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A MELANCOLIA DE CELESTE, EM PASSAGEM DOS INOCENTES, DE 

DALCÍDIO JURANDIR 
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RESUMO: O escritor paraense Dalcídio Jurandir (1909 – 1979) construiu o ciclo 

Extremo Norte, dez romances, publicados entre 1941 e 1978, no qual narra vivências de 

personagens que se entrelaçam e transitam entre o espaço do Marajó e o de Belém 

(capital) numa atmosfera de agitação, aturdimento psíquico, expansão das 

possibilidades de experiência e destruição. O romance Passagem dos Inocentes (1963) 

divide-se em dois importantes personagens, Alfredo, menino que vem estudar em 

Belém, e d. Celeste, sua prima e acolhedora, moradora da Passagem dos Inocentes no 

bairro Umarizal (Belém). Ela vive momentos em que se instala atmosfera melancólica, 

ora presa em seu tempo presente, ora presa na memória de sua grande a ventura, a fuga 

no vapor Trombetas. O objetivo desse estudo é analisar os momentos dessa melancolia 

encontrados na personagem Celeste, desde os instantes em que empreende a fuga no 

vapor Trombetas até sua difícil moradia na periferia da capital.  Como aposte teórico se 

baseará nas ideias de BERMAN (1998) que entende a experiência da vida como um 

evento perigoso; em LAGES (2007), ASSMANN (2011) e BENJAMIN (1994, 1999) 

que auxiliarão na análise dos espaços melancólicos no romance. Procurar entender a 

melancolia de Celeste nesta narrativa ajuda a compreender as diferentes tensões de 

grandes transformações que aconteceram e acontecem na estética literária, sobretudo a 

partir da década de 1960, como também no espaço de uma cidade na Amazônia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Melancolia. Passagem dos Inocentes. Transformações. 

 

1. PASSAGEM DOS INOCENTES E D. CELESTE 

 O romance ―Passagem dos Inocentes‖ publicado em 1963, é a quinta obra do 

ciclo Extremo Norte, tem sua história dividida entre dois personagens, Alfredo e 

Celeste. Não se trata de narrativa de linha contínua, mas por fragmentos que 

frequentemente são tomados desconexos. É uma narrativa que apresenta alternâncias, 

muitas vezes bruscas, das vozes narrativas, num jogo intricado de narradores: ora em 

primeira pessoa, terceira pessoa, diálogos diretos entre personagens, discurso indireto, 

discurso indireto livre, monólogo interior, como já observaram pesquisadores 

(FURTADO, 2010). 

  A personagem D. Celeste Coimbra de Oliveira, prima de Alfredo (personagem 
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central do Ciclo Extremo Norte) e sua acolhedora na cidade de Belém para a 

continuação de seus estudos na capital. Ela é filha do Doutor Juiz Oliveira e de d. 

Teodora Oliveira. A família Oliveira já vivera momentos abastados em Muaná, 

município localizado na ilha de Marajó; mas que naqueles anos apresentava-se um 

tempo de ruína rondando a economia da região, e consequentemente resvalando na 

existência de d. Celeste. Quando ainda morava com os pais D. Celeste já começava ser 

envolvida com um clima de ruínas, como pode ser lido nesse trecho abordando sobre 

sua moradia antes da mudança para Belém: 

Em Muaná, a casa da d. Cecé, o que tinha de bem usada tinha de boa 

apresentação se bem que uns tantos estragos na parede, a pintura 

caindo, o tijolo exposto, mas uma porta de entrada senhora porta. E a 

parte da cozinha com os ladrilhos? A varanda fazia logo era a gente 

ter um apetite, uma fome de um tudo farto e bom que ali outrora se 

comeu. Na sala de visitas, se mirando no solitário espelho da parede, 

as velhas austríacas reluziam, o fundo da palhinha se delindo, duas já 

coxas, a outra de encosto furado. (JURANDIR, 1963, p. 68) 

 

 

 Um espaço que nos chama atenção é a casa de D. Celeste localizada no município 

de Muaná, a comporta um clima nostálgico de tempos fartos, mais que isso, agora a 

propriedade dava sinais de ruínas. Nesse sentido, a narrativa de D. Celeste apresenta 

dois momentos, um antes da grande aventura da fuga no Barco ―Trombetas‖, e o outro 

diz respeito a mudança para Belém, após retornar ao lar e casar e ter um filho com 

Emiliano Antonino. O barco representa a ruptura, a transformação, o sentimento de 

estranheza, o desassossego. 

