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RESUMO: Neste estudo, serão apresentadas observações realizadas durante o processo 

de organização da antologia recentemente publicada no formato E-book, intitulada 

Dalcídio Jurandir: Bibliografia geral e Estudos críticos. A metodologia que 

fundamenta esta apresentação consiste na identificação e levantamento de termos 

recorrentes, os quais chamaremos aqui de palavras-chave da recepção, encontradas nos 

trabalhos já publicados sobre Dalcídio Jurandir (1909-1979), que revelam e apontam a 

maneira como a obra do romancista foi e ainda é lida pelos seus críticos e pelos livros 

de “história da literatura” que mencionaram o seu nome. Para citar algumas dessas 

palavras-chave, podemos arrolar: “Regionalismo”, “crítica social”, “Ciclo” etc. Esses 

termos contribuem para identificar momentos decisivos das leituras já realizadas, 

mormente aqueles que marcaram a recepção da obra, como, por exemplo, o que viu (e, 

parece-nos, ainda vê) a série “Extremo Norte” como um reflexo ou espelho do meio 

social, não resolvendo a questão de como os elementos externos ao texto integram à 

obra literária. Trata-se de uma tarefa importante, antes já apontada como necessária por 

Antônio Candido (1965), ao propor a interpretação dialeticamente íntegra como 

método de análise literária. Após o levantamento de tais palavras-chave, verificou-se a 

necessidade da criação de propostas de leitura por meio de novas categorias que possam 

dar conta, fundamentalmente, de entender como o elemento social se integra à estrutura 

interna do romance e adquire acabamento estético, já que tal elemento – aponta a crítica 

– está presente indiscutivelmente na obra de Dalcídio Jurandir. 
 

 

Palavras-chave: Dalcídio Jurandir. Crítica literária. Palavras-chave da recepção. 

 

1. Introdução  

 

A organização da antologia Dalcídio Jurandir: Bibliografia geral e Estudos 

críticos – como o próprio título informa, reúne sistematicamente as publicações de 

Dalcídio Jurandir, assim como os trabalhos já realizados sobre a sua obra até o presente 

– contribuiu de maneira decisiva para o despertar de uma consciência sobre o 

direcionamento apontado pela leitura da crítica literária que ajudou a compor o quadro 

da recepção, o qual por ora examinaremos neste trabalho. No texto de apresentação da 



 

antologia “O espelho adiantado”, Gunter Pressler põe em evidência, com a escolha 

desse título, a tarefa a que se deve dispor a nova crítica da obra de Dalcídio Jurandir. 

Como ele explica, o espelho adiantado é “escrever, posteriormente, a história da 

recepção de uma obra que ainda vai conquistar seu lugar no mundo literário” 

(PRESSLER, 2015, p. 139). Dessa maneira, ao realizar uma leitura retrospectiva do 

cenário crítico-literário no momento em que os romances de Dalcídio Jurandir foram 

publicados, Pressler ressalta os entraves e os limites da crítica do período, a qual não 

conseguiu realizar uma leitura satisfatória da obra, colocando-a em posição subalterna 

no cenário da literatura brasileira. Utilizando como epígrafe uma frase do formalista 

Vladimir Mayakovsky “O ritmo é a força essencial, a energia essencial do verso”, 

Pressler resgata a necessidade de ler a obra pela sua força estética, em face de um 

julgamento estético que possa discutir as particularidades que ajudariam a caracterizar o 

romance moderno de Dalcídio Jurandir: 

 

Escrever sobre a obra de Dalcídio Jurandir significa por um lado, 

numa leitura histórica, não só rever a situação social, econômica e 

cultural da primeira metade do século 20 e, por outro lado, ser 

consciente do interesse atual no autor que não deve se confundir com 

o ato puramente memorial; significa também escrever a história da 

recepção em face do julgamento estético, significa reavaliar a história 

da literatura brasileira e incluir a obra e o nome do autor entre os 

grandes romancistas do século 20 – e, finalmente, significa perceber e 

compreender a força literária do início do século 20 e a particularidade 

estética na construção do romance moderno de Dalcídio Jurandir. 

(PRESSLER, 2015, p. 135-136) 

 

É nesse contexto que se desenvolve a proposta de fazer um registro das 

palavras-chave da recepção de Dalcídio Jurandir e de apontar as limitações do trabalho 

desenvolvido pela crítica. 

