úberes das cabras, das ovelhas,  

[...] 

Resolvo não tardar um só instante 
Em saciar o desejo que me abrasa  
De provar as maçãs que são tão lindas:  
Com simultâneo esforço a fome e a sede. 
Por tão mimoso aroma estimuladas, 
Irresistível persuasão me induzem.         

Ardilosamente, descrevendo suas próprias sensações, Satã estimula os sentidos de 

Eva. O pescador, numa situação semelhante à de Eva, no paraíso, teve os seus sentidos 

provocados pela visão do peixe suculento, correspondência da “árvore formosa” carregada de 

frutos, descrita por Satã. Eva, sob a mira de Satã, e o pescador, sob a mira do Diabo, juntam-

se na disjunção, no interstício de que fala Luiz Costa Lima (1989, p. 91), mas não 

exatamente no mesmo contexto em que ele a utiliza. Aqui, o conceito de disjunção, que ele 

também chama de fissura, brecha, justifica o processo comparativo entre Eva, do Paraíso

perdido de Milton e o personagem de “O peixe”, de Benedicto Monteiro, diante da tentação. 

O espaço vazio identificado na disjunção – própria da relatividade de tempo, de espaço, de 

forma narrativa e de autoria – pode ser preenchido com a interpretação possível de alguns 

versos do Canto IX, quando Satã, que fora expulso do Éden, pelo Anjo Gabriel [...] instou 

atento:

Em conhecer, com perspicácia fina, 
Uma por uma as criaturas todas  
A ver qual a seus fins era a mais apta; 
E escolheu entre todas a serpente, 
O animal mais sutil que habita os campos.  
Por largo espaço meditado havendo,  
Mas na resolução sempre indeciso,  
Tal arbítrio afinal tomou, pensando 
Achar da fraude o mais conforme tipo,  
Onde, como em morada própria, entrasse 
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E seus negros projetos escondesse 
Dos mais agudos, prevenidos olhos.  
Julgou que suspeitosos não seriam  
Ardis ou manhas vistos na serpente,  
Crida sagaz e arteira por instinto – 
E que em outro animal sendo notados,  
Corriam risco de incutir a idéia 
De algum gênio infernal ali metido,  
Vendo-se astúcia nele estranha a brutos23.

Os versos do poema revelam como Satã – “tendo escolhido entre todas as criaturas do 

paraíso, a serpente, o animal mais sutil que habita os campos, para o seu disfarce” – 

acreditava-se integrado ao espaço do campo, sem despertar suspeitas. De certa forma, no 

contexto do conto de Benedicto Monteiro, o Diabo teria tido a mesma preocupação: era 

necessário adaptar-se à geografia, às circunstâncias e às necessidades amazônicas, para 

seduzir os habitantes ribeirinhos.24 No ambiente daquele lago, não havia lugar para o Diabo 

aparecer como um “frívolo barão alemão, com a roupa vermelha, capa de seda e espada 

comprida”, como não daria certo que “um curioso e entediado gentleman inglês” surgisse no 

meio das matas amazônicas, diante do caboclo. Precisava, portanto, integrar-se ao espaço, 

revestido, encoberto e protegido pela ambientação do “lago gigante”. Para evitar suspeitas 

sobre a forma com a qual iria apresentar-se ao ribeirinho atormentado pela fome dos cinco 

filhos, o Diabo instou atento em conhecer, com perspicácia fina, uma por uma as criaturas 

todas para ver qual a seus fins era a mais apta, naquele lago; e não há dúvida de que, naquelas 

circunstâncias, em forma de um peixe prateado, jamais levantaria suspeitas. 

Na obra de Benedicto Monteiro é recorrente essa presença do Diabo adaptado ao 

universo da região. No romance Aquele um, o narrador/personagem faz referências às 

                                          
23 O termo “Brutos” designa os animais criados para habitar o paraíso, em O paraíso perdido. Cf. Canto IX, os 
versos que reproduzem a fala de Eva, ao ser adulada pela Serpente: “Que ouço! Do homem a fala exprimem 
brutos? Na voz de brutos a razão humana? Aquela lhes julguei por Deus negada Quando, da criação no dia 
próprio, dos sons para pronúncia os fez inábeis Sobre esta eu tinha dúvidas; bem vezes”. Milton. O paraíso 
perdido.   
24 “Nos séculos gloriosos da Idade Média, Satanás ostentava o próprio nome e as marcas da natureza infernal: 
dois chifres, o rabo, as garras, o cheiro de enxofre. Nessa estranha idade moderna, ignorando costumes 
tradicionais e antigos direitos, Deus está conquistando muitos territórios que outrora pertenciam ao diabo, 
instala-se, na qualidade de senhor, entre milhares de filhos vivos da água e do ar; [...] Assim, o velho Satanás, 
despossuído de seus poderes, deve escolher um novo nome, de etimologia bastante duvidosa, num obscuro livro 
popular. Abandona seus corvos, renuncia aos chifres, às garras, ao rabo, outrora seu orgulho; esconde o pé 
eqüino debaixo de um par de panturrilhas postiças. Depois de tantos séculos de ignorância, aprendeu, ele 
também, a vestir-se à paisana, e ora aparece à nossa frente como um “goliardo errante”, ora como um frívolo 
barão alemão, com a roupa vermelha, a pequena capa de seda, a espada comprida afiada, ora como um curioso e 
entediado gentleman inglês que viaja incógnito entre as ruínas clássicas. Quem o encontra pelas estradas do 
mundo não é capaz de lembrar suas trágicas batalhas com o criador do universo” (CITATI, 1996, p. 205). 
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artimanhas a que o Diabo recorre para exercer a tentação sobre os ribeirinhos e descreve 

detalhes de uma aventura insólita durante uma caçada:

Caço, sim senhor, de um tudo: basta que tenha ou apareça. Só macaco que 
não, não senhor. Com esse bicho não quero nem conversa. Um dia atirei 
num bando e nunca tive maior arrependimento. Venha cá e fique lá mesmo 
que eu lhe conto: andava pelo mato há-bote-dias atrás de embiara grande: 
engeitava cutia, preá, toró, até paca eu deixava passar e não atirava. Eu 
queria uma caça que desse pra comer uns dias e ainda pudesse vender o 
couro pra apurar uns trocados. [...] Foi aí que deparei com um bando de 
macacos pindurados por todas as árvores. [...] Macaco é bicho caviloso, o 
senhor pensa? É bicho sadórico que paresque que tem parte com o diabo.
[...] Nem lhe conto como brilham os olhos desses bichos assim de tocaia, 
prevenidos. Era olhar-de-bicho misturado com olhar-de-gente. Nunca tinha 
encarado bando de animal com olhar tão atrevido. Nunca tinha visto animal 
fitar cristão assim, com um olhar cheio de malícia (MONTEIRO, 1995a,     
p. 76-77).  

Assim como no conto “O peixe”, no romance há a presença de um 

narrador/personagem em primeira pessoa, rodeado por elementos da natureza. Nas duas 

narrativas, os personagens buscam o sustento na caça e na pesca. Mas o que de fato os 

aproxima é a experiência de ambos com as coisas do inferno que se manifestam na forma de 

um “bicho sadórico que paresque que tem parte com o diabo”, para o personagem de Aquele

um e como “sadórico emissário enviado do inferno”, para o personagem de “O peixe”. Outro 

aspecto importante nessas duas narrativas é a construção do espaço como elemento 

determinante da ação. Nele, o Diabo é obrigado a submeter suas aparições às peculiaridades 

que rodeiam o ser que pretende seduzir. Para tanto, sonda-lhe o espaço; examina os outros 

habitantes; identifica suas necessidades; conhece-lhes as fraquezas. Mas não consegue 

mergulhar nas profundezas daquelas almas, razão pela qual não compreende os riscos de ter 

sido descoberto o seu plano diabólico. Em “O peixe” começa a ser derrotado pela força de um 

pedido: “Era a primeira vez que eu fazia um pedido com tanto fervor. Fervor não, angústia, 

quase desespero. Aí me ajoelhei. Não para puxar a linha do arpão, ou para tirar o peixe das 

malhas da tarrafa; eu me ajoelhei foi pra rezar” (“O peixe”. p. 91). 

A imagem do homem ajoelhado no fundo da canoa exprime e imprime no conto a 

real esperança e a fé do pescador, à espera do milagre. Atento em conhecer, com perspicácia 

fina, uma por uma as criaturas daquele mundo, para ver qual a seus fins era a mais apta, 

naquele lago, acreditava Satã no seu esforço para arruinar o homem, alimentado durante 

séculos, cantado por Milton, nos versos do Canto IX:
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Trabalharei por seduzir esse ente 
Para quem feito foi o inteiro Mundo, 
A fim que ele a si próprio se acarrete 
Sua perda total e nela envolva  
[...] 
Que [eu] obtenha a glória de arruinar em um dia 
Quanto esse Onipotente apenas pôde  
Formar de dias seis no inteiro espaço 
[...] 
Já se sentindo quase senhor daquela alma, 
Satã acompanha os gestos de fraqueza 
Daquele ser, tão insignificante. 

Só não contava com a experiência, a fé e a determinação do pescador. O Diabo estava 

prestes a ser derrotado. Sua verdadeira identidade estava por um fio. É o próprio pescador 

quem conta como tudo aconteceu:  

Eu então maldei [...]. Quem te mandou. Nunca vi tambaqui nadando de 
prancha meio tonteado. Que me conste, não deve ser peixe destas bandas 
nem vivente terrestre destas paragens. Vieste mandado do Céu ou enviado 
do Inferno, sadórico emissário?
Espera aí, que acabo já com a tua franca pavulage. 
[...]  
Arrumei o arpão e marquei bem no meio do lombo. Era bem no meio da 
cabeça e no fio do espinhaço. Ia arpoar: tiro-e-queda no bico de aço. Mas... 
Uma força de dentro ou de fora de repente relaxou todos os meus músculos e 
desfez num átimo o mais simples gesto. Aí meu pensamento foi rasgado pelo 
meio. Parei como a ave que morre voando bem alto (“O peixe”. p. 92-93). 

4.3.4 Quando a fé venceu a fome 

O Diabo é surpreendido pela ação do personagem que, embora entre a fé e a fome, 

pois “a fome é muito mais forte que a fé nestas paragens”, subitamente eleva o pensamento 

e se aproxima de Deus – “Uma força de dentro ou de fora de repente relaxou todos os meus 

músculos e desfez num átimo o mais simples gesto. Aí meu pensamento foi rasgado pelo 

meio” –, resistindo à tentação que vinha do lago (a solução para a fome daquele dia): “Parei 

como a ave que morre voando bem alto. Olhei para o céu e gritei para o fundo, bem para o 

fundo do lago: – Vai-te, vai-te pro Inferno peixe do Diabo” (“O peixe”. p. 93).

Diferente do que ocorreu no encontro entre Eva e Satã – no poema de Milton –, em “O 

peixe”, o Diabo, que já se sentia quase senhor daquela alma, é desmascarado e expulso do 

lago pelo ser que imaginava tão insignificante. De onde o personagem retirou força para 
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enfrentar e resistir àquela situação, em que a fé venceu a fome? De certa maneira, durante “o 

tempo da narrativa”, o narrador vinha recuperando os fios da sua memória e, com eles, 

tecendo uma rede, malha de proteção na qual, aos poucos, ele mesmo vai se deixando enredar. 

Outrora, a tarrafa era sua defesa. A tarrafa, a canoa, a água e o céu – em círculo perfeito da 

lembrança, antes do peixe do Diabo surgir: 

Quanta pescaria já não tinha feito ali. Ainda me lembrava da primeira vez 
que meu pai consentiu que eu sozinho jogasse a tarrafa. – Olha rapaz 
cuidado com o peso da bicha, não vai cair com ela embolado dentro d’água, 
j’ouviu? – Mas naquele tempo eu não me preocupava de ser arrastado até 
que fosse pro fundo do maior perau ... Já tinha mordido a chumbada nos 
dentes, arrumado as dobras das malhas no braço direito, e dava o balanço do 
corpo pra descrever um grande e perfeito círculo na água prateada. Todo o 
lago era meu naquela madrugada – o cardume de peixe fervilhando na proa, 
o vento dobrando a canarana de leve, e o clarão boiando de dentro d’água 
naquela manhã. Pois ainda era noite nas matas ao longe e já era manhã nas 
águas que luziam e tremeluziam sacudidas pelo vento. O pai e eu. A tarrafa, 
o cardume, a canoa, a água e o céu. O que importava era que a tarrafa caísse 
em cima do cardume em círculo perfeito. Depois, depois tudo podia 
acontecer, porque eu só concentrava toda a força, todo vigor, toda alegria, 
todo amor da minha maior dor naquele simples gesto. Mas agora eu estava 
só. Completamente só. Não tinha o pai no leme da canoa (“O peixe”. p. 89-
90).

A lembrança do pai, com seus conselhos nas pescarias – “- Olha rapaz cuidado com o 

peso da bicha, não vai cair com ela embolado dentro d’água, j’ouviu?” –, mergulhara o 

personagem num profundo solilóquio. A saudade daquele gesto é o sentimento que o leva a 

repetir tantas vezes, durante toda a narrativa, a falta que lhe faz a tarrafa: “levava tudo para 

pescar. [...] Só não levava a tarrafa porque era inverno e ela estava toda esburacada da safra 

do verão”. Agora, só com sua lembrança, “naquela imensidão, naquela hora, com aquele sol, 

com aquele vento”, sem a tarrafa, não tinha como repetir o rito no gesto aprendido com o pai. 

Não tinha como concentrar toda força, todo vigor, toda alegria, todo amor de suas memórias 

naquele simples gesto: arrumar as dobras das malhas no braço direito; balançar o corpo para 

descrever um grande e perfeito círculo, jogar a tarrafa e vê-la cair em cima daquele peixe. O 

círculo perfeito só pode se realizar na lembrança dos gestos, movimentos, sentimentos, 

impressões da natureza, e se completa na consagração dos saberes da tradição, em uma 

espécie de tratado de pesca que o narrador vem construindo, desde o início do conto, 

paralelamente à ação.  

Sem poder executar aquele gesto habitual e perfeito de lançar a tarrafa, o pescador 

precisa do arpão. Faz mira no meio do peixe, entre a cabeça e o fio do espinhaço: “Ia arpoar: 

tiro-e-queda no bico de aço”. A falta da tarrafa, a ausência do pai, a forma do arpão, talvez, o 
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fazem refletir, e “uma força que veio de dentro ou de fora [...] desfez num átimo o mais 

simples gesto”. O arpão rasga seu pensamento, associa-se ao tridente do demônio. E ele pára 

no momento em que ia solucionar a fome dos seus filhos: “parei como a ave que morre bem 

alto (“O peixe”. p. 92-93). 

Quanto a Eva, criada no paraíso de Milton, de onde tiraria forças para vencer a 

tentação? Não tinha maturidade para reconhecer os ardis do tentador. Não tinha um passado. 

Não sabia o que era ter fome, nem tampouco sabia o que era ter filhos chorando com fome. 

Quem, no paraíso, poderia ensinar à Eva, a força do “nos mostrai” da Salve Rainha? Eva não 

conhecia as necessidades dos homens. E nem podia, nasceu adulta. Mal conhecia o próprio 

pai. Não tinha passado. Tudo era presente. Presente e futuro. Eva não resistiu à tentação por 

falta de um passado de experiências. Tinha “fome” de conhecimento que acreditava morar na 

árvore proibida. A falta do conhecimento e o desejo de alcançá-lo, mudou o destino de Eva e 

agiu de modo decisivo sobre o futuro da humanidade.  