No primeiro camarote, eu era a fugitiva, aqui neste a devolvida. Como 

se fosse possível devolver a mesma que embarcou.(...) Celeste sem 

responder. Mandar de volta. Sem dano algum! Lá vaizinho de volta a 

moça fugida, a acesa por viajar, inteira-inteira como saiu. A minha 

idade. Idade é a que quero ter, é desta hora e me dá de menos dois 

anos. Tenho vinte, seu comandante. Tivesse quinze. Idade quem faz 

não é o tempo. Oh a fácil explicação dele. Como se desculpa! Quis 

sair, mas neste andrajo, do baile? Mais só, sentiu-se, mais 

desconhecida entre desconhecidos. (JURANDIR, 1963, p. 131) 
 

 Praticamente não existem detalhes da infância e adolescência de D. Celeste no 

romance. Mas sua idade adulta começa certamente na viagem do vapor Trombeta, na 

viagem, no deslizar nas águas do rio Amazonas. No bojo dessa aventura foi que se 

afloraram espaços melancólicos das meditações de D. Celeste. Esses elementos que 
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constituem presenças de ruínas que ocorrem no decorrer da vida da personagem podem 

ser pensados como elementos que constituem um estado melancólico na personagem. A 

seguir iremos teorizar um pouco acerca da definição de melancolia segundo a teoria da 

tradução e o pensamento filosófico. 

 

2.  MELANCOLIA  

A palavra melancolia vem do grego μελαγχολία - melagcholía; de μέλας - 

mélas, "negro" e χολή - cholé, "bílis".  A bile negra é um fluido produzido no fígado, 

seu excesso é chamado de atrabilis, entendido como uma metáfora que se desconhece a 

si mesma e que quer se impor como fruto da experiência (STAROBINSKI apud 

LAGES, 2007 p. 33). 

Nesse processo de produção de um sentido obscuro que 

simultaneamente afeta o corpo e a mente, e deles parece emanar. (...) 

Naturalmente, o espectro de significações recoberto pelo termo 

melancolia é muito amplo, e vai de uma simples propensão temporária 

a estado de tristeza, passando por numerosas afecções de caráter 

psicossomático, até chegar aos casos mais graves da psicose 

(LAGES, 2007 p. 34)  

 

Walter Benjamin relaciona a melancolia aos seres alados, que chamará de anjo 

da história, a história também entendida como narrativa
1
. Deste modo o tema do anjo é 

uma quase obsessão que norteará o pensamento benjaminiano. A temática do anjo pode 

se dividida em três momentos. Os anjos do Talmude que vieram da tradição judaica, e 

se manifestavam na maioria das vezes como mensageiros benéficos; Agesilaus 

Santander, denominação intermediária entre os anjos talmúdicos e o Angelus Novus, o 

messiânico anjo da destruição. Uma das primeiras fontes de inspiração desse 

pensamento é a imagem alada da melancolia düreriana
2
. Lages explica como a figura do 

anjo vai se estratificando no pensamento filosófico de Benjamin: 