 

2. O projeto “Extremo Norte” e a visão parcial da crítica  

 

O teórico alemão Karlheinz Stierle afirma que a recepção de uma obra literária 

“abrange cada uma das atividades que se desencadeia no receptor por meio do texto, 

desde a simples compreensão até à diversidade das reações por ela provocadas ― que 



 

incluem tanto o fechamento de um livro, como o ato de [...] transformá-lo em viseira e 

montar a cavalo...” (STIERLE, 2001, p. 135-36). Em outras palavras, o receptor pode, 

dependendo de muitos fatores envolvidos, como sua escolaridade e classe social, aceitar 

ou recusar um texto literário. Essa “diversidade das reações”, referidas por Stierle, pode 

ser exemplificada por um episódio marcante da recepção das obras de Dalcídio Jurandir: 

a resenha de Álvaro Lins, “Romances de concurso”, na qual o crítico se deteve sobre o 

romance de estreia do escritor, ou melhor, nem tanto assim...  

No artigo “Dalcídio Jurandir – Guimarães Rosa. A crítica literária diante do 

romance de nova feição regionalista”, Gunter Pressler (2012, p. 133) destaca o “efeito 

terrível” que um paratexto (prefácio) da primeira edição de Chove nos campos de 

Cachoeira exerceu sobre o crítico literário mais famoso e influente do Rio de Janeiro, 

Álvaro Lins. Nesse prefácio, escreve o estudioso, “o autor da região amazônica contou o 

esforço para poder enviar o manuscrito para a capital cultural, Rio de Janeiro” e o 

crítico “achava essas descrições deselegantes e não queria – como homme d’lettres – ser 

lembrado e incomodado de certas realidades” (PRESSLER, 2012, p. 133). Nesse 

sentido, “a resenha mostra que o crítico não tinha critérios ideológicos e ferramentas 

teóricas suficientes a fim de compreender o projeto, a estrutura e o discurso narrativo 

inovador do romance moderno”, tendo em vista que entendeu “o novo discurso 

representativo-ficcional” do primeiro romance de Clarice Lispector (outro caso de uma 

estreia rechaçada pelo crítico) “como estilo confessional da autora” (Ibidem). A 

propósito, Dalcídio Jurandir também notou, à época, os limites da crítica literária de seu 

tempo na resposta que publicou como réplica a resenha do “crítico conservador”:  

 

Sei ainda que, com suas atuais tendências, – ou seja, por uma reação 

aos movimentos modernistas ou por fenômenos que não posso aqui 

explicar –, volta-se, em certo sentido, a reclamar, ou sugerir uma arte 

tranquila, menos perigosa, menos aventureira, próxima do 

amadurecimento, da cristalização literária (JURANDIR, 2006, p. 82).  

 

A resenha de Álvaro Lins marcou a recepção das obras de Dalcídio Jurandir por 

longo período, e, acrescentamos, talvez tenha contribuído para cristalizar uma visão a 

respeito de seus romances, visíveis nas diversas resenhas que o projeto literário do autor 

recebeu de críticos e colunistas literários. A razão disso é que o crítico carioca, naquela 



 

resenha, afirma em dado momento que o romancista paraense “revela uma espécie de 

força espiritual que deve ser devidamente considerada. Uma força aliás bárbara e 

caótica, mas que deve um dia apresentar resultados surpreendentes” (LINS apud 

PRESSLER, 2012, p. 132). As qualificações “bárbara e caótica”, atribuídas a “força 

espiritual” do autor, nas resenhas dos pósteros foram transpostas para outros contextos: 

é um lugar-comum em muitas dessas resenhas e depoimentos, da época e posteriores, as 

referências ao “mundo bárbaro”, “mundo primitivo”, “região primária, rude, espantosa e 

bárbara”1 que o escritor marajoara conseguiu “retratar” em seus romances. O exemplo 

paradigmático foi dado por Sérgio Milliet, que em sua resenha sobre Três casas e um 

rio, escreve:  

Solidão, homens perdidos na lama, e animais como que se 

liquefazendo entre a água imensa e as nuvens baixas ameaçadoras. 

Nesse mundo em decomposição, ocorre uma vida obscura em lenta e 

confusa barbulhagem, alicerçada, toda, em reações psicológicas 

estranhas a nossos olhos sulinos (O Estado de São Paulo, maio 

1958?). 