Em situação paralela, o personagem de Benedicto Monteiro, ao contrário de Eva, 

resiste à fome real (que, no início do conto, o levou a enredar-se no desafio do lago), e se 

nutre de fé (irrupção do maravilhoso cristão no espaço do conto), sua fé, apreendida e 

aprendida em vivências e experiências. E, exatamente, por que sustentado pelo poder da fé, 

eleva o “olhar” para o alto e consegue expulsar o Diabo daquele ambiente. Ao vencer a 

tentação, o pescador se agiganta no contexto de sua própria história. E o conto, centrado na 

atmosfera mítica e sobrenatural que envolve o espaço – até então, o centro da narrativa –, 

amplia o grito do personagem que se espalha e chega aos ouvidos do leitor como um brado de 

liberdade. Nesse instante, o narrador/personagem é deslocado para o centro da narrativa. O 

espaço – o lago –, agora, testemunha a vitória da fé sobre a fome, quando o pescador desiste 

do almoço daquele dia – um dia difícil na vida de um pescador ribeirinho, pai de cinco filhos, 

durante o inverno amazônico –, a ação do narrador/personagem vai representar a salvação, a 

reabilitação da história da humanidade: a vitória da humanidade contra Satanás. Nesse 

sentido, os valores espirituais se sobrepõem às necessidades terrenas. O homem “esconjura” o 

Diabo, fazendo três vezes o gesto mais simbólico do indivíduo que tem fé, quando em 

situação de perigo – o sinal da cruz. O desfecho da narrativa quer provar, talvez, que não 

importa se o homem erra e se age confusamente, se percorre o caminho de Satanás e não o de 

Deus, uma vez que “na profundidade da alma, ele conhece inconscientemente o próprio 

caminho e no final de sua longa caminhada alcançará a meta que há tanto tempo Deus lhe 

preparou” (CITATI, 1996, p. 206).
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Dessa forma, o estudo realizado em depoimentos e imagens literárias, neste capítulo, 

registra a importância do verão e inverno amazônicos e do rio, na vida ribeirinha, cujo 

imaginário simbólico atribui ao espaço uma correspondência mágico-mítico-espiritual, sob o 

ponto de vista de um autor/personagem/narrador. Benedicto Monteiro ao descrever a fome e a 

luta contra a tentação de um simples pescador, morador de uma região perdida na beira de um 

igarapé que se transforma em um lago descomunal no período das chuvas amazônicas, 

tangencia questões universais. Essa amplitude da sua escrita se deve às suas experiências e 

memórias, à maneira pela qual lê sua própria região: reconhecendo, como já foi dito, reações 

e sentimentos humanos pelo próprio olhar. O olhar da mulher – “só deu uma espiada pela 

ilharga do japá e viu logo que eu não tinha trazido nada [da caça] –, que o marido interpreta – 

“eu pude logo maginar que o tamanho da fome tinha crescido em casa por demais” (“O 

peixe”. p. 87). A fome dos filhos, que ele não pode apaziguar, remete à fome de uma parcela 

da humanidade. Desperta o leitor para um problema social e traz o ribeirinho à cruel realidade 

– e nos traz para o início do conto, como a um problema sem solução, cíclico, no gesto do 

pescador, que, depois de arrumar os materiais da pesca espinhel, caniço, arpão e zagaia (só 

não levava a tarrafa, porque ela estava toda esburacada do verão passado), tirava água da 

canoa quando ouviu os gritos das crianças (os cinco filhos). Pôs as mãos em concha na boca e 

gritou: 

 “ - Mulher, não bate nos pirralhos.

 - Então vem dar comida pra eles, – ela gritou”. 
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5 COBRA NORATO: LITERATURA E IMAGINÁRIO  

Santo Antônio me salvava. Santo Antônio, que reinava com os pés em cima 
da cabeça da Cobra-Grande, me valia em hora amarga. Mas era em altar-
mor, em alto-mar, em baixo da pedra negra da sacristia, que a boiúna 
sossegava. Se Santo Antônio se descuidasse e a boiúna ao menos se mexesse 
era possível que o mundo acabasse. Uma simples mexida da cobra grande 
era capaz de rachar toda terra. No lugar da igreja era capaz de virar um lago.  

(Benedito Monteiro) 

5.1 CAMINHOS SINUOSOS

As transformações geográficas e existenciais por que passa o ser humano na região 

amazônica baseiam-se nas relações com o rio, entendido como um agente de mudanças cuja 

função prática – como fonte de subsistência, como fonte de vida e como via de transporte – é 

responsável pela sobrevivência e a locomoção de seus habitantes. Mas, para a criação 

literária, o rio, signo e símbolo na metáfora dos caminhos sinuosos e labirínticos do mundo 

amazônico, transcende a função de caminho e fonte de subsistência. 

No romance Certos caminhos do mundo (1935), de Abiguar Bastos, o espaço do rio 

sobreposto aos outros elementos da narrativa é representado pelo narrador na imagem de 

“uma fita larga, vertiginosa e insondável, tal qual a alma de Rubina” (BASTOS, 1935, p. 

226), personagem do romance. Mas a recriação da imagem do rio não se restringe à sua 

largura e vertiginosa insondabilidade como aparece na criação literária. Em outros contextos, 

não é somente “tal e qual” a alma de uma mulher. O rio, também, tem alma. E mais. Tem 

corpo e epiderme. Para o poeta João de Jesus Paes Loureiro (1995, p. 127), “Na alma do rio 

estão as encantarias – o lugar habitado pelos encantados; nas margens estão as casas, as 

várzeas, os pássaros, as palmeiras – o mural da mata ou da floresta; na epiderme dos rios 

navegam os barcos; no corpo dos rios circulam os peixes”. E assim, o rio largo, vertiginoso e 

insondável “tal qual” a alma de uma mulher, possui alma, corpo e epiderme. 

E mais ainda. No romance Três casas e um rio, de Dalcídio Jurandir, o leitor pode 

ouvir a voz do rio, no seu penoso lamento clamando pela vida. Pedindo socorro: “Cobra 

Grande, não me abandone. Cobra Grande não me abandone. [...] Não me abandones, mea mãe 

cobra, me amamenta nos teus peitos, vomita em meu peito o teu vômito, enche os meus 

poços, alaga as margens, quero viver, quero as marés, mãe cobra grande” (JURANDIR, 1994, 

p. 133).
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E o rio, largo, vertiginoso e insondável “tal qual” a alma de uma mulher; o rio que 

possui alma, corpo, epiderme e voz, agora, também se sabe: é filho da Cobra grande. O filho 

que se nutre da presença e do leite da “mãe” Cobra Grande. No entanto, o que representa o 

Princípio, a vida do rio, também representa o Fim, a morte. Dessa maneira, Princípio e Fim, 

vida e morte (Eros e Tanatos) se caracterizam neste trecho do romance Três casas e um rio,

na multiplicidade das vozes propositalmente identificáveis para consagrar, literariamente, a 

estreita ligação entre rio, a Cobra grande e o narrador: 

Cobra Grande, não me abandone. A terra crescia na água. O rio secava. Os 
estirões, largos outrora, se estreitavam, se estreitavam e as margens se 
fundiram, balançando na rede dos cipoais. Cobra Grande não me abandone. 
A cobra dormia no fundo do rio e de repente acordou, era meia noite e deu 
um urro: vou-me embora prás águas grandes. Então os peixes, todos os 
bichos, os caruanas, as almas dos afogados, os restos de trapiches, as 
montarias também seguiam pras águas grandes. Os restos de cemitério que 
tombavam nas beiradas também partiam pras águas grandes. Adeus ó limo 
da cobra grande, adeus ó peixes, adeus, marés, tudo vai embora pras águas 
grandes. Até a lama há de partir, os aningais, as velhas guaribas, tudo 
seguindo pras águas grandes. O rio se queixava, se queixava, secando 
sempre: não me abandones, mea mãe cobra, me amamenta nos teus peitos, 
vomita em meu peito o teu vômito, enche os meus poços, alaga as margens, 
quero viver, quero as marés, mãe cobra grande (JURANDIR, 1994, p. 133-
134).

No momento seguinte, contudo, prevalece a voz do narrador que, também, assume o 

papel de testemunha daquela agonia. E na condição de narrador/testemunha, descreve os 

momentos em que a Cobra Grande, caminhando como cedro do Amazonas, de bubuia, levava 

embora a vida do rio no seu bojo: 

Contavam que duas piaçocas iam pousadas na sua cabeça. E também uruás, 
caranguejos, siris, ninhos de tucunarés, muçuns, um filhotão de garça. Tudo 
indo se embora pras águas grandes. Lá vão. Lá vão. Ouvia-se a voz das 
garças mais brancas do que nunca e os guarás não trariam mais nas asas a 
vermelha madrugada para mirar-se na enchente. Lá vão, lá vão, pras águas 
grandes, pras águas grandes. Os assistentes compreendiam a queixa, sentiam 
esse lamento fundo e viam a cobra grande caminhando como cedro do 
Amazonas, de bubuia, embandeirada de aves, a sua tripulação de bichos, 
com toda a vida do rio no seu bojo. E apenas o caboclo, no taperi, à beira do 
rio morto, se abraçava com o leito do rio, ficava com ele, chamava-o, meu 
mano. Chorava com o rio, ah, caboclo sentido. Quem lhe dera que as suas 
lágrimas o enchessem de novo, lhe dessem marés, fossem águas vivas, águas 
pros peixes-boi e matupiris. Ah, mano. Só ficou o caboclo, o cachorro, a 
mulher, a seringueira, o portinho no seco e lá da lonjura chamando se ouvia 
ainda, as águas grandes, chamando (JURANDIR, 1994, p.134). 
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E, esse mesmo narrador, transcendendo sua condição de testemunha, junta, à dor do 

caboclo, que a tudo assiste nas beiradas, a sua própria dor. Irmana-se com ele para chorar a 

morte do rio: “Ah, mano, quem lhe dera que as suas lágrimas o enchessem de novo, lhe 

dessem marés, fossem águas vivas, águas pros peixes-boi e matupiris. Enquanto isso, o 

caboclo “se abraçava com o rio morto, ficava com ele, chamava-o, meu mano.” Narrador e 

caboclo sentem a mesma sensação de perda. 

Em discurso indireto livre, a voz do narrador traduz os sentimentos do caboclo 

aproximando a oralidade da escrita. Ao mesmo tempo, aproxima o mundo mítico do caboclo 

da beirada do rio, ao universo literário. No contexto mítico, absorvido pela criação literária, a 

morte do rio se justifica pelo abandono da “mãe, Cobra Grande”, na medida em que os dois 

são inseparáveis. Entretanto, na realidade e na imaginação do autor do romance Marajó, as 

coisas não são muito diferentes no que diz respeito a essa interdependência.  

Mito e realidade se misturam nesta carta assinada por Dalcídio Jurandir enviada do 

Rio de Janeiro, onde morava o escritor, à filha do poeta Bruno de Menezes, em Belém. O 

trecho em questão é a representação mítica da Cobra Grande, re-conhecida e legitimada como 

produto da imaginação marajoara, incluindo a voz do próprio escritor quando o assunto é a 

boiúna:

Ainda teimam desnaufragar o navio. Ele ficou fantasma, virou cobra 
boiuna.25 Sobre as enchentes em Marajó, o espetáculo é o mesmo. No meu 
romance Marajó eu falo da água subterrânea e invasora. O Chove nos 
campos de Cachoeira está encharcado assim como Três casas e um Rio.

                                          
25 a) “A boiúna, cobra enorme mãe de todas as águas da bacia soberana, dos lagos e dos igapós, das enseadas e 
dos igarapés, dos furos e dos paranás, das vertentes e desaguadouros, nada e vigia de um extremo a outro [...]. 
Seu uivo horripilante, predominando sobre todas as vozes, tem o poder elétrico de paralisar a energia dos outros 
animais. Por madrugadas fechadas e tormentosas avistam-se duas tochas fosforescentes vogando ao largo. São os 
olhos da cobra. É a boiúna que anda na sua peregrinação fatídica, [...] alagando as embarcações miúdas, 
cretinizando os curumins desavisados, sorvendo vampiricamente a vida dos velhos. Nem sempre, todavia, o 
desmedido ofídio se mostra assim, tal a sua faculdade de metamorfose. Nos quartos minguantes, quando a lua 
recorda um batel de prata, logo após das doze badaladas, a boiúna reponta nos moldes bizarros duma galera 
encantada, singrando e cruzando silenciosamente as baías. O pano desse navio macabro é feito de mil despojos 
fúnebres. A giba, o sobre de proa, o sobre grande, a sobregatinha, a bujarrona, o velacho, o traquete, a gávea, o 
joanete, a rabeca, são camisas, véus, lençóis, mortalhas, sambenitos remendados, costurados, cersidos – sinistro 
sudário de milhões de covas; os mastros, as vergas, as caranguejas são tíbias, fêmures, costelas de esqueletos 
fugidos das campas; as borlas dos tópes são caveiras amareladas de pescadores impenitentes; os estais, as 
enxárcias , as adriças, osbrandais soa cabelos defuntos roubados por Satanás. [...] Se engana a humanidade, 
mascarada de navio a vela, também a engana no vulto de transatlântico [...]. A Boiúna é uma rainha amazônica 
sem desejos de emigração para outras regiões. Para ela desceram todos os mitos europeus, vestindo-a de 
assombros” (MORAES, R. [19-?], p. 82-84). 
b) “Cobra boiúna: Cobra preta, a mais popular da Amazônia. Cobra escura, a mãe-d’água, de tanto destaque no 
folclore amazonense por transformar-se em as mais disparatadas figuras: navios, vapores, canoas [...] A Cobra 
grande no Pará e Amazonas, zona de sua jurisdição assombrosa. [...] As lendas do Navio Fantasma ocorrem no 
mito da Boiúna. Primeiro os caboclos moradores às margens dos rios paraenses e amazonenses iam oferecer 
víveres ou auxílio a veleiros que desapareciam imediatamente. Era a Cobra grande. Depois o veleiro passou a 
transatlântico” (CASCUDO, 1979, p. 132-134). 
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Toda a minha obra flutua na enchente. Morei numa casa em cima d’água. 
[...] Marajó é ainda terra encantada. O gado anfíbio. O homem encharcado. 
Marajó é como o navio: submerso. Soure – Soures – e Ponta de Pedras estão 
no teso: Cachoeira se refugia numa terrazinha firme. A parte baixa, onde 
morei, é tudo enchido. Quando Marajó desencanta? (JURANDIR apud 
MORAES, 1962, p. 24) 

A água subterrânea e invasora, tema dos três romances, mistura imagens literárias 

com o imaginário do povo da terra, ainda, terra encantada: “Marajó é ainda terra encantada. 

[...] Marajó é como o navio: submerso.” Mesmo distante da Ilha de Marajó, no Rio de Janeiro, 

Dalcídio Jurandir se inclui entre os habitantes da região que acreditam na Ilha que passeia 

como “a boiúna navegando”.26 O aspecto sígnico que transita pelo imaginário popular realiza 

a fusão dos três mitos – o navio fantasma, a ilha que desliza sobre o rio e o próprio rio – 

traduzidos na pergunta: “– Quando Marajó desencanta? Ainda teimam em desnaufragar o 

navio. Ele ficou fantasma, virou cobra boiúna.” 

Quando a ilha de Marajó desencanta? É uma pergunta. É inútil a tentativa de 

desnaufragar o navio, pois “ele ficou fantasma, virou cobra boiúna”. Trata-se de uma sentença 

proferida por quem conhece a região e seus habitantes. Não é como eles. Nem fala por eles. É 

um deles. 

Da mesma maneira que o caboclo presenciou a morte do rio, das beiradas, o escritor, 

de longe, acompanhou a história de um navio naufragado, em frente à ilha de Marajó. 

Dalcídio Jurandir, embora distante, sabia que, pelo fato de nunca haver sido desnaufragado, o 

navio entraria para o domínio do imaginário como navio submerso, navio fantasma que

desliza sobre as águas, em frente à cidade de Soure, na Ilha de Marajó – depois de meia noite.  

Essa forma amalgamada do mítico e simbólico migra para o romance Marajó na voz 

de um narrador em terceira pessoa que conta, entre metáforas e metonímias, o que acontece 

quando um homem e uma curiaca, pequena embarcação a vela, deslizam no “visgo” da Cobra 

de prata: “Missunga manda soltar o pano naquela noite. O rio, uma cobra de prata, se 

desenrolava na sombra e ia urrar na baía. A curiaca deslizava no visgo da cobra de prata, a 

maré enchendo trazia o bafo áspero de mato podre e de bichos” (Marajó. p. 282). 