                                                           
1
 O termo gerchichte, ―história‖, designa tanto o processo de desenvolvimento da realidade no tempo 

como estudo desse processo ou um relato qualquer. (GAGNEBIN,1994) 
2
 A gravura da Melancolia I de Albretch Dürer é representada por um anjo feminino, taciturno, dotado de 

asas gigantescas, sentada em frente a um edifício de pedra, cercada por uma coleção de objetos mais 

diversos que se possa imaginar, mas todos ligados ao uso da ciência – uma balança, ferramentas de 

carpintaria, uma ampulheta, alguns sólidos geométricos, um sino, uma lâmina e uma escada. O mundo 

moderno, racional, de aferições precisas, de domínio da ciência gerou sentimento de acedia no ser 

humano. A gravura de Dürer abre leques de interpretações para entendimento da modernidade. 
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O anjo, longe de apresentar-se em sua tradicional função de 

mensageiro benéfico de mensagens transcendentais, aparece como 

figura de uma efemeridade ameaçadora, por abrigar em si um forte 

momento destrutivo, desestruturador. São (...) anjos duplos: guardam 

e, ao mesmo tempo, expõem ao perigo, abrem e fecham portas, 

estabelecem uma ligação, mas também separam. Destruição, 

separação, morte – essas são as mensagens de que são portadores os 

anjos benjaminianos. (LAGES, 2007, p. 107) 

 

 A presença dos anjos, portanto, anuncia a destruição, tempos maus, atmosfera 

de ruína. Diferente de os anjos talmúdicos que anunciavam boas novas. A melancolia de 

D. Celeste pode estar relacionada à esse momento de caos que se instala na região, 

sobretudo na cidade de Belém. 

Descobria uma cidade, desta ainda não sabia. desta só uns cochichos, 

o ano passado, na casa dos primos, e ali estava ela, o peito suado, 

fumegante, naqueles azulões e trapos, cal e tinta, Belém das caldeiras, 

da graxa, do ferro da cova... As bocas acesas, os punhos queimando, a 

cidade empunhava aquela bandeira encarnado e branco, pavilhão de 

pirata? Em vez da caveira, duas mãos que se apertavam e quem a 

carregava tinha no peito, nos braços, um cabelume de bicho, um 

cabelume molhado, faiscando ao sol. (...) É longe o cemitério. Perto é 

a morte, entrando pelos berços, carregando, aos feixes, os mil recém-

nascidos, O Cara-Longe rosnava na taberna: Foi decreto de Herodes. 

No meio dos condenadinhos o filho de Deus? 

O mar arrebentava o pedestal, estouravam os oradores: Os coveiros 

querem ganhar mais e enterrar menos! Os eletricistas com as chaves 

dos transformadores podem apagar a luz da cidade? Só a diretoria de 

Londres pode resolver o caso dos salários da Pará Elétrica? Gentil 

Nunes! A tua palavra contra essa desconformidade! Deu a peste nas 

crianças! O bairro de Marco está escurecendo de moscas. É um 

escurecer em cima das panelas, mesas, berços, das bocas no sono. 

Ninguém em casa pode abrir boca. A maldição caiu sobre a cidade? 

Nossa Senhora de Nazaré nos abandonou? (JURANDIR, 1963, pp. 

205 e 206) 

 
 

A narrativa de Dalcídio Jurandir não permite pensamentos místicos de anjos, a 

personagem D. Celeste não vaga na cidade de Belém em busca de um apoio religioso 

para seu espírito perturbado. Mesmo sabendo que o caminho-ritual às quartas-feiras que 

personagem fazia a levava para uma jornada confusa pelas ruas da cidade, um trajeto 

misterioso, confuso, até chegar o momento em que o caminho se parte: “Partiram-lhe o 

caminho, separado o caçador da caça [...] Fechou-se o rumo, apagou o rastro da D. 
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Celeste‖ (JURANDIR, 1963, p. 201). Alfredo se perde na cidade de D. Celeste, a narrativa 

não revela para onde a personagem caminhava às quartas-feiras, somente deixa esse 

vagar pelas ruas da cidade sem apresentar um rumo certo. Essa impressão de vazio que 

se dissipa no ato da caminhada sem rumo configura um estado melancólico que 

simboliza a perda de algo. Em função dessa perda que é desvelada pelo discurso 

presente na narrativa é as noites da personagem eram mais difíceis. Apenas essas 

caminhadas aliviava um peso melancólico que se colocava nas meditações de D. 

Celeste.  