 

 Porém, o romancista se opunha ao que, depois de Milliet, se tornou um clichê 

na recepção de suas obras. Em entrevista, Dalcídio Jurandir revela:  

 

Não figurei Marajó como um inferno nem tampouco como um paraíso 

perdido. Criei o meu universo, a terra encantada, e escrevi com prazer, 

candura e desencanto, com obstinação ingênua e saboroso desgosto, 

horas e horas vivi na mais divertida e amarga ilusão literária. A flauta 

é tosca, toquei de orelha mas toquei com sentimento. O caroço de 

tucumã, jogado na palma da mão de Alfredo, levava o menino ao 

diálogo com sonhos, ambições e miragens. Esse jogo solitário, no 

campo ou debaixo do ingazeiro, se tornou em fermento romanesco. 

Do grelo no caroço pobre brotou Chove nos campos de Cachoeira, 

matriz de toda a obra. Com o tucumã na palma da mão, foi capturando 

almas, cenas, figuras, linguagem, coisas, bichos, costumes, a vivência 

marajoara que ressoa, miudinho como num búzio, em dez volumes 

(JURANDIR, 1996, p. 28).  

  

A visão que o escritor tinha de sua obra era, em certa medida, uma visão 

melancólica, insatisfeita e, por vezes, conformada. Em suas declarações ecoam 

                                                           
1 Trecho retirado de “‘Três Casas e um Rio’, um romance autêntico”, de Dias da Costa, resenha sem a 

identificação da data e do periódico, coletada na Fundação Casa de Rui Barbosa (RJ).  



 

elementos que a crítica, posteriormente, iria repetir e os estudos acadêmicos comprovar. 

O romancista tinha consciência, por exemplo, de que seus romances não apresentavam 

uma “narrativa simples”: “Os meus livros não têm [...] essa habilidade para fazer o 

leitor ser atraído pelo enredo, pelo desenvolvimento da urdidura. Eu me fixo muito na 

linguagem, nos vagares da narrativa, no ritmo lento das cenas” (JURANDIR, 1996, p. 

29). Dalcídio Jurandir, nessa declaração, indica a estrutura complexa da narrativa da 

série “Extremo Norte”. Consoante a isso, o crítico Gunter Pressler aponta:  

 

O trabalho de memória se realiza através de uma estrutura narrativa 

mosaica, parece uma imagem de quebra-cabeça que espera do leitor 

uma participação ativa. Isso surpreendeu não só a crítica 

contemporânea, também o leitor de hoje está diante das mesmas 

dificuldades (PRESSLER, 2010, p. 244). 

 

O projeto narrativo de Dalcídio Jurandir é semelhante, sim, a um quebra-cabeça, 

e apresenta alguns pontos de difícil apreensão. Talvez por essa razão o conjunto de sua 

obra tenha recebido, desde o começo dos estudos acadêmicos, tão poucas leituras 

abrangentes. Poucos foram os trabalhos, até agora, que propuseram uma visão de 

conjunto da obra dalcidiana. Nesse rol de estudiosos constam, em ordem cronológica: 

Olinda Assmar (1991; 2003), com o primeiro estudo acadêmico sobre o conjunto 

romanesco “Extremo Norte”, sua tese de doutoramento, transformada em livro, 

Dalcídio Jurandir: um olhar sobre a Amazônia;2 Pedro Maligo, com o artigo “Ruínas 

idílicas: a realidade amazônica de Dalcídio Jurandir” (1992); Marlí Furtado, com sua 

tese, também publicada em livro, Universo derruído e corrosão do herói em Dalcídio 

Jurandir (2001; 2010); Benedito Nunes, com o artigo “As oscilações de um ciclo 

romanesco” (2004); Alonso Freire, com a tese (igualmente publicada em livro) Entre 

construções e ruínas: o espaço em romances de Dalcídio Jurandir e Milton Hatoum 

(2008); e Gunter Pressler, com o ensaio “O maior romancista da Amazônia – Dalcídio 

Jurandir – e o mundo do arquipélago de Marajó” (2010).  