                                          
26 “Entre as lendas dos povos primitivos da Amazônia Brasileira são numerosas as que têm, como principal 
personagem, a MBÓI AÇU ou Cobra Grande. [...] Barbosa Rodrigues, in Poranduba Amazonense, enquadrando-
o entre os contos astronômicos da sua classificação, divulgou o da Bóia Açu ou Boiuçu, como é chamada 
também. Eis como o grande naturalista patrício interpreta a presença desse monstro na mitologia dos povos 
indígenas, dos caboclos e mesmo dos civilizados da Amazônia: ‘Sob este título (Cobra Grande) há vários contos, 
mas que se referem a um ofídio fantástico, cujos olhos dardejam luz como farol. Afirmam alguns que já a viram: 
um me disse que, em 1835, diariamente aparecia por debaixo do forte de Belém, outro que a via no rio Purus. O 
que me admira é que ambos eram pessoas circunspectas’.” (PEREIRA, 1967, p. 305-306). 
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Mas, tanto no trecho da carta, quanto nos fragmentos do romance Marajó, em 

destaque, fica evidente a linha frágil que separa o mundo concreto do mundo imaginário. É 

essa linha tênue, entre os dois universos, que abriga a alegoria: “Quando Marajó desencanta?” 

Segundo Eudoro de Sousa, o grande mérito do alegorismo:  

[...] é chamar-nos a atenção, prender-nos a atenção, não consentir que a 
nossa atenção se desvie do entrelaçamento da ‘vida dos deuses’ com o 
‘mundo em que vivem’. [...] a mitologia tece-se com dois fios de colorido 
diferente: um é a divindade do mundo, outro a mundanidade dos deuses. O 
tecido não se rompe por nossa vontade de rompê-lo, e não podemos nós 
enrolar os dois fios em novelos diferentes para voltar a entretecê-los do 
nosso jeito. No tecido, nós mesmos nos achamos entretecidos (SOUSA,
1995, p. 20). 

5.1.1 A boiúna: Navio de prata, Cobra de prata. Navio fantasma  

As diferentes manifestações do mito da ilha encantada, na alegoria do “navio de 

prata” ou da Cobra Grande preexistem à criação literária de Dalcídio Jurandir que não foi o 

único a legitimar literariamente a ‘cobra boiúna’, como signo e símbolo dos rios da 

Amazônia. Se por um lado, as lendas do Navio Fantasma já existiam – muito antes do 

naufrágio, na Ilha de Marajó – por outro, a história que se cria em torno do naufrágio, re-

atualiza o mito da Cobra Grande, da Cobra Boiúna, na alegoria do Navio Fantasma, do 

Navio de Prata e da Cobra de Prata, no imaginário das populações ribeirinhas da Amazônia 

paraense. Segundo Loureiro (1995, p. 227-230) “o caboclo é atraído pelos olhos luminosos da 

Boiúna ou pelas luzes do navio em que ela se transformou”. 

Para Raul Bopp (1975, p. 96-97), a mata virgem, agitada por rumores indecifrados, 

produz o mito: “Produz o medo. [...] Longe, num fundo de assombração, entre as imensas 

bordas fluviais, na água imóvel desliza um navio de prata, a Cobra grande.”  

Benedicto Monteiro o transpõe para a narrativa literária atribuindo à Boiúna o poder 

de divindade que se aloja em alto-mar, embaixo da pedra negra da sacristia da igreja de Santo 

Antônio. A reconstituição da narrativa popular, neste contexto, perde o movimento sinuoso 

que caracteriza as imagens da Cobra Grande, e adquire a idéia de imobilidade. Sob essa 

perspectiva, a reconstituição do mito cria a noção do perigo que representa o movimento 

brusco da Cobra Grande: 

Santo Antônio me salvava. Santo Antônio, que reinava com os pés em cima 
da cabeça da Cobra Grande, me valia em hora amarga. Mas era em altar-
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mor, em alto-mar, em baixo da pedra negra da sacristia, que a boiúna 
sossegava. Se santo Antônio se descuidasse e a boiúna ao menos se mexesse 
era possível que o mundo acabasse. Uma simples mexida da cobra grande 
era capaz de rachar toda terra. No lugar da igreja era capaz de virar um lago. 
(MONTEIRO, 1995a, p. 72-73)  

A literatura, aproveitando o tecido fraturado das diferentes versões, atualiza o mito, 

combinando pedaços de narrativas que contam as intervenções da Cobra Grande, no processo 

de construção e reconstrução da natureza. Nesse processo de “colagem”, uma simples mexida 

da Cobra Grande era capaz de rachar toda terra e provocar o fim do mundo. Esse aspecto, 

recriado no âmbito da ficção literária, se fundamenta naquelas narrativas que contam as 

aventuras de Cobra Norato quando separado de sua irmã gêmea. Uma dessas aventuras do 

herói – A Lenda de Cobra Norato – narra como Norato age sobre a natureza, quando se 

apresenta na forma animal e, ao mesmo tempo auxilia na localização dos elementos que 

identificam, em Norato, o seu lado humano:

Como um triste fenômeno da natureza, nasceram de mãe humana, em uma 
pobre casinha, às margens do rio Jacarequara, município de Abaetetuba, 
duas cobrinhas. A parteira batizou-as27 com os nomes de Honorato e 
Mariazinha, adivinhados pela robustez de uma e a fragilidade de outra. 
Trata-se de um macho e uma fêmea. [...] Foram crescendo até ser impossível 
continuar mantendo-as na bacia. Jogadas no rio, todas às seis horas da tarde 
boiavam em frente a casa e a mãe descia para abençoá-las. Já bem crescidas 
não mais apareceram. Desceram juntas o rio Abaeté e se embrenharam no 
Moju, onde Mariazinha ficou e Norato seguiu viagem (PINHEIRO, 1995a, 
p. 199).

Neste ponto, fazemos uma pausa para assinalar o momento em que a narrativa abre 

um espaço para as diferentes recriações e adaptações do mito. “Mariazinha ficou e Norato 

seguiu viagem”. Cada narrador, aproveitando-se dessa fratura, reelabora a viagem de 

Honorato de acordo com o que deseja narrar, principalmente os acontecimentos ligados ao 

traçado geográfico dos rios por onde imaginam Honorato tenha passado. Nas diferentes 

adaptações que narram as aventuras do herói, sempre ocorre alguma transformação na 

natureza, conforme demonstra A Lenda de Cobra Norato em seus momentos finais: 

[...] Ao passar pelo rio Atuá, Norato, agora adulto, fez uma parada. Como 
era encantado podia, nas noites de luar, se transformar em ser humano. Uma 
noite ao passar em uma festa, resolveu entrar. As moças todas começaram a 
disputá-lo. Ele, porém, se engraçou com a jovem dona da casa. A 
Mariazinha. Dançou e namorou a moça que se apaixonou perdidamente por 

                                          
27 O batismo dos gêmeos, nesta versão, será debatido em confronto com outras versões sobre o tema. 
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ele. Altas horas da noite, Norato pediu à moça um lugar para descansar pois 
tinha que seguir viagem de madrugada. Mariazinha levou-o a um quarto, 
onde ele pediu que trancasse a porta e o chamasse às quatro horas da manhã. 
Mas não gritasse seu nome, apenas sussurrasse.  
A moça, eufórica, na hora marcada, louca pra estar com ele mais uns 
minutos antes de sua partida, chegou à porta do quarto e espiou para dentro. 
O que viu arrepiou seus cabelos. Toda a extensão do quarto estava ocupada 
por uma imensa cobra. Mariazinha deu um horrível grito, procurando correr, 
apavorada. Porém, não houve tempo para mais nada. A cobra deu uma 
rebanada levando tudo consigo. Casas, pessoas, tudo que existia nas 
redondezas. No local ficou apenas um enorme buraco, qual recebeu o nome 
de Poção da Mariazinha (PINHEIRO, 1995, p.199).  

O escritor Dalcídio Jurandir, aproveitando-se dessa mesma fratura, reconstitui a 

aventura de Norato sem citar, uma única vez, o nome de batismo da Cobra Grande, não tendo, 

portanto, essa adaptação, compromisso com a origem de Norato. Apropriando-se de 

fragmentos de muitas versões, o narrador do romance Três casas e um rio imprime a Cobra 

Grande nas memórias dos personagens, integrando-a ao universo literário. Na ficção deste 

escritor, a re-elaboração do mito realiza-se no ambiente dos trabalhos manuais onde, segundo 

Walter Benjamin, se desenvolve o exercício da oralidade. Onde o ritmo de trabalho se 

apodera do ouvinte, de tal maneira que ele, ao escutar as histórias, adquire o dom de narrá-las 

outra vez. “Assim se teceu a rede em que está guardado o dom narrativo” (BENJAMIN, 1994, 

p. 205).

Nesse sentido, a literatura reabilita o dom de ouvir, ao recuperar a comunidade de 

ouvintes, ameaçada porque “ninguém mais fia ou tece enquanto ouve historias”. E o processo 

tem início quando o narrador do romance abre espaço para a narração do mito, dentro da 

narrativa Três casas e um rio:

Com o tacacá28 no fogo, Lucíola resolveu contar o que sucedeu à Diana. A 
moça parou a narrativa, para tomar fôlego. Mexeu-mexeu com a colher de 
pau na panela de tacacá e voltou à história. D. Doduca junto ao fogão, 
escutava, fazendo o molho de pimenta. 
Uma vez, numa festa de aniversário, às nove da noite, após a ladainha, a casa 
cheia quando começaram a dançar. Diana viu subir no jirau um rapaz 
desconhecido. Entrou no salão dirigindo-se a ela como se já a conhecesse de 
muito tempo. Foi a orquestra tocar, ele tirou Diana, e tal era a graça do 
rapaz, o dançar e a conversa – cheirava então! – que Diana não trocou mais 
de cavalheiro. A moça parou a narrativa, para tomar fôlego. Mexeu-mexeu 

                                          
28 “Tacacá. Com seu molho de pimenta, seus camarões e seu jambu (planta da família das Ampestas – wulfia 
stenoglossa – de um sabor característico destinado a prolongar na língua e nas paredes da boca um ardume 
sensual e entorpecente) é uma infusão explosiva capaz de por si só substituir o jantar. O tucupi (molho extraído 
do polvilho da mandioca) é seu elemento fundamental. Ninguém pode conceber tomar tacacá em tigela ou copo. 
Seria uma profanação não só ao paladar como à vista. A nosso ver o tacacá não é uma bebida, mas um prato que 
se toma na cuia” (ORICO, 1972, p. 38). 
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com a colher de pau na panela de tacacá e voltou à história. D. Doduca junto 
ao fogão, escutava, fazendo o molho de pimenta. - Bem, disse Lucíola, 
quando deu meia noite o rapaz falou assim: Diana, estou muito cansado. Da 
viagem, talvez. Remei foi muito pra chegar aqui. Agora eu quero que me 
arrume um quarto, me feche nele, tire a chave e guarde sem mostrar e dizer a 
ninguém. Como o rapaz pediu, a moça fez. Deixe estar que havia outra 
moça, de apelido Miúda, acompanhando todinho o namoro. Viu o jeito, já 
muito na vista, deles dançarem e quando o moço entrou no quarto. Deixou 
passar um tempo, experimentou se a porta estava mesmo fechada, 
empurrando-a com o ombro na passagem para a cozinha. E entrou a tocaiar 
Diana. Tocaiou, tocaiou, até que se aproveitando de uma distração dela, 
tirou-lhe a chave. 
Rápida, abriu o quarto e recuou de um salto, gritando ao ver, enrolada numa 
rede, uma negra e enorme cobra dormindo. Diante do povo que se amontoou, 
mundiado29, a cobra ergueu então a cabeça com dois olhões que brilhavam 
como relâmpagos e falou ainda na voz do rapaz: - Ah, Diana, tu me traíste. 
Mas tu me pagas. Desenroscando-se toda, crescendo imensamente, a cobra 
soltou um urro e arrastou consigo a casa cheia, o jirau, o sítio inteiro, as 
embarcações para o fundo (JURANDIR, 1994, p. 316-317).  

5.2 O MITO E O RITO 

Mas, para contar o mito, a voz do narrador não basta: “É preciso lugares e momentos 

particulares, reuniões especiais. A palavra também não basta; o concurso de um conjunto de 

signos polivalentes, isto é, um rito, é necessário” (CALVINO, 1977, p. 77). Ao inscrever 

Lucíola no grupo de contadores, com a função de conduzir o fio do discurso por alguns 

momentos, o narrador do romance Três casas e um rio, ciente de que a voz e a palavra não 

bastam para contar o mito, ambienta o cenário para a realização do rito: “Com o tacacá no 

fogo, Lucíola resolveu contar o que sucedeu à Diana. A moça parou a narrativa, para tomar 

fôlego. Mexeu-mexeu com a colher de pau na panela de tacacá e voltou à história. D. Doduca 

junto ao fogão, escutava, fazendo o molho de pimenta” (JURANDIR, 1994, p. 316-317).

Em decorrência dessa ambientação, o tempo da narrativa é ambíguo e a compreensão 

do contexto exige a colaboração do leitor. É a experiência do narratário que permite a 

identificação daquele momento como representação das cenas finais do rito. Conhecendo os 

momentos que o antecedem, o leitor sabe que os elementos necessários à preparação do tacacá 

são partes de um processo ritual que inicia com a plantação da raiz da mandioca, destinada a 

se transformar em goma e tucupi. Até o momento em que esses dois elementos sofrem a ação 

do fogo, transformando-se em um dos elementos do tacacá, muitas histórias já foram 

contadas, ouvidas e retransmitidas nesse ambiente dos trabalhos manuais.  

                                          
29 Mundiado. Assombrado, magnetizado, entorpecido (HOUAISS, 2001, p. 1979).  
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Ocorre que o narrador do romance preferiu representar, apenas, os momentos finais 

do rito, colocando em cena uma contadora e uma ouvinte, diante do fog(ã)o, signo da 

transformação. Outra importante decisão do narrador surpreende: quem narra e quem ouve. 

Quem conta é Lucíola, personagem mais jovem. “D. Doduca junto ao fogão, escutava, 

fazendo o molho de pimenta” (JURANDIR, 1994, p. 316-317).  

Uma reflexão sobre o contexto leva a crer que duas razões motivaram o narrador a 

apresentar o rito em seus momentos finais: o primeiro, por estrita obediência ao tempo das 

cenas do rito na exata correspondência ao tempo da narrativa mítica, na representação literária 

– tempo exigido na preparação do tacacá; o segundo, quem sabe, uma previsão do narrador 

sobre o possível desaparecimento da comunidade de ouvintes, provocado pelo 

desaparecimento das atividades manuais. Acreditando nessa possibilidade, abriu mão de 

colocar em cena duas mulheres entre um agrupamento de pessoas plantando, colhendo, 

separando, lavando ou ralando a mandioca; ou, ainda, colocando as mesmas duas mulheres 

frente a frente, espremendo o tucupi no tipiti – atividade que exige um contato muito próximo 

entre duas pessoas – momento máximo na preparação dessa bebida. Qualquer um desses 

ambientes de trabalhos manuais poderia abrigar a narrativa mítica. Mas, no intuito de facilitar 

o trabalho de decodificação do mito e do rito no futuro, o narrador oferece ao leitor, apenas, a 

parte final do rito.