Nesta noite, depois do Utinga apitar, mais que de repente — o filho 

dormindo, o marido atrás de fretes no Curro — puxou Alfredo do 

sono e intimou um «vamos», «vamos», um «vamos» que a Alfredo 

parecia a repetição da fuga a bordo. Descem no largo da Pólvora, tinha 

um baile na Assembleia. D. Celeste pousou o braço no ombro do 

acompanhante, e ficou, anônima, no meio do sereno que se comprimia 

na calçada. (...) D. Celeste falava nos espíritos, na expiação das 

culpas, nos livros ocultistas, sobre a vaidade do mundo, tudo, tudo 

pura vaidade, somos um puro pó. (JURANDIR, 1963, pp. 188 e 189) 

 
 

Mas é no capítulo da caminhada de D. Celeste que o termo anjos aparece, 

intitulado ―O passeio, a mosca e os anjos‖, nele Alfredo tenta descobrir para onde a 

levava o passeio de sua prima; e ainda nesse capítulo encontra-se o aumento dos insetos 

relacionados ao acúmulo de lixo devido à greve dos lixeiros; e o aumento da 

mortalidade infantil na maternidade Santa Casa, certamente agravado com a greve dos 

coveiros. Deste modo, o termo anjos está relacionado à multidão de crianças mortas da 

cidade de Belém. 

Vale ressaltar que existem duas menções de anjos que emergem na narrativa 

como simbologia de um estado melancólico, pois essas menções surgem como seres 

alados no romance de Dalcídio, a primeira está relacionado a fuga de D. Celeste, 

portanto, a um período de profundas mudanças na vida da personagem, golpeada por 

sua fuga pelas águas do rio Amazonas: 

Um cheiro que não sabia se era lodo, raiz, folhagem, bichos, alcatrão, 

os homens suando na lavagem do convés. Bocas da selva engolindo 

este gaiola arquejante, a Celeste esta. Estranha entre a tripulação 

indiferente, que por certo ria dela, no vapor que volteava, arrastando-

se entre furos e ilhas num surdo navegar. Onde aquele navio voando 

em águas da noite puxado pelos serafins do escaler? Ouvia agora os 
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baldes no convés, um apito, o resfolegar do «Trombetas», e dentro 

dela o desabamento de tudo que prezou, julgou sagrado. (JURANDIR, 

1963, p. 132) 

 

Os serafins puxando o navio melancólico onde D. Celeste fugia pode ser uma 

imagem que auxiliem o pensamento angustiado da personagem, seus tormentos 

espirituais, sua passagem para maturidade. A segunda citação de anjo está no trágico 

antepenúltimo capítulo intitulado, ―O passeio, a mosca e os anjos‖, marcado por uma 

força destruidora de incalculável ruína da cidade. Dentro dessa turbulência apocalíptica 

uma personagem anônima do romance grita entre a multidão: Castigai eles, anjo 

Gabriel, gemeu uma velha a arrastar as pernas, na mão o rosário. (JURANDIR, 1963, p. 

214). Nesse trecho do romance, o anjo Gabriel é relacionado ao Angelus Novus, o 

messiânico anjo da destruição, contrapondo a função do mensageiro divino, anunciador 

de Boas Novas. Agora sendo invocado como castigador da cidade. 

Existe um quadro de Klee intitulado 'Angelus Novus'. Nele está 

representado um anjo, que parece estar a ponto de afastar-se de algo 

em que crava o seu olhar. Seus olhos estão arregalados, sua boca está 

aberta e suas asas estão estiradas. O anjo da história tem que parecer 

assim. Ele tem o seu rosto voltado para o passado. Onde uma cadeia 

de eventos aparece diante de nós, ele enxerga uma única catástrofe. 

Ele bem que gostaria de demorar-se, de despertar os mortos e juntar os 

destroços. Mas do paraíso sopra uma tempestade que se emaranhou 

em suas asas e é tão forte que o anjo não pode mais fechá-las. Essa 

tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, para o qual dá as 

costas, enquanto o amontoado de escombros diante dele cresce até o 

céu. O que nós chamamos de progresso é essa tempestade. 

