
 

O REINO DE MARINATAMBALO: UM CONTO DE FADAS EM TRÊS CASAS 

E UM RIO, DE DALCÍDIO JURANDIR? 

 

Breno Machado Torres (UFPA) 

Orientadora: Profa. Dra. Marlí Tereza Furtado (UFPA) 

 

RESUMO: Nota-se ao longo de Três Casas e um Rio, livro do autor paraense Dalcídio Jurandir 

(1909–1979) lançado em 1958, que em muitos momentos o autor parece se voltar para técnicas 

literárias que vão além do Realismo Social, técnica que se capta majoritariamente em seus 

textos. A presença de traços que se assemelham àqueles presentes na Literatura Fantástica é 

perceptível no percorrer da trajetória do protagonista Alfredo, principalmente no que se refere 

aos Contos de Fadas, histórias em que os ritos de passagens de protagonistas e as resoluções de 

seus problemas afetam inconscientemente o leitor e o norteiam a compreensões e 

apaziguamentos de suas questões. É no ponto máximo do romance que grande carga desse tipo 

de narrativa pode ser percebida: no sétimo capítulo, o caótico menino Alfredo parte em fuga ao 

Reino de Marinatambalo, lugar rico em plano simbólico onde o protagonista passa por uma 

importante peregrinação para a elaboração de seu caos interno, pontos que nos permitiram, 

assim, perceber o capítulo como um conto de fadas inserto na narrativa. O presente artigo trata-

se de um recorte de uma pesquisa que investigou o quanto Dalcídio Jurandir ousou nas suas 

experimentações literárias em Três Casas e um Rio com técnicas de gêneros da Literatura 

Fantástica, baseando-nos, aqui, majoritariamente nas teorias de Bruno Bettelheim (A 

Psicanálise dos Contos de Fadas) e Marlí Tereza Furtado (Universo Derruído e Corrosão do 

Herói em Dalcídio Jurandir). 
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Benedito Nunes diz em seu texto Dalcídio Jurandir: as oscilações de um ciclo 

romanesco que Jurandir sonhava desde os vinte anos em “fazer uma obra que fosse o 

pensamento da juventude”. Já retemos a noção da importância deste ciclo romanesco 

chamado Extremo Norte na vida do expressivo autor do cenário literário amazônico. 

Dalcídio Jurandir Ramos Pereira é originário de Ponta de Pedras, localizado na 

Ilha do Marajó, no estado do Pará. Nasceu no dia dez de janeiro de 1909 e faleceu em 

dezesseis de junho de 1979, tendo-lhe marcado a trajetória de vida, como aponta Marlí 

Tereza Furtado em Universo Derruído e Corrosão do Herói em Dalcídio Jurandir, “a 

atuação esquerdista e a atividade jornalística emparelhadas à produção de vasta obra 

literária” (2010, p. 11). 



 

O ambicioso projeto literário do autor Dalcídio Jurandir consistiu em 

significativa contribuição para a literatura brasileira, pois além de um romance 

intitulado Linha do Parque (1959), encomendado pelo Partido Comunista Brasileiro 

(PCB), ao qual era filiado, sua produção voltou-se grandiosamente a um longo ciclo de 

livros denominado Extremo Norte, que consistiu num grande retrato sobre a vivência no 

âmbito paraense. São Chove nos Campos de Cachoeira (1941), Marajó (1947), Três 

Casas e um Rio (1958), Belém do Grão-Pará (1960), Passagem dos Inocentes (1963), 

Primeira Manhã (1967), Ponte do Galo (1971), Os Habitantes (1976), Chão dos Lobos 

(1976) e Ribanceira (1978) os romances que formam o Ciclo do Extremo Norte, os 

quais trazem ao leitor um convincente apanhado da cultura amazônica, além de vastos 

enfoques em conflitos sociais, humanos e políticos, os quais, apesar de vigentes à 

realidade interiorana, não deixam por motivos inúmeros de serem universais. 