A partir da leitura desses trabalhos, é possível perceber que um dos pontos mais 

difíceis de estudo do conjunto se situa entre o sexto e o nono romance (de Primeira 

                                                           
2 O título original da tese é Dalcídio Jurandir: da re-velação de norte a sul (PUC/RJ, 1991). 



 

manhã até Chão dos Lobos), no qual a narrativa se adensa até o ponto da fragmentação, 

ou do “esfacelamento [como] traço de composição” (FURTADO, 2004, p. 98). A 

comprovação para esse fato advém das referidas teses acadêmicas, que dão um salto 

diante dessas obras, sendo, por isso, os primeiros romances — até Passagem dos 

Inocentes — os volumes mais estudados da “saga nortista”. Apesar disso, e para 

justificar suas abordagens, os estudiosos adotaram a estratégia de realizar uma leitura 

em bloco desses romances. Assim, Olinda Assmar, em sua análise, estabelece que:  

 

Os quatro romances — Chove nos campos de Cachoeira, Três casas e 

um rio, Passagem dos Inocentes e Ponte do Galo — põem em 

destaque o comportamento dos homens no contexto social, refletindo 

sobre questões existenciais. Na verdade, o regionalismo é o pano de 

fundo para a análise psicológica do homem diante de si mesmo e dos 

outros homens. Nesse processo analítico, são evocados hábitos, 

maneiras e costumes. As obras Belém do Grão-Pará, Primeira manhã, 

Os habitantes, Chão dos Lobos e Ribanceira podem ser classificadas 

como documentário urbano e social aliado à análise psicológica. 

Nelas, a realidade é registrada em sua simplicidade, pela observação 

dos problemas, costumes e hábitos da vida urbana da classe média 

decadente e da vida semi-urbana da classe pobre. Nem todas 

constituem meros documentários, porque buscam, por meio do 

protagonista, conhecer a conduta, o drama e o destino do homem 

(ASSMAR, 2003, p. 94).  

 

Percebe-se, no excerto acima, que Assmar prefere abordar a obra dalcidiana por 

grupos temáticos, reunindo romances cronologicamente distanciados, como Chove e 

Ponte do Galo. Nesse caso, o enredo não é o elemento predominante para organização 

da série e ignora que o projeto abarca um percurso; tanto assim que a estudiosa afirma 

que “em Chão dos Lobos, a exemplo do romance anterior, não há um enredo 

propriamente dito, mas cenas de vários lugares e situações” (ASSMAR, 2003, p. 97). 

Contrariamente, Marlí Furtado, prioriza o enredo para a organização do conjunto:  

 

Na Belém dos Covões, lamacenta e fétida, erra Alfredo no enredo dos 

cinco romances seguintes [...] De narrativa em narrativa vai 

acumulando dados para o amadurecimento de sua consciência de 

classe e se identificando mais e mais com o universo do trabalhador 

braçal e com o povo, sem qualquer populismo, mas naquilo que as 

figuras populares têm de genuíno. Nessas perambulações de ginasiano 

culpado, aos poucos perde o ginásio e as ilusões... Assim chega à 

juventude (FURTADO, 2004, p. 100).  



 

 

Para a estudiosa, o romance Primeira manhã “poderia agrupar-se aos três títulos 

que o sucedem (Ponte do Galo, 1971, Os habitantes, 1976, Chão dos Lobos, 1976) e 

formar a tetralogia das perambulações de um ginasiano culpado” (FURTADO apud 

JURANDIR, 2009, p. vii; grifo nosso). Esse agrupamento, porém, não resolve o 

problema do enredo que, sem uma análise detalhada, separando o tempo da narrativa 

dos tempos narrados, continua envolto em neblina: o que acontece a Alfredo no 

Ginásio? Na última tese de doutorado sobre os romances de Dalcídio Jurandir, Alonso 

Freire tenta dar uma visão geral da saga de Alfredo sob o aspecto do espaço ficcional, 

mas a partir da “análise mais detida por sua representatividade” de apenas três 

romances, Três casas e um rio, Belém do Grão-Pará e Ribanceira (novamente o salto 

diante do período em que Alfredo está no Ginásio).  