(BENJAMIN, 1991, p. 157 e 158) 

 

Esse clima de desmoronamento e de cidade castigada traz uma atmosfera 

melancólica que embebe D. Celeste no barraco periférico de Belém.    

 

3. D. CELESTE MELANCÓLICA 

Um fato marcante é a mudança de D. Celeste para Belém, após seu casamento 

com Antonino Emiliano e o nascimento de seu filho Belerofonte deixa tudo mais difícil. 

A crise econômica se agravava na cidade ressoando na vida de cada morador. Muitas 

vezes, ao ser indagada sobre sua moradia em Belém, ela escondia o endereço de seu 
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barraco na periferia da cidade para seus conterrâneos por vergonha e também para evitar 

a chegada de visitas indesejadas: 

(...) d. Celeste ocultava o seu endereço em Belém, para se livrar dos 

abelhudos, principalmente daqueles do interior que, de tanto se 

meterem, dias, em casa alheia em Belém, já faziam disso um ofício. 

Esquiva, falava assim:  

— Ali, no Umarizal, onde moro, moramos, eu gosto. É na Passagem 

Mac-Donald. Placa ainda não tem por simples esquecimento da 

Intendência. Eu é que acabo encomendando uma no armazém do 

Reduto. Foi já aprovado pelo Conselho Municipal o nome. Nome de 

um Inglês, morador ali perto falecido. Contam que bebia... Mas era da 

Port Of. era um engenheiro, sabia, Mac- Donald. Mando fazer a placa 

no Ferreira Gomes.(JURANDIR, 1963, p. 69) 
 

Todavia, a tentativa de D. Celeste de esconder seu endereço em Belém não se 

mantém por muito tempo para o leitor, pois a necessidade de isolamento da personagem 

também representa um estado de apatia em relação ao distanciamento de memórias que 

a fazem relembrar situações traumáticas vivenciadas pela personagem. Assim, a vinda 

do menino Alfredo para cidade de Belém, com objetivo de continuar seus estudos, vale-

se dos favores de sua prima D. Celeste. Com a chegada de Alfredo o narrador descreve 

o local em que d. Celeste mora em Belém e em sua descrição topográfica não deixa de 

lado referências propiciatórias ao cultivo da melancolia que embebe a personagem. 

Ao cruzarem a entrada, a vala se escancarou, uma goela que podia 

levar os dois pelos porões da terra, até lá em baixo, nas casas 

sepultadas. Casas? Ali na boca se via um palhame grosso, arrepiado, 

encharcado. Da barraca do canto, a porta entreaberta, um balcão, ou 

que seja, e da meio escuridade sai um sujeito alto, cobrindo-se com 

uma capa de soldado, cambaleou, pigarreou, «lá vou pro mundo, esta 

lama» rosnou. Alfredo não ouviu o que o sujeito dizia mais. O 

encapado tomou distância, atolava-se, cambaleava, desfez-se num vão 

da Passagem. Leônidas acendia o seu cigarro. Caminhavam. A luz 

bem diminuída do poste, enterrada na lama, a ponta do pau, que nem 

um dente, ria. Encontraram-se numa espécie de largo, a mangueirona 

pesando de escuro e chuva, uma trave de futebol, e logo a Passagem 

se estreitou, buracos, valas, capinzal, foram na ponta dos pés cozendo-

se pelas paredes das bibocas para evitar o encharcado. (JURANDIR, 

1963, p. 80) 

 

Este estado de mudança e a consciência de ruína instalados no espírito de D. 

Celeste ao refletir sua história provocam um processo de apatia. ―Sua origem é um 

pesadume do coração, a acedia, que renuncia a se apossar da verdadeira imagem 

histórica, em seu relampejar fulgaz‖. (BENJAMIN, 1994, p. 225)  
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 A falta de vontade configurada por uma intensa apatia e um estado melancólico 

que se agasalha em D. Celeste lhe provoca tormentos espirituais em suas noites na 

cidade. Várias vezes D. Celeste saía para o quintal durante a madrugada, sofrendo de 

insônia e de pesadas reflexões. História precária, de ruína e desgraças. Em Belém, 

cidade que escolhera viver depois de casada é o local em que se flagram várias saídas 

noturnas de Celeste para a noite urbana. A primeira retirada de d. Celeste para o quintal 

de noite narrada pelo autor se dá pouco tempo depois da chegada de Alfredo, e é ele que 

observa esse estado de solidão e melancolia. 