Vista por esse ângulo, a aventura de Norato se atualiza na voz de Lucíola que, 

provida da habilidade que lhe concede o narrador do romance, faz questão de encerrar sua 

narrativa no momento em que Honorato é surpreendido enquanto dormia, na forma de “uma 

negra e enorme cobra.” Mas surge um grande impasse. Levando-se em conta que a tomada de 

posse do domínio mítico, pela literatura, é uma constante na obra de Dalcídio Jurandir, fica 

difícil, senão impossível, marcar a fronteira entre o que é, e o que se torna literário na 

decifração do “conjunto de signos polivalentes” de que fala Calvino (1977, p. 77). Estendendo 

a discussão sobre o que é, e o que se torna literário no conjunto de signos que envolve o mito, 

sob a perspectiva de Martinon (1977), pode-se acreditar que, ao emergir e submergir a Cobra 

Grande, o narrador do romance Três casas e um rio elimina a fronteira que separa o que é, e o 

que não é literário. Nesse nível, diz Martinon (1977, p. 123): 

o mito não é literatura, é a reinterpretação dos mitos que se torna literária, 
reinterpretação que atribui aos mitos uma polissemia que só pode ser 
compreendida no quadro de uma sociedade que tem uma relação 
sociologicamente determinável com a história e o arquivamento de certas 
mensagens sociais sacralizadas – isto é legitimadas no mais alto grau cultural 
como sendo radicalmente distintas de outras mensagem. 
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Aplicadas à atualização do mito, no romance Três casas e um rio, a teoria de 

Martinon remete à agonia do rio, clamando pela vida: “não me abandones, mea mãe cobra, 

me amamenta nos teus peitos, vomita em meu peito o teu vômito, enche os meus poços, alaga 

as margens, quero viver, quero as marés, mãe cobra grande (JURANDIR, 1994, p. 133-134). 

E os dois momentos da obra de Dalcídio Jurandir – o que acontece numa festa de aniversário, 

às nove da noite, após a ladainha; e os lamentos do rio, clamando pela vida – mitificam o 

mito: o que a Cobra Grande destrói, tanto no rio, quanto na superfície, reconstitui-se em outra 

dimensão. Trata-se de uma vitória cosmogônica, no sentido que lhe atribui Mircea Eliade 

(1969, p. 127) no mito da eterna repetição. “A crença na destruição e criação periódica do 

Universo”.

Sob essa perspectiva – as casas, pessoas, tudo que existia nas redondezas – tudo que 

desaparece no relato oral, bem como o desaparecimento da casa cheia, do jirau, do sítio 

inteiro e das embarcações, na criação literária, corresponde às múltiplas variantes do mito que 

comanda a periodicidade das criações e destruições cósmicas, isso porque, segundo Eliade 

(1969, p. 101): 

[...] no fundo, encarada a sua verdadeira perspectiva, a vida do homem 
arcaico (reduzida à repetição de atos arquetípicos, ou seja, às categorias e 
não aos acontecimentos, à repetição constante dos mesmos mitos 
primordiais, etc.), se bem que se desenrole no tempo, não suporta a sua 
carga, não se sujeita à irreversibilidade, em suma ignora aquilo que, 
justamente, é característico e decisivo na consciência do tempo. Tal como o 
místico e o religioso em geral, o primitivo vive num presente contínuo. (E é 
neste sentido que podemos dizer que o homem religioso é um homem 
“primitivo” que repete os gestos de um outro e, por essa repetição, vive 
continuamente presente a-temporal). A antiguidade e a universalidade das 
crenças relativas à Lua provam-nos que, para um primitivo, a regeneração do 
tempo se processa continuamente, no intervalo que constitui o ano. 

Uma analogia entre A Lenda de Cobra Norato, narrativa oral, e a lenda da Cobra

Grande, nas vozes do romance Três casas e um rio, assinala que nas fissuras da narrativa 

mítica é que se realiza a degeneração e transformação do universo em um tempo cósmico.  

Pelo viés da leitura cosmogônica, os dois relatos remetem ao navio naufragado, 

referido na carta de Dalcídio Jurandir: - “Quando Marajó desencanta?”. Segundo Loureiro 

(1995), a Boiúna – a imensa cobra capaz de preencher toda a extensão de um quarto; uma 

negra e enorme cobra com dois olhões que brilham como relâmpagos e fala ainda com a voz 

humana, conforme descrita na linguagem literária – mantém a tradição de ser um hífen, um 

traço de união entre realidades que se opõem. De certa maneira, a Boiúna, pelo fato de ser 
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portadora de malefícios e tragédias, apresenta pontos de contato com a tradição cristã que 

atribui à serpente uma tradição negativa e maldita, seja da serpente que desgraçou Eva e 

aparece esmagada sob os pés da Virgem, seja da serpente cósmica aterrorizante do 

Apocalipse: 

[...] Mas ao mesmo tempo, o imaginário amazônico a redime e imortaliza. A 
ruína de barrancos das margens dos rios e a destruição do cais ou trapiche de 
muitas cidades ribeirinhas – como Abaetetuba, Cametá, no Tocantins – são 
atribuídas aos movimentos bruscos e irados da Boiúna que está alojada sob 
as águas. [...] A Boiúna é nítido exemplo do maravilhoso equivalente a 
personificação das epopéias. O medo do além-mar assume na epopéia Os 
Lusíadas, de Camões, a forma de um monstro marinho que é o ‘Gigante 
Adamastor’. O medo dos rios tempestuosos ou mergulhados na escuridão 
das noites assume a forma da Boiúna. Metáfora-metonímica, para usarmos a 
riqueza de um paradoxo explicativo, a Boiúna é a imagem separada do rio e, 
ao mesmo tempo, é sua contigüidade, sua extensão, seu espelho 
(LOUREIRO, 1995, p. 227-230). 

As relações simbólicas entre o rio e a Cobra Grande são múltiplas. A Boiúna é a 

imagem separada do rio e, ao mesmo tempo, é sua contigüidade, sua extensão, seu espelho. 

Rio e Boiúna. Boiúna e rio. Inseparáveis. A sobrevivência de um assegura a permanência do 

outro. Essa interdependência passa para o universo literário como a grande metáfora da 

própria geografia amazônica, entrecortada pela forma sinuosa dos rios. Os mesmos rios que 

separam as cidades como Empresa e Penápoles. Duas cidades ribeirinhas. Empresa, à margem 

direita do rio, e Penápoles, à margem esquerda. “Empresa e Penápoles recriminam-se. Exibem 

queixas recíprocas. Lutam na mais imprevista das lutas psicológicas” (BASTOS, 1935, p. 73), 

mas são irremediavelmente submetidas aos caprichos do rio, na recriação do romance, Certos

caminhos do mundo, de Abiguar Bastos: 

O rio, que era um fio, tufou e é corda líquida. Sobe mais, e é caudal infrene. 
Alaga as margens. Parece um mar. As duas cidades são violentamente 
separadas. Toros, galhos, retalhos de jangada podres, cedros em fuga, 
banheiros arrebentados, animais afogados deslizam no rio, arrastados para a 
foz. [...] Por um fenômeno de ótica, as enchentes dão uma impressão de 
distância às margens que antes pareciam unidas (BASTOS, 1935, p. 73). 

São dois os fenômenos de ótica. A cheia e a vazante do rio. A época da cheia, 

quando o rio sobe, as duas cidades se afastam. Diminui o ódio entre elas. Quando as águas do 

rio começam a baixar Certos caminhos do mundo se estreitam e as duas cidades se 

aproximam numa relação indesejável que o narrador assim descreve: 
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De novo a ilusão de ótica. As duas rivais vão se aproximando lentamente, 
dia a dia, precatadas numa imobilidade de acaso. Tateiam-se, medem-se. A 
água escorre em filete, marulhando nos cascalhos. Há um estremecimento, 
uma síncope: são duas cidades que se beijam, no mais hediondo e feroz beijo 
do mundo. Renasce a agonia duma vizinhança incômoda, porém 
irremediável e imperecível. Xipófagas” [...] Penápolis olhava o dragão e não 
podia matá-lo, porque si o matasse, também morreria. Eram Xipófagas 
(BASTOS, 1935, p. 73). 

A escrita de Abiguar Bastos representa, entre outros aspectos da ficção, uma alegoria 

do mito de Cobra Norato e, ao mesmo tempo, uma metáfora crítica ao modelo de 

desenvolvimento imposto à região Amazônica, ao longo do século XX, pelo governo 

central30:

Empresa é o lado do Comércio. [...] Pedaço de terra livre, não se apega a 
preconceitos. Uma excitante vida noturna. Aos domingos funciona o cinema. 
Vêem-se as marafonas enchapeladas nos camarotes e senhoras honestas, 
afrontadas, timidamente, nas cadeiras de fila. [...] Destacado, junto à margem 
do rio, há um pavilhão de bebidas e “rendez-vous”. [...] Passam marinheiros, 
soldados, cafajeste, oficiais, viajantes, vendedores de cavalos. Atravessam as 
pontes, somem-se nos cortiços (BASTOS, 1935, p. 73). 

Ao contrário de Empresa, Penápoles, da outra banda, é uma cidade tímida. É 
o lado da administração, da Justiça e da Igreja. [...] Os seus divertimentos 
não constrangem ninguém. As dez horas da noite toca o silêncio. Tudo em 
Penápoles é doméstico, cerimonioso e familiar. Lá não há cabaré, nem 
jogatina, nem carraspanas, nem prostitutas. [...] Em se olhando Empresa e 
Penápoles, é o mesmo que ver Vício e Virtude (BASTOS, 1935, p. 69-70). 

O drama que une as duas cidades, interpretado no sentido da alegoria de Walter 

Benjamin (1984, p. 184), remete às venturas e desventuras de duas cobras gêmeas – Honorato 

e Felismina, ou Honorato e Mariazinha, conforme a adaptação – que, quando na forma 

humana, se manifestam em menino e menina e crescem juntos, às margens do rio. Nos dois 

casos, não se trata apenas de “uma frívola técnica de ilustração por imagens”, mas da 

expressão do mito no domínio do oral e do escrito. A trama se constitui do entrelaçamento 

entre o Bem de um lado, e do Mal, de outro, representados nas ações que identificam de que 

lado está cada um dos dois irmãos. Exatamente como as duas cidades, Empresa, o lado mau e 

Penápoles, o lado bom que, juntas, crescem às margens do rio.  

                                          
30 Por meio de ações como o Projeto Fordlândia, do empresário norte-americano Henry Ford, que de 1928 a 1946 
implantou um ambicioso projeto de plantação de seringueiras em áreas próximas ao rio Tapajós, no Pará. Foram 
derrubadas 7 200 hectares de mata para plantar 3 milhões de seringueiras, numa época em que o mercado 
internacional exigia grandes quantidades de borracha natural (PEREIRA, 2004). 
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No entanto, antes de Abiguar Bastos reconfigurar a história dos gêmeos, na metáfora 

das cidades inseparáveis, Raul Bopp já havia popularizado o mito da Cobra Grande no poema 

Cobra Norato, publicado pela primeira vez em 1928. Interpretada em suas múltiplas variantes 

como gênio do mal, a Cobra Grande dos versos do poema de Bopp é um ente enfiado na sua 

pele elástica, cuja obsessão é casar com a filha da Rainha Luzia. O poema resulta das 

experiências de viagem do autor, reconstituídas cinco anos mais tarde no e pelo discurso 

literário, conforme relata em alguns trechos de suas anotações:

Depois de algum tempo, em contato contínuo com a selva, adivinhando o 
seu sentido mágico, comecei a acreditar em coisas que me contavam: Eram 
vozes indecifradas. Causos do Minhocão. Na hora do silêncio, parecia 
mesmo haver, em toda floresta, um respeito ofilátrico,31 sob a proteção do 
mistério: a Cobra Grande (BOPP, 1975, p. 71). 

Ao acreditar na existência de um ser mítico, no mundo até então desconhecido, Raul 

Bopp dá início à construção do poema que parece ter saído diretamente do espaço da memória 

para as anotações do poeta: 

As florestas não descansam. Estão em elaboração constante, dentro de seu 
arcabouço gigantesco. O rio é quem comanda. A natureza inteira sente-se 
dominada por uma trama de forças ocultas. [...] Atrás de profundas 
espessuras, desenvolvem-se os embriões desgovernados ensaiando desenhos 
para o tecido das folhas. Estende-se pelo solo de aluvião a massa rasteira, de 
formação vegetativa secundária, delineando silhuetas estranhas. 
Arvorezinhas em jejum aprimoram a figura vegetal. [...] A floresta modela a 
sua variedade de plantas, dentro de formas que se harmonizam com o 
ambiente. Cria os seus próprios avantesmas, para se garantir de uma 
proteção de mistério. A mata virgem, agitada por rumores indecifrados, 
produz o mito. Produz o medo. [...] Longe, num fundo de assombração, entre 
as imensas bordas fluviais, na água imóvel desliza um navio de prata a 
Cobra Grande (BOPP, 1975, p. 96-97). 

Esta grande aventura de Honorato, em constante adaptação e transformação no 

imaginário popular, consagrada pela literatura, instiga uma reflexão sobre as relações que se 

estabelecem entre um acontecimento que ocorreu no tempo primordial, no tempo fabuloso dos 

começos, in illo tempore, a tradição e a modernidade como forma de compreensão dos 

processos de transformação que interferem na vida humana. 

                                          
31 Ofiliatria é a adoração de serpentes. (cf. BOPP, 1975, p. 75.). 
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5.3 ENTRE O ORAL E O ESCRITO: UMA HISTÓRIA SAGRADA 

Para Mircéa Eliade (1963, p. 11) seria difícil encontrar uma definição do mito que 

fosse aceita por todos os eruditos e, ao mesmo tempo, acessível aos não especialistas. Para 

ele, o mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser abordada e 

interpretada através de perspectivas múltiplas e complementares. Desse modo, a definição que 

considera menos imperfeita, por ser a mais ampla, é a seguinte:  

O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no 
tempo primordial, o tempo fabuloso do ‘princípio’. Em outros termos, o mito 
narra como, graças às façanhas dos entes sobrenaturais, uma realidade 
passou a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento: 
uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição. 
É sempre, portanto, a narrativa de uma ‘criação’: ele relata de que modo algo 
foi produzido e começou a ser O mito fala apenas do que realmente
ocorreu, do que se manifestou plenamente. Os personagens dos mitos são 
Entes sobrenaturais. Eles são conhecidos, sobretudo pelo que fizeram no 
tempo prestigioso dos ‘primórdios’. Os mitos revelam, portanto, sua 
atividade criadora e desvendam a sacralidade.  

Mas contar uma história sagrada equivale a revelar um mistério, pois os personagens 

do mito não são seres humanos: são deuses ou Heróis civilizadores. Por esta razão suas gestas

constituem mistérios: o homem não poderia conhecê-los se não lhe fossem revelados. O mito 

é, pois, a história do que se passou in illo tempore, a narração daquilo que os deuses ou os 

Seres divinos fizeram no começo do Tempo: 

Dizer um mito é proclamar o que se passou ab origine. Uma vez dito, quer 
dizer, revelado, o mito torna-se verdade apodítica: funda a verdade absoluta. 
[...] O mito proclama a aparição de uma nova situação cósmica ou de um 
acontecimento primordial. Portanto, é sempre a narração de uma “criação: 
conta-se como qualquer coisa foi efetuada, começou a ser. É por isso que o 
mito é solidário da ontologia: só fala das realidades, do que aconteceu 
realmente, do que se manifestou plenamente” (ELIADE, 1992, p. 84-85). 

Essas revelações de origem desconhecida, através dos relatos, expressam os conteúdos 

de um modo de viver, de pensar e de sentir; transmitem ensinamentos e auxiliam na 

compreensão das sociedades sem escrita, por onde circulam com mais intensidade. É nessa 

perspectiva que, segundo Eliade, a função do mito consiste em revelar os modelos exemplares 

de todos “os ritos e atividades humanas significativas: tanto a alimentação ou o casamento, 

quanto o trabalho, a educação, a arte ou a sabedoria. Essa concepção não é destituída de 
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importância para a compreensão do homem das sociedades arcaicas e tradicionais” (ELIADE, 

1963).