Na obra em foco neste artigo, Três Casas e um Rio, a vida interiorana de 

Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó, é palco dos mais inúmeros dramas dos diversos 

personagens que estão ali inseridos. A história segue majoritariamente a vida e os 

percalços de Alfredo, menino marajoara sensível, com grande capacidade de percepção 

e invenção para aquilo que o rodeia, possuidor de grandes sonhos e que em função deles 

muitas vezes se insere em confusões e dramas que acabam por lhe gerar aprendizados e 

amadurecimentos. 

Alfredo é um menino que desde o primeiro livro do ciclo do Extremo Norte, 

Chove nos Campos de Cachoeira (livro o qual parece se fundir à narrativa de Três 

Casas e um Rio tamanha é a contiguidade entre eles), enfrenta questões que lhe 

provocam um perceptível caos interno. É em uma desenfreada fuga a um chamado 

Reino de Marinatambalo onde o caos interno do personagem se tranquiliza e diversas de 

suas questões são solucionadas. 

Em uma das primeiras vezes que o Reino de Marinatambalo é citado na narrativa 

Três Casas e um Rio já se percebe a aura sobrenatural que emana deste lugar para 

aqueles que moram nas proximidades: 

 

 



 

Adiante, azulavam os campos que o levariam até ao mar nunca visto 

para o clarão da cidade que em algumas noites parecia verdadeiro, 

mas não tão longe. Pelo menos, chegaria a Marinatambalo, sempre 

falado, de onde vinham mangas, tucumãs e histórias de fantasmas. 
(Grifo nosso. JURANDIR, 1994. pgs. 96-97) 

  

E percebemos que é com esse tom de recepção deslumbrada e supersticiosa que 

Marinatambalo é citada ao longo de toda a narrativa de Jurandir. Marlí Tereza Furtado 

nos atenta para o tom “lendário” que persiste ao longo do texto sobre tal espaço: 

E o que pode até existir no plano “real” ganha caráter lendário para o 

povo ou na voz do povo de Cachoeira, conforme o mistério se encerra. 

É o caso da fazenda Marinatambalo, cujo negrito agora grafa menos 

sua importância para o contexto ficcional que o embalo órfico que 

enleva ao próprio leitor, assoberbado, junto com o povo de Cachoeira, 

com a ressonância sonora do termo, um convite para o lendário. 

(FURTADO, 2010. p. 54) 

  

Finalmente, é no sétimo capítulo da obra que a Fazenda é alçada ao posto de 

espaço principal da narrativa. Após a morte da irmãzinha de Alfredo, Mariinha, e seu 

grande sofrimento perante a perda – considerado por Marlí Tereza Furtado um “ponto 

crucial” no desenvolvimento do enredo –; a trágica noite de São Marçal, “quando se 

descortina de vez e publicamente para Alfredo o drama do alcoolismo da mãe” 

(FURTADO, 2010. P. 54); uma cena com a mesma, ébria, a lhe sufocar com “aquele 

fedor de álcool e de alho” e com lamúrias amarguradas sobre o sonho de Alfredo de ir 

estudar em Belém (outro assunto que lateja, neste ponto da narrativa, dolorosamente 

dentro do protagonista), o cair “de costas no chão, como um cadáver” da progenitora 

gera um pavor imensurável no filho por sua possível morte. 

Tudo é, então, demais para o rapazinho. Sobrecarregado, enfim, sem nos 

esquecer de sofrimentos anteriores que já se acumulam dentro de Alfredo (a morte de 

Eutanázio, por exemplo, um ente querido e próximo que suspira no primeiro livro do 

Ciclo do Extremo Norte, Chove nos Campos de Cachoeira), temos na última frase do 

sexto capítulo o gancho que nos levará ao momento de cume da narrativa: “Alfredo 

havia desaparecido.” (JURANDIR, 1994. p. 217). 

Alfredo desapareceu. Como descobrimos ao virar a página, já em nosso sétimo 

capítulo, segue numa fuga. Desnorteado, na escuridão, já distante da vila de Cachoeira 



 

onde mora, é em direção a um lugar que Alfredo segue em seu momento de maior caos 

interno: “(...) seguia obliquamente em direção das fazendas, do cemitério novo, para 

Marinatambalo.” (JURANDIR, 1994. p. 218.) 