 

Alfredo ouviu passos. Na cozinha, lamparina acesa, d. Cecé, de 

camisa, de onde saltavam os ombros até então nunca vistos e os 

braços e a transparência que saía dela, de sua mais secreta alvura. 

Receoso, Alfredo recua, e volta, a olhar. Ela foi ao quintal, os ombros 

branquejavam na folha da bananeira alumiada. Voltou, agora abrindo 

o colo, a transparência mais de perto, na luz da lamparina. Tinha o 

alvor das velhas bonecas sempre muito guardadas. No quarto, ficou 

rezando, os ombros na sombra, o cabelo desmanchou-se. 

(JURANDIR, 1963, p. 130) 
 

 Alfredo como hóspede da casa fica observando essas saídas para a noite no 

quintal, espiando os tomentos de sua prima, impotente diante dos ruídos.  

 

Alfredo, essa noite, ouviu passos e espiouzinho do corredor: no 

quintal, a d. Cecé, de branco, o sapato de camurça, soltando os 

cabelos. O mesmo sapato com que saiu, na véspera, a sua tarde de 

quarta-feira. Depressa ela entrou, vagueou pela cozinha, um chá frio 

bebeu; no quarto arma a rede, embala-se, embalou-se, embalou-se 

desarmou — o marido nos roncos — deitou-se na cama.(JURANDIR, 

1963, pp. 155 e 156) 
 

 

 Entre as duas cidades, Muaná e Belém, havia na história de D. Celeste uma 

grande aventura se encontra fragmentada em sua memória, a fuga do baile. Talvez a 

mais importante ação histórica de sua vida que desencadeou um estado de contínua ação 

refletiva.    

 Apesar das duas cidades viverem momentos catastróficos de mudanças, não 

eram locais traumáticos para a aventureira. O lugar que trouxera ruptura para D. Celeste 

fora o vapor Trombetas. Local que colocara em risco toda sua reputação de menina e 

moça. Conforme afirma Assman (2011, p.350) alguns locais podem gerar traumas, o 
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local traumático preserva a virulência de um acontecimento que permanece, como um 

passado que não se esvai. Para D. Celeste, o lugar que se fechava para uma formação 

segura de sentido estava representado no espaço de barco navegando o Rio Amazonas. 

Era nesse lugar móvel que sua memória mantinha-se virulenta, mesmo que 

fragmentada. Esse estado de trânsito, um vapor navegando o rio Amazonas, trazia 

também um estado de movimento para sua história.   

 
Viaja de vários modos, rumos e contratempos, corrigindo, 

modificando acontecimentos. Alguns pedaços perdiam a nitidez, 

esfumavam-se, Celeste passava a reaver com a imaginação os 

fragmentos perdidos, como se neles quisesse captar o melhor de sua 

aventura. (...) A partir daquela fuga, refazia a sua vida anterior ao 

«Trombetas», de menina e moça, agora revista e reconstituída, 

segundo a viagem. Sabia que foi a bordo que descobriu o seu 

verdadeiro mundo e logo perdido, onde vislumbrou um caminho e 

logo desfeito, um fio que apanhou e no mesmo instante lhe fugiu sem 

nunca mais encontrar no labirinto. (JURANDIR, 1963, p. 101) 

 
 

 Um mundo labiríntico, sem oferecer saída para D. Celeste era o que esperava o 

novo tempo da personagem. Sabia que a fuga pelas águas do rio Amazonas havia 

decididamente mudado sua vida, talvez para uma situação em que sua memória e 

consciência lhe enchesse o espírito de melancolia. Num de seus pensamentos reflete: 

Estou outra, eu sinto? Perdi tudo, ou ganhei? Me perdi ou ainda não compreendo?  