As narrativas míticas difundidas no universo ribeirinho, sob a perspectiva de Eliade, 

ressignificam certas crenças e temores cultivados na tradição oral que, des-configurados e 

transfigurados, reconfiguram os aspectos próprios da formação do universo: “[...] A ruína de 

barrancos das margens dos rios e a destruição do cais ou trapiches de muitas cidades 

ribeirinhas – como Abaetetuba e Cametá, no rio Tocantins – são atribuídas aos movimentos 

bruscos e irados da Boiúna que está alojada sob as águas” (LOUREIRO, 1995, p. 227-230).  

A crença de que os movimentos da boiúna podem destruir as cidades é absorvida na 

criação literária. O narrador/personagem do romance Aquele um, de Benedicto Monteiro, 

conta de que modo uma simples mexida da Cobra Grande pode destruir toda terra. Se Santo 

Antônio se descuidasse e a boiúna ao menos se mexesse era possível que o mundo acabasse. 

No lugar da igreja era capaz de virar um lago (MONTEIRO, 1995a, p.73). 

No espaço da América Latina, mais especificamente na Amazônia paraense, vamos 

encontrar uma variedade de narrativas míticas que cultivam as tradições, adaptando-se às 

mudanças das sociedades que as transformam. Uma delas, talvez a mais popular de todas, é a 

história da Cobra Grande. É impossível localizar a Cobra-Grande longe do espaço dos rios. 

Talvez por isso, João de Jesus Paes Loureiro define a presença desse mito, no imaginário das 

populações ribeirinhas da Amazônia paraense, como símbolo ou metáfora, a luz que brilha 

sempre em todas as culturas como transcendência, reflexo da divindade, sinal de saber, 

manifestação de beleza. É com esta última acepção que ilumina os relatos sobre a Boiúna: 

A boiúna, ao mesmo tempo, é um mito de terror e fascínio. O caboclo é 
atraído pelos olhos luminosos da Boiúna ou pelas luzes do navio em que ela 
se transformou. Essa fascinante atração contemplativa torna-se fatal. 
Reaparece na cobra-navio, numa associação simbólica, a remota imagem de 
Caronte, o barqueiro da morte, que transporta os passageiros da última 
viagem, ao tenebroso reino de averno (LOUREIRO, 1995, p. 227-230). 

Ainda, segundo Loureiro (1995), um dos lugares de morada ou refúgio da Boiúna são 

as ilhas. Componentes importantes da paisagem amazônica, as ilhas confundem a imaginação. 

Ora aparecem, ora desaparecem ao longo das enchentes e vazantes, causando uma sensação 

de perda de memória:  

Há, por exemplo, os periantãs ou marapatás, que são ilhas flutuantes levadas 
pela correnteza dos rios; há as ilhas de capins que oscilam no movimento das 
marés, como verdes cabeleiras flutuantes; há as ilhas que aparecem e 
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desaparecem ao longo das enchentes e vazantes; há as ilhas que mudam de 
lugar; há as ilhas imaginárias na vaga geografia do pensamento errante; há as 
ilhas, como a ilha do Esquecimento, no alto Amazonas, na qual as pessoas 
que chegam perdem a memória; há ilhas encantadas (LOUREIRO, 1995, p. 
227-230).  

Neste contexto da geografia do pensamento errante, entre ilhas que mudam de lugar 

e se confundem com a boiúna, as múltiplas facetas simbólicas dos rios – “escondidos sem 

filiação certa numa geografia em construção” (BOPP, 1984, p. 33) – localizamos a 

representação mítica, transfigurada pela imaginação de vozes anônimas, no exercício da 

repetição. Atentos às tradições dos grupos sociais a que pertencem, esses narradores dão vida 

aos seus mitos adaptando-os às experiências que transformam o universo da oralidade. O mito 

de Cobra Norato figura entre as variantes catalogadas pelo projeto de pesquisa da 

Universidade Federal do Pará – O Imaginário nas Formas Narrativas Orais Populares da 

Amazônia Paraense (IFNOPAP): O encanto de Honorato e A lenda da cobra Norato, coletadas 

no município de Abaetetuba, no Pará, publicadas no livro Abaetetuba conta... (SIMÕES; 

GOLDER, 1995a); e Honorato: Cobra Grande, coletada no município de Santarém e registrada 

no livro Santarém conta... (SIMÕES; GOLDER, 1995b). 

Neste capítulo, a narrativa O encanto de Honorato está dividida em duas partes: a 

primeira parte acompanha o desenrolar da aventura do herói, até o momento em que Honorato 

provoca a morte da irmã gêmea, Felismina. A segunda parte segue, junto com Honorato, em 

busca do desencantamento do herói. Na história de Honorato: Cobra Grande busca-se 

compreender a função atribuída pelo imaginário popular à Felismina, o lado mau dos gêmeos. 

Neste propósito, A lenda da cobra Norato complementa as outras duas narrativas, apontando os 

elementos que identificam as aparições de Honorato na forma humana. Esse aspecto aproxima 

esta versão oral do mito, à forma recriada no terreno da ficção literária, seja no poema Cobra

Norato, de Raul Bopp; seja no romance Três casas e um rio, de Dalcídio Jurandir, e ajuda a 

compreender os dois lados do mito.  

Nas duas versões, O encanto de Honorato e Honorato: Cobra Grande, o motivo do 

batismo está presente no contexto da oralidade com a função de assegurar aos personagens 

míticos, metamorfoseados em cobras, a condição humana. Seguindo a simbologia assinalada 

por Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (1999, p.125-127), o batismo representa, entre outras 

coisas, o símbolo da purificação através do rito de imersão. A imersão ou aspersão por uma 

água virgem é reencontrada nas tradições de numerosos povos associadas aos ritos de 

passagem e, principalmente, ao nascimento e à morte. Entre os maia-quichés, o batismo está 

ligado à história arquetípica dos Gêmeos, deuses do milho. Uma análise mais detalhada dos 
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ritos católicos do batismo faria ressaltar o rico simbolismo dos múltiplos gestos e objetos que 

intervêm na administração desse sacramento: imposição das mãos, insuflação, sinal da cruz, 

tradição do sal da sabedoria, abertura da boca e das relhas, renúncia ao demônio, recitação do 

Credo, unção de diversos óleos de exorcismo de eucaristia, colocação da vestimenta branca e 

do círio aceso. Segundo Chevalier e Gheerbrant (1999 p. 127), “todos os passos dessa 

cerimônia iniciática, traduzem a múltipla intenção de purificar e vivificar. [...] Toda essa 

liturgia simboliza e realiza na alma do batizado, o nascimento da graça, princípio interior de 

aperfeiçoamento espiritual”. É, portanto, o rito do batismo que confere aos irmãos gêmeos a 

condição humana, assegurando-lhes uma possibilidade de retorno. 

5.4 VOZES QUE ALIMENTAM AS MEMÓRIAS DE HONORATO

“Esta é uma versão absolutamente original, só isso.”  

Minha avó Isabel me contou que, uma vez, uma senhora ficou grávida e, 
durante sua gravidez, sentia muita coisa diferente, já que possuía cinco filhos 
e não havia sentido nada de diferente em outras vezes. Quando se aproximou 
perto do parto, passou mal, que necessitou da presença da velha parteira, 
mesmo antes da hora do parto. Quando chegou sua hora, em vez de nascer 
uma criança, nasceram duas cobras brancas. A parteira batizou com o nome 
de Honorato e Felismina. Passaram muitos anos, as duas cobras vivendo nas 
águas do rio Abaeté. Honorato sempre dava conselhos a sua irmã, pedindo a 
ela que não se envolvesse com cobra estranha, pois tinha esperanças que, um 
dia, haviam de se desencantarem e, assim, viverem como pessoas humanas. 
Livrarem-se desses tormentos e tornarem-se à forma humana. Um dia 
Honorato foi resolver um caso no Xingu e teve que deixar Felismina, a sua 
irmã, por aqui. Antes de sua partida, recomendou-a do trato que havia feito 
com ela: que o esperasse. Que não se envolvesse com nenhuma cobra do 
fundo do rio. Honorato partiu para sua missão. Passou algum tempo por lá e 
Felismina pensou que não voltasse mais. Namorou e engravidou de uma 
cobra do Moju. Antes um pouco de Honorato regressar, teve notícias de que 
sua irmã havia se envolvido com uma cobra do Moju e que estava grávida. 
Honorato, enraivecido pela traição da irmã, resolveu voltar por terra, pois 
sentia muita pressa. Por onde ele passou, dizia a minha avó, deixou marcas 
profundas nas terras e nas árvores, pois tão pesado era o seu corpo que 
quebrava árvores pequenas e deixava rastro fundo na terra. Chegando no rio
Moju, travou uma luta tão forte com a cobra, amante de sua irmã, até matá-
lo. O povo do Moju contava que durante uns oito dias não puderam beber a 
água do rio, tanto era o barro misturado na água, que comparavam com 
tucupi. Felismina, em conseqüência da luta, não agüentou os ferimentos e 
veio a falecer. Ficou Honorato sozinho, triste e desiludido, pois não 
conseguira fazer sua irmã mudar de idéia. Saiu pelos rios em busca de uma 
pessoa corajosa que pudesse desencantá-lo [...] (MATOS, 1995a, 134-137).  
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Após essa leitura de O encanto de Honorato, a idéia é acompanhá-lo nessa busca, a 

partir desse primeiro momento no qual é possível encontrar um conjunto de elementos que, 

agrupados reconstituem a vida ribeirinha, devidamente autenticada com o “selo” da tradição: 

“Esta é uma versão absolutamente original”. Ao chamar a atenção para a originalidade 

absoluta da história de Honorato, a narradora admite a existência de outras versões. Mas, 

segundo ela, a “verdadeira” história é patrimônio da família: “Minha avó Isabel me contou”. 

E ela vai passando adiante a tarefa de dar continuidade a narração do mito.  

Levando em conta os elementos sociais da comunidade em que vive o sujeito da 

narrativa, A Lenda da Cobra Norato re-atualiza o mito, principalmente no que diz respeito à 

presença da “velha parteira” no contexto da narrativa oral, chamada quando, por alguma 

razão, a natureza, sozinha, não cumpre o seu papel.  

Em torno da narrativa O encanto de Honorato, a referência aos espaços dos rios por 

onde se desloca o mito, ao mesmo tempo em que delimita o espaço geográfico do universo 

narrativo, identifica a rede intrincada de rios aonde Honorato vai depositando suas memórias. 

A presença de Honorato ocorre todas as vezes que os rios da região provocam transformações 

de origem fisiográfica. Dito de outra forma: cada região, sujeita aos caprichos da natureza em 

transformação, cria um Honorato em constante movimento, para explicar “as marcas 

profundas nas terras e nas árvores” deixadas pelo corpo pesado “que quebrava árvores 

pequenas e deixava rastro fundo na terra” (MATOS, 1995a, p. 134). Ou explicar, ainda, a 

origem das águas barrentas dos rios da Amazônia, através da luta que se travou no rio entre 

Honorato e a cobra do Moju, amante de Felismina: “O povo do Moju contava que durante uns 

oito dias não puderam beber a água do rio, tanto era o barro misturado na água, que 

comparavam com tucupi” (MATOS, 1995a, p. 135). Essa mesma imagem que anuncia a 

transformação das águas do rio na voz de, Joana Matos, (O encanto de Honorato) coletada no 

município de Abaetetuba, é recriada, também, por Maria das Graças Pantoja Pinheiro, (A

lenda da Cobra Norato) no mesmo município, como desfecho de outra aventura de Honorato: 

“[...] Encontrando sua irmã grávida de uma cobra comum, Norato, enraivecido, travou 

combate com a outra cobra. Dizem os antigos que sete dias e sete noites o rio rebujou, 

trazendo à tona tudo o que estava no fundo” (PINHEIRO, 1995a, p. 199-200). 

As transformações da natureza, nas diferentes versões do mito de Cobra Norato, se 

justificam no apelo à realidade sobrenatural que possibilita a criação e recriação de 

“Honoratos”, no contexto da oralidade, sempre que os narradores e seus ouvintes não 

encontram explicação para as ocorrências cíclicas de determinados fenômenos da natureza:  
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Como um triste fenômeno da natureza, nasceram de mãe humana, em uma 
pobre casinha, às margens do rio Jacarequara, [...], duas cobrinhas. Um dia, 
já bem crescidas, não mais apareceram. Desceram juntas o rio Abaeté e se 
embrenharam no Moju, onde Mariazinha – aqui, a menina é Mariazinha – 
ficou e Norato seguiu viagem. Ao passar pelo rio Atuá, no município de 
Curralinho, Norato, agora adulto, fez uma parada. Como era encantado 
podia, nas noites de luar, se transformar em ser humano. Uma noite, ao 
passar em uma festa, animado, resolveu entrar (PINHEIRO, 1995a, p.198-
199).

A continuação desta aventura já conhecemos. Para o imaginário popular, as 

diferentes versões de “Honorato” apresentam, sempre, a dupla função da Cobra Grande entre 

a forma de boiúna e a forma humana. Segundo Loureiro (1995) a boiúna é ao mesmo tempo, 

um mito de terror e fascínio. Destrói e reconstrói os espaços que habita, transforma-os num 

processo que se realimenta de vida e morte. O bem e o mal, Inseparáveis: “Metáfora-

metonímica, para usarmos a riqueza de um paradoxo explicativo, a Boiúna é a imagem 

separada do rio e, ao mesmo tempo, é sua contigüidade, sua extensão, seu espelho 

(LOUREIRO, 1995, p. 227-230). 

Quando o bem se afasta, o mal, fora de controle, se manifesta causando morte e 

destruição. O afastamento provisório de Honorato viajando pelos rios amazônicos justifica a 

ausência do lado bom que deixa o outro lado entregue ao seu próprio destino. Ao mesmo 

tempo, esse afastamento representa a fratura que permite à imaginação construir outras 

histórias que se inserem no lapso de tempo do afastamento. O que Honorato fazia quando não 

estava ao lado da irmã? A lenda da Cobra Norato conta que ele e a irmã desceram juntas o rio 

Abaeté e se embrenharam no Moju, onde Mariazinha ficou e Norato seguiu viagem. É o que 

se verifica nesse breve trecho de A lenda da Cobra Norato, coletada no município de 

Abaetetuba:

Depois de ser “traído” e levar tudo para o fundo, Norato desgostoso, voltou 
ao Moju encontrando sua irmã grávida de uma cobra comum. Dizem os 
antigos que sete dias e sete noites o rio rebujou, trazendo à tona, tudo que 
estava no fundo. Matando a outra cobra, cobra Norato matou também a irmã, 
saindo do episódio cego de um olho (PINHEIRO, 1995a, p.199).  

Essa versão que informa ter Norato perdido a visão de um dos olhos, durante a briga 

com a outra cobra, quer significar que o rapaz, após a morte da irmã, teria perdido a sua 

metade. Depois disso:  
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Norato desceu o rio e ganhou o Amazonas, onde viu de tudo. O que mais lhe 
espantou foi a pirara gigante e uma gigantesca arraia, que ficou a passar por 
sobre ele quase uma hora. Voltou aos nossos rios depois de muitos anos 
radicado nas águas do Salgado, onde, nas noites de lua virava homem e saía 
pra passear nas praias. Contava as suas aventuras aos homens que 
encontrava, namorava moças bonitas se divertia muito. Um belo dia, quando 
dava seu passeio, colocou por distração sua capa de peles um tanto à vista. 
Um homem que passava, assustado com o volume de peles de cobra, ardeu 
fogo. E quando o maroto voltou ardia ainda. Então, ele chorou dizendo que, 
no fundo do mar, havia deixado uma enorme fortuna e agora não podia mais 
encontrar (PINHEIRO, 1995a, p. 200).  

No âmbito das narrativas, os caminhos dos rios percorridos por Honorato atravessam 

territórios diferentes, redesenhados cada vez que ocorre uma transformação. No entanto, o que 

mais fascina narradores e ouvintes, durante o percurso do herói, não é o espaço em 

construção. Mais importante que a explicação dos fenômenos naturais, é a temática do 

encantamento/desencantamento – recorrente em outros mitos amazônicos. 