Inicialmente, precisa-se ser dito o quanto que a jornada de Marinatambalo, por 

se tratar de uma jornada de autodescoberta e compreensões sobre o próprio caos, 

conversa com a percepção de Bruno Bettelheim sobre o êxito dos contos de fadas no 

enriquecimento da vida interior das crianças: 

(...) esses contos, num sentido bem mais profundo do que qualquer 

outro material de leitura, começam no ponto em que a criança 

efetivamente se acha em seu ser psicológico e emocional. Falam de 

suas graves pressões interiores de um modo que ela 

inconscientemente compreende e, sem menosprezar as lutas íntimas 

mais sérias que o crescimento pressupõe, oferecem exemplos tanto de 

soluções temporárias quanto permanentes para dificuldades 

prementes. (Grifo nosso. BETTELHEIM, 2007. p. 13) 

 

Como se citou mais acima, no início desta seção, são inúmeros os motivos que 

alimentam o caos de Alfredo e, assim, o levam a um ponto crítico de sobrecarga 

emocional – a criança, de acordo com Bettelheim, “está a todo tempo num tumulto de 

sentimentos contraditórios” (BETTELHEIM, 2007. p. 107). São tais motivos nada mais 

que as pressões interiores que habitam o sensível menino marajoara, as quais, como 

afirma Bettelheim, estão presentes nas histórias de contos de fadas de diversas maneiras 

representadas. Portanto, pelo sétimo capítulo da obra de Jurandir conter explicitamente 

o ponto crítico em que se acha Alfredo em seu “ser psicológico e emocional” e em seu 

decorrer falar de suas “graves pressões interiores”, podemos partir daqui nossa 

aproximação do capítulo com uma narrativa de conto de fadas. 

Um exemplo de uma “pressão interior” que é aflorada aos olhos do leitor por 

intermédio do narrador, não muito após o início do capítulo, é a mais recentemente 

experimentada por Alfredo: o desespero pela possível morte da mãe. 

Sua dor vencia o medo e as suposições funestas. Corria, arquejante, as 

exclamações da mãe ecoando em seu cérebro, como gritos dentro da 

mata, com aquele rosto à sua frente, crescendo no campo, rígido e 

negro. Estava morta. Ela não lhe diria mais: meu filho. Não cantaria 

mais nas tardes quentes aquelas lentas modinhas que pareciam vir do 

começo do mundo, inventadas pela primeira mãe que apareceu na 



 

terra. Oh, queria assim mesmo a sua mãe doente, bêbada, morta, 

queria-a assim mesmo. 

Alfredo deteve-se, as mãos no rosto, curvo como um velhinho. 

– Mamãe morreu, mamãe morreu. 

Essa queixa entre soluços foi proferida como se o mundo inteiro a 

escutasse, tal era a solidão o sofrimento do menino. (JURANDIR, 

1994. p. 221) 

 

Essa representatividade de um mundo interior nas narrativas dos contos de fadas 

existe por conta da histórica e primordial função, classificamos, psicológica e 

pedagógica desses. Sobre tal, Bettelheim nos diz que 

Ao longo dos séculos (quando não de milênios) durante os quais os 

contos de fadas, ao serem recontados, foram se tornando cada vez 

mais refinados, eles passaram a transmitir ao mesmo tempo 

significados manifestos e latentes – passaram a falar simultaneamente 

a todos os níveis da personalidade humana, comunicando de uma 

maneira que atinge a mente ineducada da criança tanto quanto a do 

adulto sofisticado. Aplicando o modelo psicanalítico da personalidade 

humana, os contos de fadas transmitem importantes mensagens à 

mente consciente, à pré-consciente e à inconsciente, seja em que nível 

for que cada uma esteja funcionando no momento. Lidando com 

problemas humanos universais, particularmente os que preocupam o 

pensamento da criança, essas histórias falam ao ego que desabrocha e 

encorajam o seu desenvolvimento, ao mesmo tempo em que aliviam 

pressões pré-conscientes e inconscientes. À medida que as histórias se 

desenrolam, dão crédito consciente e corpo às pressões do id, 

mostrando caminhos para satisfazê-las que estão de acordo com as 

exigências do ego e do superego. (BETTELHEIM, 2007. Pgs. 12-13) 

 

