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A migração para a Amazônia nos anos de 1980 é representada no romance De Ouro e de 

Amazônia (1989) de Oswaldo França Júnior (1936-1989) através da aventura de um herói 

obstinado, cujo desejo de ascensão norteia suas decisões. Almejando aproximar a super-

realidade ficcional a um determinado contexto social, o modo de narrar adotado por França 

Júnior produz uma sensação do real que se constrói pelo tipo de voz narrativa e pelas 

referências espaciais. É por meio do narrador observador, cuja visão se aproxima do ponto de 

vista do protagonista, que traços particulares da rotina do migrante são registrados. Esses 

olhares descortinam o panorama sócio-político da década de 1980, mostrando, no trânsito de 

migrantes em busca do novo Eldorado em garimpos na Amazônia, uma agitação de vozes 

representativas de conflitos, confluências e construções identitárias. A tessitura dessa dinâmica 

projeta um imaginário sobre o espaço representado (a Amazônia, a Rondônia, o garimpo), 

caracterizando-os e possibilitando que a partir deles se possa refletir sobre uma dada realidade 

que, embora tomemos conhecimento através da ficção, e por causa dela, encena determinações 

sociais, históricas e afetivas de modo a dar a perceber o ainda não sabido, como sugere 

Wolfgang Iser (1996). Para a análise das diversas vozes que caracterizam as populações 

presentes no processo migratório em causa e na obra representada, valemo-nos dos estudos de 

Bakhtin (1990), segundo o qual o jogo de intenções verbais forma a “imagem” do romance 

como resultado de forças de duas naturezas, a centrípeta, em que narrador, foco narrativo e tipos 

de discurso dão a forma da composição narrativa, e a centrífuga, em que linguagem e pontos de 

vista de diversos grupos sociais fazem emergir tensões e contradições sociais. Nosso propósito é 

identificar de que modo o entrelaçamento de vozes e as particularidades de pontos de vista 

criam um imaginário sobre a Amazônia e desenham o quadro da mobilidade social dos anos de 

1980. 
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