De todas as versões apresentadas neste percurso da Cobra Grande, A lenda da cobra 

Norato é a que mais se aproxima do poema Cobra Norato, de Raul Bopp, haja vista a 

referência à “capa de peles” – que por uma distração de Norato foi deixada “um tanto à vista” 

– e aos seres sobrenaturais que encontra pelo caminho. Essa aproximação ocorre depois que 

Norato desgostoso e enraivecido por ter encontrado a irmã grávida de uma cobra comum, 

travou um combate que deu origem às águas barrentas do rio Moju.

Todos os narradores nas diferentes versões ressaltam o desejo de Honorato em voltar 

à forma humana, ou falam de sua aparição como um rapaz. A lenda da Cobra Norato conta 

que ele, “como era encantado podia, nas noites de luar, se transformar em ser humano. Uma 

noite, ao passar em uma festa, animado, resolveu entrar” (PINHEIRO, 1995a, p. 199). O 

ouvinte atento, diante de qualquer que seja o narrador, em quaisquer das variantes, percebe 

logo que a atuação efetiva de Felismina só acontece depois do afastamento de Honorato. Não 

fossem esses momentos de ausência a história de Honorato seria uma só. Sem ele por perto, 

ela namora e engravida de uma cobra de outro rio, contrariando as orientações do irmão. 

Quando soube da traição da irmã, Honorato, enraivecido, resolveu “voltar por terra, pois 

sentia muita pressa” (MATOS, 1995a, p. 135).  

No plano do concreto, era necessário encontrar uma explicação para essas marcas 

encontradas na região, ou para o tom barrento das águas dos rios. Se esses fenômenos 

resultam da ira e da pressa da Cobra-Grande, haveria de se encontrar uma explicação para 

tanta ira e tanta pressa. Do ponto de vista de sua estrutura simbólica, a desobediência de 

Felismina é etiológica. Justifica a função do mito, ao contar a volta de Honorato por terra e a 
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formação da terra e das águas, transformadas pelo corpo pesado de Honorato. A repetição, 

como forma de fixar o mito, reativa as marcas profundas nas terras e nas árvores através do 

exercício da transmissão. Essas marcas não podem desaparecer da memória coletiva, daí a 

repetição do ato cosmogônico onde o tempo e o espaço concretos são projetados no tempo 

mítico, in illo tempore sob a custódia da imaginação mítica. O caráter a-histórico da memória 

popular (ELIADE, 1969, p.35), aplicado às narrativas de Cobra Norato, anula os aspectos do 

mundo concreto durante o processo contínuo de transformação da região, sob o efeito dos 

fenômenos naturais: Segundo Eliade (1969, p.35), “o mito é que fala a verdade” na medida 

em que confere ao espaço e ao tempo concretos um sentido mais profundo e mais rico, no 

contexto da oralidade. Na busca dessa compreensão, “Honorato” simboliza o elemento que, 

ao mesmo tempo, destrói e reconstrói os espaços que habita, segundo o imaginário popular, 

transformando, retirando e devolvendo a vida no rio e do rio. 

5.4.1 Honorato nas terras do “sem fim” 

Por tratar-se de narrativas fundadas na representação mítica de Cobra Norato, o 

poema de Raul Bopp não poderia ficar de fora. O conhecimento desse universo de sentido 

mágico – que deu origem ao célebre poema Cobra Norato – é construído por Bopp a partir de 

uma dimensão onde a passagem do tempo e a medida de distância pertencem ao domínio 

mítico. Mas isso não quer dizer que o poeta tenha desprezado a noção de espaço concreto. Ao 

contrário. Os espaços do rio e da floresta compõem a geografia de “reunir-mundo, [...] entre 

as imensas bordas fluviais” (BOPP, 1975, p. 71). E a soberania do rio, de que fala Bopp, só é 

possível porque existe a floresta, sobre a qual o rio é soberano. Um não existe sem o outro. 

Portanto, as narrativas orais dialogam com o poema de Raul Bopp no que diz respeito às 

múltiplas facetas simbólicas do mito, transfiguradas no discurso poético e no imaginário 

popular, imprimindo “marcas profundas”, nos discursos:  

Torça caminho depressa que a 
Boiúna vem lá atrás como uma trovoada de pedra  
Vem amassando mato Uei! 
Passou rasgando o caminho 
Arvorezinhas ficaram de pescoço torcido 
As outras rolaram esmagadas pela raiz”  

(Cobra Norato, cap. XXXI)  



141

Em outros versos do poema, a personagem mítica, por alguns breves instantes, 

abandona sua “pele de seda elástica” para entrar no ventre da floresta “mordendo raízes” só 

para contemplar, bem de perto, o espetáculo oferecido pela natureza durante a transformação 

das terras do sem-fim:  

Mar desarrumado de horizontes elásticos passou a noite toda com insônia 
monologando e resmungando 
Chegam ondas cansadas da viagem descarregando montanhas 
Fatias do mar dissolvem-se na areia 
Parece que o espaço não tem fundo ...  

(Cobra Norato, cap. XIX) 

O poema Cobra Norato revela que a expressão “geografia do mal-acabado” refere-se 

a terra, ainda em processo de formação. A história que o artista ouviu, registrou e converteu 

em versos livres – como livre é o tema, tão de acordo com a liberdade desejada pelo autor – 

descreve a geografia do mal acabado na voz da “primeira pessoa” que teve a intrepidez de se 

enfiar na pele de outrem, para lograr o melhor ângulo de visão do mundo em construção: 

Passo nas beiras de um encharcadiço 
Um plasma visguento se descostura e alaga as margens debruadas de lama 
Ouvem-se apitos um bate-que-bate 
Estão soldando serrando serrando  
Parece que fabricam a terra.  

(Cobra Norato, cap. VI) 

Os versos em questão organizam-se no movimento constante da natureza. E, como a 

natureza em movimento, as imagens do poema se re-criam, se multiplicam e se superpõem às 

anteriores, num processo poético que parece não ter fim. Essa forma interminável de re-

criação – da terra e do poema – confunde os rigores classificatórios da crítica: 

Estaríamos diante de um poema lírico? De uma epopéia modernista? De uma 
narrativa poética para crianças? De uma rapsódia brasileira? O poeta já o 
transformou em roteiro para balé, fragmentou-o, publicou-o em partes: o 
poema tem todas as margens e não se esgota. Mantendo-se como unidade 
múltipla, permite todas as leituras. Em suas linhas essenciais, apresenta-se 
como um poema que desenvolve uma linha discursiva (conta uma história), 
ou uma poesia narrativa em que o herói enfrenta a floresta equatorial – um 
mundo em formação. [...] Na luta contra a floresta e contra a Cobra Grande, 
o mito serpenteário da Amazônia, Norato, o herói, reconstrói o mundo em 
verdadeira cosmogonia (AVERBUCK, 1985, p. 94-95).  
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Alguns elementos do mito, re-criados sob formas possíveis de um poema lírico, uma 

epopéia modernista, uma narrativa poética para crianças, uma rapsódia brasileira, convergem 

para o mesmo eixo que sustenta as narrativas populares, particularmente, no que se refere à 

insistência de Honorato em chegar até à filha da Rainha Luzia – metáfora da busca de si 

mesmo: “Ai compadre! Tenho vontade de ouvir música mole [...] que me faça ouvir de novo a 

conversa dos rios que trazem queixas do caminho e vozes que vêm de longe surradas de ai ai 

ai ...” (Cobra Norato, cap. XI). No poema, a procura insistente Honorato, representada na 

busca da filha da Rainha Luzia, metaforiza a busca de si mesmo de volta à condição humana:  

Ai compadre! 
Tenho vontade de ouvir uma música mole 
que se estire por dentro do sangue; 
música com gosto de lua 
e do corpo da filha da rainha Luzia 
Atravessei o Treme-Treme 
Passei na casa do Minhocão 
Deixei minha sombra para o Bicho-do-Fundo 
só por causa da filha da rainha Luzia 
Levei puçanga de cheiro 
e casca de tinhorão 
fanfan com folhas de trevo 
e raiz de mucura-caa 
Mas nada deu certo... 
Ai compadre 
Não faça barulho 
que a filha da 
rainha Luzia 
talvez ainda esteja dormindo  
Ai onde andará 
que eu quero somente 
ver os seus olhos molhados de verde 
seu corpo alongado de canarana 
Talvez ande longe ... para eu ter um querzinho da filha da rainha Luzia”  

(Cobra Norato, cap. XI). 

Essa busca apresenta um desdobramento nas versões do imaginário popular. 

Enquanto o Honorato do poema corre ao encontro da filha da rainha Luzia, o outro Honorato, 

também, é obcecado pelo desejo do retorno à condição humana e dá conselhos à irmã com o 

intuito de convencê-la a retornarem, juntos, à forma de gente. 

Ao estudar a vocação mitológica da Amazônia, Paes Loureiro (1995) considera que 

seus mitos, suas invenções no âmbito da visualidade, sua produção artística, são verdades de 

crença coletiva, são objetos estéticos legitimados socialmente, cujos significados reforçam a 

poetização da cultura da qual são originados. Segundo ele, a própria cultura amazônica os 

legitima e os institui enquanto fantasias aceitas como verdades: 
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Na realidade amazônica o mundo tem limites sfumatos, fundidos ou 
confundidos com o supra real, daí porque nela homens e deuses caminham 
juntos pela floresta e juntos navegam sobre os rios. Situam-se no impreciso 
limite entre aquilo que é e aquilo que poderia ser, nesse sfumato poetizante 
que interpenetra o real e o imaginário (LOUREIRO, 1995, p. 85-86). 

Justamente na imprecisão do limite entre aquilo que é e aquilo que poderia ser e para 

além da elaboração a que lhe submeteram a literatura e a oralidade, é que se instala o mito que 

abriga a ocorrência desses dois “Honoratos” que transitam entre o popular e o erudito na 

abundância de significações e combinações inerentes ao universo mitológico que, a cada 

momento, é capaz de se reatualizar e ressignicar, conforme os efeitos das alterações de origem 

sócio-geográficas.

Para ampliar os elementos dessa discussão, é necessário observar as circunstâncias 

de um mesmo evento numa terceira versão que, ao mesmo tempo em que anuncia as 

modalidades e peculiaridades nas diferentes combinações, acrescenta outros elementos que re-

configuram a ordem de uma tradição. Nesse sentido, seguimos para o município de Santarém, 

às margens do rio Tapajós. É lá que Honorato: Cobra Grande circula nas vozes do imaginário 

popular que, nessa história, define a oposição entre bem e o mal, visíveis na metáfora de um 

casal de gêmeos: o menino bom, e a menina má.  

5.4.2 O batismo dos gêmeos 

“O começo é sempre igual: meio mágico ...”  

A mãe deles teve duas crianças gêmeas. Uma menina e um menino. Aí 
minha filha, nasceram ... Aí ela dava o peito pra ele. Quando ela terminava 
de dar o peito, ela colocava cada um na sua redinha. [...] Quando foi um dia 
a mãe dela (da mãe das crianças) se levantou, quando ela olhou na rede: na 
primeira, da menina, que ela olhou, estava aquele rolinho de cobra. Aí ela 
quis se espantar, não sabe? E foi na rede do Honoratinho, que era o macho. 
Chegou na rede do menino ... era a cobra ... o rolinho de cobra. Aí, passou ... 
Quando foi um tempo, os pescador diz que viram aquelas duas cobras, 
minha irmãzinha! Crescendo d’um dia pra outro. Aí correram. Foram contar 
pra os parentes da menina. Minha filha! Era mesmo as crianças. Batizaram 
n’água. O padre batizou n’água: Maria e Honorato. Mas a mais perigosa era 
ela. Minha filha, aí ela já estava demais. Fazia muita malvadeza. Virava 
canoa, pra matar as pessoas ... (fundiava). Não sei o que aconteceu. A mãe 
dela sonhou com o filho dela. Ele pedindo socorro. Que ele queria sair, sabe? 
Ele estava encantado. Queria sair do encanto. Não sei como aconteceu. A 
mãe dela (da mãe dos meninos) fez uma promessa. Ele se desencantou. Ela 
ficou. Aí, ficou Honoratinho (SANTOS, 1995, p. 55).
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Naquela primeira história – O encanto de Honorato – as duas crianças foram 

batizadas pela parteira. Nesse sentido, a narrativa atribui mais uma função à figura da 

parteira e registra a ausência do padre. Nesta segunda, Honorato Cobra Grande, as 

crianças foram batizadas pelo padre. Esse aspecto consiste naquilo que entendemos 

como contribuição exterior à enunciação sem deformar ou desfigurar a revelação 

mitológica. Essa contribuição exterior traça caminhos possíveis para a localização e 

compreensão do espaço de onde emergem as vozes narradoras. A ausência ou presença 

do padre, na hora do batismo, no tempo e no espaço de O encanto de Honorato e de 

Honorato Cobra Grande, remetem aos processos de transformação demográfica 

dentro dos quais estão as formas de expansão urbana que reduzem as distâncias entre 

os centros urbanos e as pequenas vilas ribeirinhas. A esses processos “Berman chama 

por conveniência da abreviação, modernização sócio-econômica” (BERMAN apud 

ANDERSON, 1986, p. 2). A discussão, sobre os processos sociais responsáveis pela 

Modernidade e Revolução, no texto de Anderson, inicia com a reflexão sobre o livro 

All that is Solid Melts into Air, que traduz “o argumento essencial” de Berman:  

Há um modo de experiência vital – experiência do espaço e do tempo, de si 
mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da vida – que é hoje em dia 
compartilhado por homens e mulheres em toda parte do mundo. Chamarei a 
este corpo de experiência de modernidade. Ser moderno é encontrarmo-nos 
em um meio ambiente que nos promete aventura, poder, alegria, 
crescimento, transformação de nós mesmos e do mundo – e que, ao mesmo 
tempo, ameaça destruir, tudo o que temos, tudo o que conhecemos, tudo o 
que somos. Ambientes e experiências modernos atravessam todas as 
fronteiras de geografia e de etnias, de classe e nacionalidade, de religião e 
ideologia: nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une todo o gênero 
humano. Mas é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade: 
envolve-nos a todos num redemoinho perpétuo de desintegração e 
renovação, de luta e contradição, de ambigüidade e angústia (BERMAN 
apud ANDERSON, 1986, p. 3). 

Se por um lado, o mito de Cobra Norato atualiza-se pela influência da modernidade – 

no meio ambiente que nos promete aventura, poder, alegria, crescimento, transformação de 

nós mesmos e do mundo e que, ao mesmo tempo, ameaça destruir, tudo o que temos, tudo o 

que conhecemos, tudo o que somos –, por outro, oferece certa resistência a esse “turbilhão de 

processos” que atinge o território mitológico que o abriga. Nesse sentido, mesmo levando em 

conta o contexto de modernidade que, ao mesmo tempo, une e desune, desintegra e renova, a 

narrativa mítica resiste à ameaça de desintegração. Se interpretadas sob essa perspectiva, as 

diferentes adaptações e formas de combinação dos elementos que compõem o mito de Cobra 
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Norato, submetidas a “idéias que visam a fazer de homens e mulheres os sujeitos ao mesmo 

tempo que os objetos da modernização, a dar-lhes o poder de mudar o mundo que os está 

mudando” (BERMAN apud ANDERSON, 1986, p. 2), sobrevivem e mantêm na arte 

narrativa, o rito do batismo – parte essencial do mito. Sobre as possibilidades de combinação 

dos elementos da narrativa mítica, no imaginário popular, Calvino (1977) considera que a 

combinatória e o mito na narrativa oral primitiva, como a fábula popular que se transmitiu 

quase até os nossos dias, modela-se sobre estruturas fixas:

poder-se-ia dizer sobre elementos pré-fabricados – que permitem, no 
entanto, um número enorme de combinações. A imaginação popular não é 
como um oceano sem limite; mas não é uma razão para imaginá-la 
semelhante a um reservatório de capacidade determinada. Em níveis de 
civilização semelhantes, as operações narrativas, como as operações 
aritiméticas não podem diferir muito de um povo para um outro; mas o que é 
construído a partir desses processos de base, pode apresentar combinações e 
transformações ilimitadas (CALVINO, 1977, p. 76). 