Consideremos, portanto, no alcance que o capítulo sétimo da obra de Dalcídio 

Jurandir tem em seu leitor. Entendendo que contos de fadas conversam tanto com a 

criança quanto com o adulto por serem extremamente significativos em suas 

representações das questões humanas, consideremos o leitor de Três Casas e um Rio 

que vive questões e situações próximas a do personagem Alfredo. Este hipotético leitor, 

ao deparar-se perante suas dificuldades expostas em texto, é tocado em suas extensões 

psicológicas e encorajado a lidar com suas questões, além de ter suas 

ansiedades/medos/receios abrandados. Como já citados, são inúmeros os fatores 

contribuintes para o caos de Alfredo, portanto não só no capítulo como ao longo de toda 

a narrativa é possível a identificação do leitor com o leque de dramas sofridos por 



 

Alfredo (e outros personagens da trama também). E, assim, possível a concretização da 

função psicológica do conto de fadas. 

À título de exemplificação de dramas presentes na narrativa e desenrolados no 

sétimo capítulo, desviando-nos do personagem Alfredo, outra personagem de 

participação inestimável no capítulo em foco é Lucíola Saraiva, mulher que mora 

próxima do chalé de Alfredo na vila de Cachoeira e que alimentou desde a tenra 

infância do menino uma projeção maternal insistente e até mesmo com indícios 

doentios pelo mesmo. Lucíola é a figura adulta que acompanhará Alfredo ao longo de 

sua jornada por Marinatambalo; a mãe “adotiva” do “bezerro-encourado” (FURTADO, 

2010. p. 63). Depois de tê-lo acudido de uma crise de terror, desencadeada pela confusa 

visão fantasmagórica do personagem da mulher que o seguia – um momento que traz 

ares de horror fantástico à narrativa –, revela-se o tormento de Lucíola na narração: 

Por outro lado, sentia-se alegre, quase feliz, porque se achava naquela 

hora, na completa posse do menino que tanto quis que fosse seu, a 

bem dizer criado por ela – neste ponto exagerava – é que d. Amélia 

[mãe de Alfredo] tudo fizera para arrebatar-lhe das mãos. Por isto, já 

não o via tão crescido e sim feito aquela criança a quem ninara com 

tanto dengo e tanta presunção maternal. Esse passado distanciara-se 

muito (...). E agora estava ele em seu colo, fugindo daquele chalé. 

Da janela de casa ouvira o barulho, ao qual acompanhou com 

crescente satisfação vingativa, torcendo para que tudo aquilo tivesse 

um fim vantajoso para ela, dando-lhe oportunidade de apossar-se de 

Alfredo. Desejou que major Alberto [pai de Alfredo] fosse homem 

capaz de reduzir ao silêncio aquela negra. Logo, porém, ficou a rir-se 

nervosamente dele, sabendo-o incapaz de um gesto definitivo contra 

aquela “rapariga”, fosse para manda-la embora, tapando-lhe a boca, ou 

apertar-lhe o pescoço até... (Notas nossas. JURANDIR, 1994. Pgs. 

224-225) 

 

Notamos, portanto, claramente a dimensão de problemáticas que são discorridas 

no capítulo em questão. O que nos faz reforçar a afirmativa sobre a identificação do 

leitor com as mesmas e, enfim, o cumprimento da função psicológica do conto de fadas. 

O âmbito simbólico, como dito, é crucial em uma narrativa de conto de fadas. 

Apesar da inexistência das imagens simbólicas fantásticas (BETTELHEIM, 2007. p. 

57) – os acontecimentos e seres mágicos que simbolizam uma pessoalidade do leitor – 

na obra de Jurandir, a dimensão simbólica sem o caráter do insólito existe, e é a esta que 



 

aproximaremos a teoria de Bettelheim. Dito pelo próprio, “as personagens e situações 

dos contos de fadas também personificam e ilustram conflitos íntimos” (BETTELHEM, 

2007. p. 37). Esses personagens e situações, portanto, comumente são as 

materializações ficcionais dos conflitos íntimos do leitor. 