Que fiz eu mesma de mim? Eu sei? Teria perdido a conta do tempo? Algumas horas me 

faltam na memória, desmaiei mesmo? (JURANDIR, 1963, p. 97) 

 Tanto o fluxo de consciência de mudanças de sua vida como a contínua 

transformação física do espaço nas duas cidades, Muaná e Belém, trouxeram para 

Celeste profundas meditações melancólicas. As mudanças da vida de Celeste 

resultavam em embebê-la cada vez mais na solidão, chagando a caminhar como um 

flaneur pelas ruas da cidade, num caminho desordenado, aparentemente sem objetivo 

claro. Quanto às mudanças das cidades estão no flagrante da ruína. 

 A situação de rotina D. Celeste lhe provoca estado melancólico. Era prática 

rotineira sair às quartas-feiras pela cidade. Por que saía? O que pensava e onde queria 

chegar? São questões que não são respondidas na narrativa. Existe uma investigação de 
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Alfredo sobre a caminhada misteriosa de D. Celeste, mas não se responde nada. Como 

uma aparição que entra na história e sai da história, assim acontece com D. Celeste. 

Alfredo correu-que-correu para o largo da Pólvora, deslizou pela 

macia calçada do Rotisserie, cego para os cartazes do Olímpia, rodeia 

o chafariz sem água, avistou: lá se vai, lá se vai, na sina de caminhar, 

já noutro lado, meio desfeita na sombra bem fechada das mangueiras. 

Subirá a São Jerônimo, renteando a Piedade ou vai sair nas baixas da 

Almirante Wandelkok? (...) Fechou-se o rumo, apagou o rastro da d. 

Celeste. Ela agora, mais solta devia ir voando, por onde? Que 

procurava que não encontrava? Até quando a sua inocência e quando e 

onde a sua culpa? E este movimento, impossível romper o cerco, a 

tapagem, assim de supetão, eivém mais eivém mais, engrossou o 

cordão, aos lotes, um povo subindo da rampa da Quinze, espumando 

do Bulevar, Reduto, Manoel Barata, Santo Antônio... Em tão tamanha 

acumulação de pessoas que é que acontecia? (JURANDIR, 1963, p. 

201) 

 

 O desaparecimento de D. Celeste nos traçados labiríntico da cidade aparece 

como um sinal catastrófico, pois logo que Alfredo perde de vista o caminho de D. 

Celeste, surge assustadoramente diante de Alfredo uma cidade caótica. Da greve dos 

coveiros à mortandade de crianças na Santa Casa de Misericórdia. Da greve dos lixeiros 

ao aumento das moscas. O que deixa claro dos tempos difíceis da primeira metade do 

século XX na Amazônia. 

Portanto o tempo descrito pela narrativa é representado por um período de 

ruína, em que o processo de transformação da cidade descrita por Delcídio no âmbito da 

modernidade comporta um intenso clima melancólico de D. Celeste, deixando em 

evidência uma cidade num processo contínuo de transformação. Situação que 

caracteriza a modernidade, uma atmosfera de agitação, turbulência, aturdimento 

psíquico, embriaguez, expansão das possibilidades de experiência e destruição. 

(BERMAN, 1986). 

A desordem da vida, a falta de sentido de um cotidiano maçante e o clima 

apocalíptico da vida urbana se entrelaçam ao espírito inquieto de D. Celeste. Seu 

perambular misterioso avança pela cidade, e na medida em que força seus passos o 

espírito trágico se firma na narrativa: crianças mortas, greve dos coveiros, greve dos 

lixeiros, aumento da quantidade de moscas e o povo que espalha seus gestos e vozes 

num acúmulo assustador.   
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Para tanto, a melancolia encontrada nos momentos difíceis da personagem 

Celeste na cidade, desde os instantes em que empreende a fuga no vapor Trombetas 

deixa em aberto muitas possibilidades de pensar a modernidade em outros pontos 

geográficos. Ressonância da modernidade na Amazônia. Na vida social também se pode 

ver em filigranas o mal estar no espírito humano, insolúveis problemas filosóficos que 

embebem a vida moderna.  
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