Preservando os processos de base, a imaginação organiza o mito de Cobra Norato 

separando-o em duas partes: dois irmãos. Dois irmãos gêmeos. Dois lados: o lado bom e o 

lado mau. A importância que os dois lados adquirem durante a narrativa reside no fato de que 

“os dois lados” receberam o batismo. Portanto, as duas versões são cristianizadas. Após tomar 

conhecimento desse detalhe, o ouvinte acompanha os movimentos que afastam e, ao mesmo 

tempo, aproximam os dois lados. Na história de Honorato: Cobra Grande, que acontece no 

rio Tapajós, o Bem controla o Mal. No momento em que o lado bom se afasta do lado mau, 

este, fica fora de controle e vem à tona. E quanto mais a narrativa enumera as “malvadezas”, 

da menina, o lado mau, mais intensifica a imagem do desejo de Honorato, o lado bom, em 

“tornar à forma humana”. Vamos retomar essa imagem quando a voz que narra parece 

exprimir sua preferência por Honorato, o Bem:

... a mais perigosa era ela. Minha filha, aí ela já estava demais. Fazia muita 
malvadeza. Virava canoa, pra matar as pessoas ... [fundiava]. Não sei o que 
aconteceu. A mãe dela sonhou com o filho dela. Ele pedindo socorro. Que 
ele queria sair, sabe? Ele estava encantado. Queria sair do encanto 
(SANTOS, 1995, p. 55). 

E o que parecia apenas uma oposição entre o Bem e o Mal, dá lugar a uma outra 

oposição: os dois irmãos, diante da mesma prova, apresentam reações diferentes. Nas versões 

apresentadas, fica evidente que só Honorato deseja voltar à forma humana. Ela, a irmã, ao 

contrário, parece adaptada ao ambiente dos rios, cada vez mais distante da condição humana. 
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Essa possibilidade se intensifica no momento em que a narração destaca que a mais perigosa 

das cobras, “[...] era ela. Minha filha, aí ela já estava demais. Pra matar as pessoas... 

[fundiava]” (SANTOS, 1995, p. 55). Olhando por esse ângulo, imagina-se que o 

comportamento de Felismina corresponde ao de um animal que tem o seu território invadido. 

Quando virava canoa, não era com intenção de matar pessoas e sim defender o seu espaço, 

como fazem os animais, regidos pelo instinto, quando se sentem ameaçados. Mas o 

imaginário popular precisa de explicações sobrenaturais que justifiquem também os 

freqüentes naufrágios ocasionados pelas reações da natureza e responsabiliza a Cobra Grande 

(o lado mau) pelas fatalidades que ocorrem nos espaços dos rios. 

Sob esta perspectiva, tanto o poema de Raul Bopp, quanto às narrativas orais, 

navegam pelas fissuras polissêmicas inerentes ao mito da Cobra Grande. A sobrevivência e 

permanência do tema, nas duas linguagens – a oral e a escrita – transportam para outros 

universos as memórias do território amazônico, principalmente no que diz respeito à 

mitologia, à formação geológica, e à linguagem (nos diferentes níveis e registros). Nos dois 

casos, o mito atualiza-se e eterniza-se nas vozes que perpetuam a sua existência múltipla. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na história da humanidade, os rios desempenham um importante papel. E o papel do 

rio Amazonas particulariza-se nas potencialidades de seus mitos dos quais se alimenta o 

imaginário das populações ribeirinhas no seu cotidiano. Esta pesquisa selecionou para leitura 

textos cujos olhares se dão em torno do rio e dos mitos, uma literatura tão vasta sobre a 

Amazônia e sobre a humanidade e, ao mesmo tempo, integrada ao sistema literário nacional –

mais especificamente, fazendo parte da formação da moderna tradição brasileira, do séc. XX. 

Por longo tempo caminhando entre os rios e os mitos, acompanhei o som de vozes que 

se multiplicam para fixar, juntar e combinar, na sua própria linguagem – escrita ou oral –, 

pedaços de memória da vida ribeirinha. Em diferentes níveis, essas memórias representam a 

cosmologia e a mitologia referente aos espaços narrados.  

No ato constante de selecionar as muitas histórias, desfiar-lhes o tecido para, em 

seguida, retecê-las novamente, pude compreender de que maneira os sujeitos dessas vozes, 

através de seu próprio sistema, decodificam os signos do universo que os rodeia. Compreendi, 

também, como esse meio ambiente moldou, física e mentalmente, seus habitantes colocando-

os em sintonia (ainda que em estado de possibilidade) com outras realidades. 

Dentre as muitas histórias desfiadas e retecidas, estão as imagens da ficção do escritor 

Dalcídio Jurandir, as quais foram analisadas no espaço dos dois primeiros capítulos deste 

trabalho, sendo retomadas no último capítulo. Essa predominância legitimou o estudo da 

memória dos rios e dos lagos, tanto na perspectiva literária, quanto na perspectiva das 

narrativas populares, colhidas nos espaços da oralidade.

As muitas vozes trazidas do discurso literário de Dalcídio Jurandir, para esta tese, 

representam as possibilidades de compreensão da memória amazônica, bem como a 

localização do espaço que cada uma delas ocupa no espaço social recriado na ficção. Assim, 

todos os personagens do romance Marajó, envolvidos na discussão da Cabanagem, no 

capítulo “A construção romanesca e a geografia dos rios” carregam consigo o peso desse 

lugar social de onde lhes vêm experiências e vivências, emprestadas à reconstituição da 

História, sob a perspectiva da memória do espaço dos rios atravessado pela memória histórica.  

Para maior compreensão da Cabanagem, recriada na ficção de Dalcídio Jurandir, o 

fato histórico foi revisitado na historiografia mais recente – Magda Ricci (1993-2001), 

Dedival Brandão da Silva (2005-2008) e Décio Freitas (2005). As longas citações da obra de 

Décio Freitas, no corpo do primeiro capítulo, demonstram o firme propósito de registrar as 

declarações de Jean-Jacques Berthier, cuja voz silenciada por um longo período se faz ouvir 
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na publicação da obra A Miserável Revolução das classes infames – forma como Décio 

Freitas, no início de século XXI, entende a Cabanagem, após examinar a correspondência de 

Jean-Jacques Berthier, contemporâneo da Revolução Francesa. Em vários trechos da obra, 

Décio Freitas preenche as lacunas da correspondência de Berthier, na perspectiva de releitura 

do passado histórico confundindo, muitas vezes, o seu próprio discurso com as declarações de 

Jean-Jacques Berthier. Essa mistura de vozes – que se realiza na fratura do discurso de 

Berthier, identificada durante a leitura das cartas por Décio Freitas – potencializou uma 

relação entre A Miserável Revolução das classes infames e o romance Marajó no momento 

em que o narrador do romance se abre para a polifonia e dá voz às varias versões da história 

da Cabanagem, contrapondo-se à versão oficial daquela revolução. Quando isso ocorre, o 

discurso literário de Dalcídio Jurandir cruza o discurso da historiografia contemporânea da 

Cabanagem. Mas não se limita à reprodução de vozes, personagens, lugares ou 

acontecimentos reais para re-interpretar a história. Nesse ponto, o processo de recriação se 

utiliza das experiências do autor/narrador estrategicamente distribuídas na memória histórica 

e nas vozes de personagens inventados, sujeitas a muitas interpretações. Assim, devidamente 

enriquecidas com os fios de muitas histórias, essas memórias se constituem matéria da trama 

que sustenta a ressignificação desse episódio, no discurso literário.

Levando em conta a breve participação de Missunga, no episódio da reconstituição da 

Cabanagem, no romance Marajó, a seqüência do estudo da memória, em “Marajó

desencanta?” voltou-se para as memórias deste personagem em busca de imagens que 

auxiliassem na compreensão do universo amazônico, sob a ótica do fazendeiro “em 

construção”. O confronto entre Missunga e Antonio de Sousa – o primeiro, personagem do 

romance Marajó, de Dalcídio Jurandir; o segundo, personagem do conto “A feiticeira”, de 

Inglês de Sousa – estabeleceu um diálogo entre esses dois escritores, em torno da tradição 

ameaçada. 

Em meio a essa diversidade de vozes, a presença do poeta Ramiro, cantador de chula. 

A voz do poeta, que soa entre as memórias de Missunga e o discurso do Vereador Paulino 

Pereira Lima, evidencia o papel que cabe a cada personagem, no âmbito da História e no 

plano da ficção. Em seguida, no mesmo capítulo, selecionei o discurso autobiográfico de Dita 

Acatauassu como uma forma de dar seqüência à construção da memória marajoara, sob a 

perspectiva de quem possui muitas terras. Também neste caso, a memória acomoda o passado 

em função do reino absoluto da natureza que comanda a vida na Amazônia: a soberania da 

natureza submete o sujeito do discurso às exigências de seus caprichos; a obediência à 
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natureza se configura na forma como o sujeito combina os signos que povoam o universo 

marajoara, reencontrados em tempos diversos da memória individual e coletiva. 

A viagem nos espaços da memória de Marajó, minha vida, de Dita Acatauassu, ao 

lado do romance Marajó, realçaram as memórias do território concreto da Ilha de Marajó, 

terra encantada no discurso de Dalcídio Jurandir. 

O estudo realizado no capítulo “Nas tramas da memória” apresentou o projeto 

literário de Benedicto Monteiro situando-o no contexto do estudo das memórias dos rios e dos 

lagos no conto “O peixe” pondo em relevo a importância do verão e inverno amazônicos na 

vida ribeirinha, sob o ponto de vista de um autor/personagem/narrador. Benedicto Monteiro 

ao descrever a luta entre a fome e a fé de um pescador de uma região perdida na beira de um 

igarapé que se transforma em um lago descomunal, durante o inverno amazônico, tangencia 

questões universais. O autor envolve o tema na atmosfera do imaginário mágico-mítico-

espiritual que se desdobra no conflito do homem entre as coisas de Deus e a tentação do 

Diabo. A amplitude da sua escrita deve-se às suas experiências e memórias, à maneira pela 

qual lê sua própria região: reconhecendo, como já foi dito, reações e sentimentos humanos 

pelo próprio olhar. Na perspectiva do personagem, a fome dos filhos, que ele não pode 

apaziguar, remete à fome de uma parcela da humanidade. Esse elemento universalizante é 

recriado no interior de um sistema de códigos que se traduzem nas decisões do personagem 

em confronto com a natureza. No plano narrativo, o conhecimento da linguagem desses 

códigos significa vantagem para quem os domina. Portanto, além da fé do personagem, parte 

do próprio universo ribeirinho, representado no conto, é a experiência – o conhecimento da 

natureza – que garante o nível de superioridade em que se encontra o pescador, em relação ao 

seu opositor, o Diabo.

No contexto da ficção, em desvantagem evidente, o Diabo protagoniza uma história de 

derrota provocada por sua real impossibilidade de decifrar os códigos de fé, de que se nutre o 

ambiente da narrativa. Emerge e submerge em forma de um peixe prateado. Quase engana o 

pescador. Mas não consegue mergulhar nas profundezas daquela alma atormentada pela fome 

dos cinco filhos. Diante dessa barreira que protege o espaço desconhecido, o Diabo não pôde 

compreender que toda a extensão do lago, bem como a extensão da natureza que o compõe, e 

todas as criaturas que nele habitam, inclusive o homem, vivem sob a proteção divina, no 

plano da imaginação.  

Finalmente, o capítulo “Cobra Norato: literatura e imaginário” acompanha os 

caminhos sinuosos da boiúna, a Cobra de prata, Navio de prata, Navio fantasma, na metáfora 

de Cobra Norato. A imaginação que organiza o mito separa-o em duas partes: dois irmãos. 



150

Dois irmãos gêmeos. Dois lados: o lado bom e o lado mau. A importância que os dois lados 

adquirem durante a narrativa reside no fato de que “os dois lados” receberam o batismo. Pelo 

sacramento do batismo, os dois lados se mantêm unidos. O desejo de Honorato, o lado bom, 

em “tornar à forma humana”, oferece certa resistência ao turbilhão de processos de 

transformação que atingem o território mitológico que abriga o mito. Nesse sentido, mesmo 

levando em conta o contexto de modernidade que, ao mesmo tempo, une e desune, desintegra 

e renova, a narrativa mítica resiste à ameaça de desintegração.  

As diferentes adaptações e formas de combinação dos elementos que compõem o mito 

de Cobra Norato, submetidas ao estudo das memórias que identificam a vida ribeirinha, nos 

espaços dos rios, abrem espaço para outros estudos que darão continuidade ao que aqui ficou 

assinalado. Nesse sentido, o presente trabalho deixa marcas visíveis das memórias dos rios e 

dos lagos suscitando a busca de outras memórias amazônicas, ampliando, cada vez mais, o 

estudo desenvolvido em torno dessas memórias. 

Com vistas a ampliar o universo de vozes da memória, este percurso não se ateve às 

obras consagradas literariamente. Neste sentido, a pesquisa valorizou, entre os vários 

discursos, a voz do artista; a voz do fazendeiro que Dalcídio Jurandir apresentou como 

“opulento”; a voz de quem, como o artista, sonhou imortalizar a região do Marajó e o fez no 

discurso da memória autobiográfica; a voz do poeta e as vozes anônimas narrando as 

aventuras e desventuras de Honorato, navegando entre as fissuras polissêmicas inerentes ao 

mito da Cobra Grande que se atualiza nessas vozes perpetuando o território da imaginação. E 

foi ela, a imaginação, que incitou a participação no projeto “Temas e tipologia narrativa: para 

identificação de memória e tradição em narrativas orais da Amazônia Paraense” (Portaria n. 

032/08 – ILC, alocação de carga horária de 10h, no período de 01.08.2008 a 30.07.2010) com 

vistas a examinar os elementos que participam do rito do desencantamento em O encanto de 

Honorato, “uma versão absolutamente original”, publicada no livro Abaetetuba conta... Nessa

versão, o rito exige, além de um sujeito da ação, a combinação de três elementos: o tempo

(meio dia), o espaço (a água), um objeto mágico (a faca nova) e o sangue (de Honorato).  

Estes elementos aparecem ligados no tema do abandono tecido no espaço (embaixo do 

cajueiro, e na água, espaço) do tempo (depois do meio dia, na seqüência temporal de três 

maresias), em Honorato: Cobra Grande, cujo “começo é sempre igual meio mágico”, 

publicada no livro Santarém conta... 

Os textos examinados – o literário, o autobiográfico e as narrativas populares escritas 

– demonstram que o tempo e a ação dos personagens são orientados pelas alterações da 

natureza. E para sobreviver à natureza, os personagens aprendem a conhecer e decifrar os 
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sistemas entrelaçados de signos que se expressam no espaço que os acolhe. As mensagens 

enviadas carregam um significado específico. É arriscado e perigoso não saber identificá-las e 

decodificá-las. Muitas trazem sinais de alerta. Avisos. Verdadeiro sistema mítico que 

comanda a vida na Amazônia.  

Resulta desse processo uma trilha quase tão sinuosa quanto os caminhos dos rios 

presentes nos espaços das narrativas que alimentaram este estudo sobre as memórias no plano 

da imaginação, cujo mérito, assim espero, é verificar como um patrimônio cultural alimenta 

uma imaginação literária que reconheça a sua vitalidade.  No caso estudado, constata-se, mais 

uma vez, que a brasilidade valorizada pelo movimento modernista e retrabalhada pelos 

romancistas da década de 1930 só ganha sentido se for compreendida na sua pluralidade – a 

Amazônia, com o seu grande rio e seus mitos pode, assim, estender diferentes braços à 

diversidade cultural e literária do país. 
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ANEXO A – PROGRAMA DO COLÓQUIO INTERNACIONAL LA MEMÓRIA DE 
LOS RIOS EM LOS RIOS DE LA MEMÓRIA 

COLOQUIO INTERNACIONAL, 5-7/VI 2002. 
Poitiers, Maison des Sciences de l'Homme et de la Société,  

CRLA-Archivos
(UMR 6132 - Universidade de Poitiers/CNRS),  

&
GRAL-IPEALT

(Universidade de Toulouse-Le Mirail).