Na tese Universo Derruído e Corrosão do Herói em Dalcídio Jurandir, Marlí 

Tereza Furtado afirma que o romance Três Casas e um Rio é “construído através de três 

planos que se entrecruzam, a saber: o da realidade ficcional, o do imaginário popular e o 

da simbologia” (FURTADO, 2010. p. 53). Debruçando-nos sobre o plano da 

simbologia, Furtado nos traz um parágrafo interessante que alicerça um caráter de conto 

de fadas do capítulo sete: 

No sétimo capítulo da obra, casando bem o número cabalístico do 

capítulo (o sete indica o sentido de uma mudança depois de um ciclo 

concluído e de uma renovação positiva) com o que ele encerra, 

Alfredo, em fuga, chega a Marinatambalo, a fazenda misteriosa que 

aguça a imaginação e o imaginário locais. Lucíola vai a seu encontro. 

Nessa fuga cumpre-se no plano psicanalítico o processo de 

individuação de Alfredo, assim como a aceitação da mãe negra, 

alcoólatra e amásia de Major Alberto Coimbra, o pai branco e 

instruído. (...) (Grifo nosso. FURTADO, 2010. p. 54)  

 

Tendo em vista que Bettelheim afirma que o afastamento do lar significa “ter de 

se tornar independente” (BETTELHEIM, 2007. p. 116), a ordenação do caos de Alfredo 

até o fim do capítulo de número sete simboliza um processo de individuação, de 

amadurecimento que é, inclusive, percebido e sentido pelo próprio personagem: 

(...) Aumentou-lhe o desgosto de continuar a ser menino ainda. Queria 

libertar-se daquela tirania de ilusões e mentiras, de medo e de faz-de-

conta. E por isso sentiu que crescera muito naquela noite, tornava-se 

adulto pelas decepções e pelo orgulho ferido. (JURANDIR, 1994. p. 

221) 

 

Traçando ligação entre a assertiva de Furtado do processo de individuação de 

Alfredo no percorrer da fuga e o discorrimento de Bettelheim sobre o ponto de vista 

filosófico/psicológico de Mircea Eliade dos contos de fadas, entendemos, de acordo 

com o último, que as histórias infantis “derivam de, ou dão expressão simbólica a, ritos 

de iniciação ou outros rites de passage” (BETTELHEIM, 2007. p. 51). Já nos é claro 

que é um processo de amadurecimento, de se tornar adulto que se trata simbolicamente 



 

a fuga de Alfredo por Marinatambalo. Diz-nos, enfim, Marlí Furtado que de 

Marinatambalo o personagem “voltará renovado e esclarecido em certos mistérios seus, 

quer dizer, amadurecido” (FURTADO, 2010. p. 73). Podemos afirmar, portanto, que tal 

fuga simboliza um rito de passagem indiscutivelmente importante na vida do pequeno 

protagonista, que ainda passará por muitos percalços ao longo dos livros consecutivos 

do Ciclo do Extremo Norte. 

Citados por Marlí Furtado, há outros pontos simbólicos no capítulo em estudo do 

romance em questão. Diz a professora que a travessia pela floresta, por exemplo, sugere 

que o protagonista precise “deslindar problemas internos para melhor lidar com os 

problemas externos que lhe surgirem” (FURTADO, 2010. p. 77), baseando-se na 

afirmativa de Juan-Eduardo Cirlot de que a floresta simboliza, por sua característica do 

abundante florescimento e de vida pulsante, o materno e o feminino. Alfredo, portanto, 

simbolicamente fez seu rito de passagem sobre seu problema racial com sua mãe nessa 

travessia pelo fortemente simbólico âmbito paisagístico, o qual, de acordo com Furtado, 

também permitiu outras associações com histórias antigas em estudos anteriores sobre a 

obra de Dalcídio Jurandir em questão. 

Ainda nos detendo sobre a carga simbólica da floresta, o fato de que Alfredo 

atravessa parte dela com Lucíola Saraiva nos permitiu associar tal travessia àquela 

realizada no famoso conto de fadas Chapeuzinho Vermelho pela forte carga simbólica 

que esta também possui. Vejamos detalhadamente. 

Em dado momento no romance, o jovem protagonista que está entrando na pré-

adolescência tem seu processo de curiosidade e maturação sexual escancarado pelo 

narrador: 

Alfredo ouvira o pai falar que o corpo da mulher tinha o talhe da 

palmeira. Absurdo. Seria medonho. Lucíola, por sua vez, para ir a um 

baile, casamento, batizado ou missa em dezembro, usava espartilho. 

Metia-se dentro de uma engrenagem de roupas incompatível com as 

palmeiras. Para tirar a limpo a sua dúvida, inesperadamente visitou-a. 

Surpreendeu-a no quarto, despida. Ela deu um pequeno grito, tapando 

os seios com um pano de retalhos. O cabelo, que tentava, com a mão 

esquerda, sustentar no alto da cabeça, derramou-se pesadamente sobre 

o corpo inteiro. Logo, porém, baixou o pano e lançou o peso dos 

cabelos para as costas, abandonando-se numa intimidade que 

constrangeu Alfredo. Mas a curiosidade era maior que o 



 

constrangimento. O corpo da mulher tinha a brancura das galinhas 

cozidas. E foi nesse instante que ela lhe disse num timbre de 

ressentimento: 

– Você bem que podia ter-se criado nestes seios Fredinho. 

(JURANDIR, 1994. p. 69-70) 

 

Entendemos, portanto, que Lucíola Saraiva, além de representar certo papel 

materno, também participa da maturação de Alfredo em sua dimensão sexual – e aqui 

sentimos o tom de certo conflito edipiano. 

Quando Bruno Bettelheim em A Psicanálise dos Contos de Fadas abre espaço 

para discutir sobre Chapeuzinho Vermelho, nos afirma que “Chapeuzinho Vermelho é 

genuinamente uma criança que já luta com problemas pubertários, para os quais ainda 

não está preparada emocionalmente por não ter dominado seus conflitos edipianos” 

(BETTELHEIM, 2007. p. 239). E, no parágrafo seguinte, afirma categoricamente: 

“‘Chapeuzinho Vermelho’ projeta de forma simbólica a menina nos perigos de seus 

conflitos edipianos durante a puberdade (...)”. 

Atendo-nos à afirmativa do simbolismo da floresta como simbolismo de uma 

travessia resolutiva e considerando a passagem de Chapeuzinho Vermelho pela floresta 

como sua peregrinação pelo processo de maturação sexual, podemos afirmar que se 

correlaciona o conto de fadas com nosso capítulo em estudo por este traçar uma 

travessia de também uma criança (apesar de que do sexo masculino) por uma floresta ao 

lado de uma personagem que fez parte de seu processo de maturação sexual. Lucíola 

Saraiva seria símbolo da sexualidade de Alfredo, que, de mãos dadas com o 

protagonista quase adolescente, faz a travessia pelo conflito do personagem que, como 

muitos pequenos jovens de sua idade, naturalmente por ele também passam. Uma 

leitura simbólica pertinente da travessia por Marinatambalo, portanto, considerando 

uma possível dimensão simbólica que traria Lucíola, seria de também uma peregrinação 

de Alfredo pelo seu processo de maturação sexual. 

Portanto, as inúmeras representações simbólicas do sétimo capítulo da obra de 

Dalcídio Jurandir; a demonstração e resolução de conflitos internos de personagens; os 

processos de amadurecimento do protagonista; a relação da travessia de Alfredo por 

Marinatambalo e o conto de Chapeuzinho Vermelho: tudo nos permite afirmar que é 



 

possível uma leitura pelo viés do conto de fadas do capítulo 7 da obra do autor. Apesar 

da inexistência do fator “magia”, a dimensão de cargas simbólicas diversas e a 

possibilidade de identificação do leitor com as particularidades dos personagens 

alcançam proximidade tanto com a estrutura narrativa dos contos de fadas quanto com 

sua classificada aqui função psicológica e pedagógica. 

Tal assertiva nos ilumina para a de fato vasta experimentação literária de 

Dalcídio Jurandir, autor que, apesar de praticamente esquecido no panorama literário 

brasileiro (FURTADO, 2010), se consolida cada vez mais ao longo das pesquisas 

realizadas sobre sua riquíssima produção literária como um autor de imensa capacidade 

narrativa e criativa. 
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