Realidad geográfica de importancia indiscutible, en América Latina los ríos han desempeñado 
un papel fundamental tanto en lo que respecta la configuración y poblamiento de las regiones, 
como en el desarrollo histórico y económico de las zonas y países atravesados por los grandes 
ríos del Continente. Sin olvidar, por cierto, el impacto determinante en el ámbito de sus 
representaciones poéticas y de sus modulaciones en la construcción de un imaginario 
latinoamericano. 

De modo que el estudio de los grandes ríos latinoamericanos reviste múltiples intereses. 
Pueden, por ejemplo, reexaminarse a través de una perspectiva geográfica e histórica (el río 
como vía de conquista y penetración, el río como lugar de intercambio, el río en cuanto 
frontera); desde un ángulo "civilizacionista" (los ríos vistos por los cronistas y viajeros, el río 
como portador de signos identitarios); desde un enfoque literario tendiente a poner en 
evidencia sus múltiples facetas simbólicas (el tiempo, la vida, la fertilidad, el obstáculo, el 
paso) o sus diversas y desbordantes concreciones imaginarias (los ríos míticos, imaginados, 
soñados, revisitados), en la configuración de los universos textuales. 

La memoria de los ríos implica una reconsideración del río como fuente, como elemento 
nodal de un pasado determinante que los ríos llevan y que traen consigo hasta un presente no 
menos digno de examinar; los ríos de memoria son los textos que examinan y refieren, o 
simbolizan, esos ríos, son los caudales discursivos construidos a partir o en torno a esas 
realidades allí representadas. 
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ANEXO B - NARRATIVAS DO PROGRAMA IFNOPAP 

Os textos desta publicação apresentam-se tal qual transcritos pelos pesquisadores do 

programa IFNOPAP (o imaginário nas formas narrativas orais populares da Amazônia 

Paraense).

Daí a presença constante de marcas de oralidade, de traços regionais, expressões e 

construções peculiares devido às circunstâncias da recolha e à fidelidade de transcrição. 

Aparecem, ainda, os seguintes símbolos: 

 [   ] utilizados para enquadrar palavras ou expressões eu suscitaram dúvidas no 

transcritor (por exemplo em caso de defeitos técnicos de gravação). Quando vazios, os 

colchetes indicam silêncio significativo (hesitação, embaraços, etc.). 

 (   )  enquadram a fala do próprio pesquisador. 
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O ENCANTO DE HONORATO (Abaetetuba conta...) 

Esta é uma versão absolutamente original 

Minha avó Isabel me contou que, uma vez uma senhora ficou grávida e, durante sua 

gravidez, sentia muita coisa diferente, já que possuía cinco filhos e não havia sentido nada de 

diferente em outras vezes. Quando se aproxima perto do parto, passou mal, que necessitou da 

presença da velha parteira, mesmo antes da hora do parto. Quando chegou a sua hora, em vez 

de nascer uma criança, nasceram duas cobras brancas. A parteira as batizou com o nome de 

Honorato e Felismina. 

Passaram muitos anos, as duas cobras vivendo nas águas do rio Abaeté. Honorato 

sempre dava conselhos a sua irmã, pedindo a ela que não se envolvesse com cobra estranha, 

pois tinha esperanças de que um dia, haviam de se desencantarem e, assim, viverem como 

pessoas humanas. Livrarem-se desses tormentos e tornarem-se à forma humana. 

Um dia Honorato foi chamado para resolver um assunto no rio Xingu e teve que 

deixar Felismina, a sua irmã, por aqui. Antes de sua partida, recomendou-a do trato que havia 

feito com ela: que o esperasse; que não se envolvesse com nenhuma cobra do fundo do rio. 

Honorato partiu para sua missão. Passou algum tempo por lá e Felismina pensou que 

não voltasse mais. Namorou e engravidou de uma cobra do Moju. Antes um pouco de 

Honorato regressar, teve notícias que sua irmã havia se envolvido, com uma cobra do Moju e 

que estava grávida. Honorato, enraivecido pela traição, resolveu voltar por terra, pois sentia 

muita pressa. 

Por onde ele passou, dizia a minha avó, que deixou marcas profundas na terra e nas 

árvores, pois tão pesado era seu corpo que quebrava árvores pequenas e deixava rastro fundo 

na terra. Chegando no rio Moju, travou uma luta tão forte com a cobra, amante de sua irmã, 

até matá-lo. E deixou sua irmã bastante ferida. 

O povo do Moju contava, que durante uns oito dias, não puderam beber água do rio, 

tanto era o barro misturado na água, que [   ] comparavam com o tucupi. 

Felismina, em conseqüência da luta, não agüentou os ferimentos e veio a falecer. 

Ficou Honorato sozinho, triste e desiludido, pois não conseguira fazer sua irmã mudar de 

idéia.

Saiu pelos rios em busca de uma pessoa corajosa, que pudesse desencantá-lo. 

Apareceu para diversas pessoas. Todos diziam que tinham coragem, mas quando chegava o 
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momento, não apareciam ou não tinham coragem. Triste, Honorato já estava desesperançoso 

que um dia fosse desencantar. De repente, se lembrou de sua mãe, e partiu no mesmo 

momento, e observou um horário em que ela pudesse descer a margem do rio. Descobriu que, 

todo dia, ela descia para lavar as peneiras, depois de amassar açaí. Um dia ele apareceu para 

ela na forma humana e contou sua história e a de sua irmã. Sua mãe disse: 

— Não é possível. Eu só tenho cinco filhos e nenhum se parece com você – disse. 

Aí, ele disse: 

— Mãe você se recorda das cobras que você teve e a parteira batizou com o seu leite? 

A mãe disse: 

— Lembro, Honorato! 

Aí, Honorato disse: 

— Sou eu mãe! 

E sua irmã? 

Honorato relatou o acidente ocorrido e pediu a sua mãe que o desencantasse, pois já 

estava cansado dessa vida, e queria viver, os restos dos seus dias, ao lado de sua mãe, pois se 

achava muito doente em conseqüência da luta que teve que travar com essa cobra da [  ] 

desconhecida. Sua mãe emocionada prometeu que ajudaria. Que desencantaria. 

 Honorato feliz disse: 

— Mãe traga uma faca nova, que ninguém tenha usado antes. E, meio-dia, em ponto, a 

senhora retire da minha costa três escamas. Depois faça um ferimento, de forma que faça 

sangue. É importante que faça sangue! Fazendo sangue a senhora me desencanta. A mãe 

acertou tudo. No dia marcado Honorato apareceu boiado em forma de cobra, junto a um 

miritizeiro, que fazia às vezes de ponte. Sua mãe chegou e quase morreu de susto, ao ver 

aquela enorme cobra. Correu chorando e nada fez. 

Honorato apareceu, no outro dia, e implorou que ela o desencantasse, que não tivesse 

medo, que ele não queria lhe fazer mal algum. Ela disse que dessa vez iria e não teria medo. 

Quando chegou o momento, a mãe de Honorato, com a faca nova, tirou-lhe três escamas de 

sua costa, mas quando foi ferir para tirar sangue perdeu a coragem. Honorato mergulhou e 

boiou em forma de um ... Em forma humana, chorando disse a ela: 

— Ingrata, redobraste meu encanto. 

E nunca mais apareceu em forma humana. 

Narradora: Joana Matos. 
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A LENDA DA COBRA NORATO (Abaetetuba conta...) 

Como um triste fenômeno da natureza, nasceram de mãe humana, em uma podre 

casinha, às margens do rio Jacarequara, município de Abaetetuba, duas cobrinhas. A parteira 

batizou as duas com os nomes de Honorato e Mariazinha, advinhados pela robustez de uma e 

a fragilidade de outra. Trata-se de um macho e uma fêmea. 

Eram tão delicadas, que como proteção, foram colocadas em uma bacia com leite, 

onde, duas vezes por dia, a mãe espremia o seio para alimentá-las. 

Foram crescendo, crescendo... Até ser impossível continuar mantendo-as na bacia. 

Jogadas ao mar, todas às seis horas da tarde boiavam em frete a casa, e mãe descia para 

abençoá-las. Um dia, já bem crescidas, não mais apareceram. 

Descendo juntas o rio Abaeté e se embrenharam no rio Moju, onde Mariazinha ficou e 

Norato, como era agora conhecido, seguiu viagem. 

Ao passar pelo rio Atuá, no município de Curralinho, Norato, agora adulto, fez uma 

parada. Como era encantado podia, nas noites de luar, se transformar em ser humano. Uma 

noite, ao passar em uma festa, animado, resolveu entrar. As moças todas começaram a 

disputar o rapaz, ele, porém, se engraçou com a jovem dona da casa, a Mariazinha. 

Dançou e namorou a moça que se apaixonou perdidamente por ele. Altas horas da 

noite, Norato pediu a moça um lugar para descansar, pois tinha que seguir viagem cedo da 

madrugada. Mariazinha levou ele pra um quarto, onde ele pediu que trancasse a porta e lhe 

chamasse às quatro horas da manhã. Mas não gritasse seu nome, e sim apenas sussurrasse. 

A moça eufórica, na hora marcada, louca para estar com ele mais alguns minutos antes 

de sua partida, chegou à porta do quarto e espiou para dentro. O que viu arrepiou seus 

cabelos. Toda a extensão do quarto estava ocupada por uma imensa cobra. Mariazinha deu um 

horrível grito, procurando correr apavorada. Porém, não houve tempo para mais nada. A cobra 

deu uma rebanada levando tudo consigo. Casas, pessoas, tudo o que existia nas redondezas. 

No local ficou apenas um enorme buraco, qual recebeu o nome de Poção da Mariazinha. 

Desgostoso, Norato voltou ao Moju. Encontrando sua irmã grávida de uma cobra 

comum. Enraivecido, travou combate com a cobra. Dizem os antigos, que sete dias e sete 

noites o rio rebujou, trazendo à tona tudo que estava no fundo. Matando a outra cobra, cobra 

Norato matou também a irmã, saindo do episódio cego de um olho. Norato desceu o rio e 

ganhou o Amazonas, onde viu de tudo. O que mais lhe espantou foi uma pirarara gigante e 

uma gigantesca arraia, que ficou a passar por sobre ele quase uma hora. 
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Voltou aos nossos  rios depois de muitos anos radicado nas águas do salgado, onde nas 

noites de lua virava homem e saía a passear pelas praias. Contava as suas aventuras aos 

homens que encontrava, namorava moças bonitas, se divertia muito. 

Um dia quando dava seu passeio, colocou por distração sua capa de peles um tanto à 

vista. Um homem que passava assustado com o volume de peles de cobra, ardeu fogo. E 

quando o maroto voltou ardia mais ainda. 

Então, ele chorou dizendo que, no fundo do mar havia deixado uma enorme fortuna e 

agora não podia mais encontrar. 

Narradora: Maria das Graças Pinheiro Pantoja. 
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HONORATO: COBRA GRANDE (Santarém conta...) 

O começo é sempre igual meio mágico... 

A mãe deles teve duas crianças gêmeas. Uma menina e um menino. Aí minha filha, 

nasceram... toda noite choravam, choravam... Aí, ela dava o peito para ele. Quando ela 

terminava de dar o peito, ela colocava cada um na sua redinha. Aí, não dava uns quinze 

minutos a vinte minutos, eles começavam a chorar. Choravam... choravam... choravam... 

Quando foi um dia, a mãe dela (a avó das crianças) se levantou foi olhar e disse: 

— O que essas crianças têm, que estão chorando? 

Aí se levantou minha querida. Quando ela olhou na rede, na primeira da menina, que 

ela olhou, estava aquele rolinho de cobra. Aí ela quis se espantar, não sabe? E foi na rede do 

Honoratinho, que era o macho. Chegou na rede do menino... era a cobra... o rolinho de cobra. 

Minha filha! Aí ela ficou espantada e não disse nada. E passou o primeiro, segundo 

dia, pelo quarto... Quando foi na quinta noite, a mãe das crianças já estava quase com vinte e 

cinco dias de resguardo. Aí ela foi outra vez olhar. As crianças choravam... choravam... 

choravam... E ela disse: 

— Valha-me Deus o que será? 

Quando olhou outra vez era a cobrinha. Outra vez: as duas cobras. Aí, ela disse: 

— Não! Tenho que passar. Vou falar para minha filha. 

Chamou o marido dela, contou pro marido dela. Aí, ele disse: 

— Não, minha velha! Sua filha está de resguardo. Ela pode morrer de resguardo. 

Senão pode ficar doente. 

Não, ninguém pode agüentar. Aí passou ... passou ... Quando estava para terminar o de 

resguardo, minha filha aconteceu do mesmo jeito. As crianças choravam. Aí, ela dava os 

peitos para as crianças. Quando terminou ela botou na rede. Aí passou... passou... uma hora. 

Não demorou muito tempo, começou: cuem, cuem, cuem, cuem... 

Aí, ela tornou a se levantar. A mãe foi olhar, lá estava o rolinho de cobra. Aí ela disse: 

 — Hoje não passa! 

Deixou passar...  Era meia-noite em ponto. Deixou passar a meia-noite. Quando ela foi 

olhar, as crianças se calaram. Quando foi nesse dia ela disse: 

— Maria José, eu tenho uma coisa pra te contar minha filha. 

Aí ela disse: 

— Mamãe o que é? Se for fuxico do meu marido não me conte. 
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Ela disse: 

— Não é nada de fuxico do teu marido, que era pescador sabe!? 

— Sabe que é minha filha, essas tuas crianças. Tem um negócio com eles. Quando dá 

meia noite, é duas cobras: o menino é uma cobrinha e a menina é outra cobrinha. 

Aí ela disse: 

— Mamãe, não me conta uma coisa dessas! 

— Mas é verdade. 

— O quê a gente vai fazer? 

— Não sei minha filha... Só Deus! 

Aí passou... Quando foi uma noite a velha sonhou que uma pessoa disse para ela pegar 

as duas crianças e botar embaixo do cajueiro, na beira do rio, quando viesse a maresia: A 

primeira, a segunda, na terceira era par ela levar as crianças. Aí ela começou a chorar...  

— O quê eu posso fazer? A senhora sonhou. Isso não é coisa boa. Como é que essas 

crianças se viraram em cobra? 

Aí minha filha, combinaram o marido e a mulher, o pai e a mãe. Quando foi quase 

para terminar o resguardo, depois da meia-noite, pegaram as crianças, botaram debaixo da 

árvore do cajueiro. E foi o dia que veio a maresia e levou as crianças.  

Passou... passou... um mês e tal. As pessoas começaram a falar que viram aqueles dois 

peixinhos: um em cima do outro. Correndo, sabe? Mas não eram peixes. Aí minha filha, 

passou... passou... foi interando mês. 

Quando foi um tempo, os pescadores [disque] viram aquelas duas cobras. Crescendo 

d’um dia pro outro. Correram. Foram contar pra os parentes da menina. 

— Olha, fulano, eu vi as duas cobras. Um pertinho da outra. Minha filha! Era mesmo 

as crianças. Batizaram n’água. O padre batizou n’água: Maria e Honorato. Mas a mais 

perigosa era ela. 

Minha filha, aí ela já estava demais. Fazia muita malvadeza. Virava canoa para matar 

as pessoas... [fundiava]. Não sei o que foi que aconteceu. A mãe dela sonhou com o filho dela. 

Ele pedindo socorro. Que ele queria sair, sabe? Ele estava encantado. Queria sair do encanto. 

Não sei como aconteceu. A mãe dela (a mãe dos meninos) fez uma promessa. Ele se 

desencantou. Ela ficou. Agora não vi mais falar nele. A irmã ainda está n’água. 

Narradora: Ruth M. Santos. 