No caso dos artigos, até por causa da extensão, a visão de conjunto é realizada a 

partir de um determinado ponto estratégico e se limita mais a oferecer um panorama das 

obras do que propriamente uma análise detida. No caso de Pedro Maligo, o ponto 

central de análise é a categoria narrativa do tempo: “a Amazônia social do passado é 

representada primordialmente através do memorialismo que pretende oferecer uma 

visão crítica do presente” (MALIGO, 1992, p. 50). Em Benedito Nunes, o foco 

principal são as “oscilações” pelas quais o “ciclo do Extremo Norte” passa: “a primeira 

oscilação é a que vai [...] do rural ao urbano, de Cachoeira [...] à metrópole paraense” 

(NUNES, 2006, p. 245); a segunda, “a que vai da descrição da realidade rural à sua 

recriação poética” (Idem, p. 247); a terceira é a alternância, partindo da referida 

recriação poética, entre “a fabulação e a rememoração [...] cunhando seu porte 

altamente memorialístico” (Ibidem); e, por fim, o crítico destaca que  

 

por esse mesmo lado, que acentua o caráter memorialista da obra [...] 

destaca-se a [quarta] oscilação do ciclo entre o individual e o coletivo. 

É como se o romancista fizesse a crônica da década de 20 e 30 [...] 

visando mais a ação de grupos ou a atividade coletiva (Idem, p. 249).  

 

O estudo de Gunter Pressler, finalmente, talvez seja o mais abrangente de todos 

(é o único que cita trechos de todos os romances da série), pois consegue abordar tanto 

o contexto mais geral quanto o mais específico da realização do projeto literário de 



 

Dalcídio Jurandir, destacando especialmente a modernidade da narrativa do conjunto 

romanesco. Ao tratar, por exemplo, do contexto histórico-ideológico do escritor, o 

pesquisador revela que “os personagens romanescos aparecem e agem diante do pano de 

fundo da fragmentação social do início do século XX que surgiu tanto na Europa quanto 

no Brasil” (PRESSLER, 2010, p. 235), e destaca a “postura moderna [do escritor] em 

relação à técnica narrativa” (Idem, p. 247). Sobre a recepção das obras, constata que 

 

Certamente, sua narrativa complexa e moderna estava além do 

horizonte de expectativa da crítica em meados do século XX, ainda 

presa a um determinado tipo de regionalismo do romance social. A 

narrativa inovadora e moderna não foi percebida e valorizada; 

classificada como “regionalismo menor”, sua obra caiu no 

esquecimento (Idem, p. 238).  

 

Além disso, faz propostas interessantes quanto à organização da série, ao 

defender a precedência de Marajó em relação aos demais romances da série por uma 

questão de coerência do enredo no percurso de Alfredo; e renova os estudos da obra 

dalcidiana ao situá-la no contexto do romance moderno. 

 

3. O sentido social da forma literária: a necessidade de elaborar mediações 

 

No texto “O sentido social da forma literária”, publicado no livro Literatura e 

Sociedade: narrativa, poesia, cinema, teatro e canção popular, André Bueno faz uma 

grande provocação à atividade de leitura da crítica e que se junta à ideia que 

pretendemos defender em relação a uma nova proposta de leitura da obra de Dalcídio 

Jurandir. Antes, uma breve apresentação do que o autor expõe nesse texto. 

André Bueno inicia, situando o contexto histórico e o contexto da universidade, 

especificamente, da faculdade de Letras, diante do cenário estabelecido pelas correntes 

críticas de pensamento. Ele destaca a forte presença dos formalismo e estruturalismo na 

grade curricular do curso de Letras, quando, ao mesmo tempo, estava em voga o 

Concretismo e suas relações com o Tropicalismo, sobretudo na canção popular. Outra 

linha existente naquele momento era a de herança do Modernismo paulista, somado aos 

ecos das revoltas estudantis e movimentos libertários. Durante esse período, os militares 



 

estavam no poder, o que contribuía para uma forte censura do debate sobre a presença 

da política na estética. Esse momento é apontado por Bueno como uma primeira lacuna 

que dificultou sua compreensão e visão de uma relação entre literatura e sociedade.  

Por conta da formação inicial que teve, sua primeira compreensão partiu das 

ideias formalistas que buscava no texto o procedimento literário responsável pela forma 

literária, mas que, vez e outra, esbarrava-se na questão de como essa forma não poderia 

se relacionar com suas séries históricas. Relembra, inclusive, a frase de Mayakovky 

“não há arte revolucionária sem forma revolucionária”, e que, colocada no contexto em 

que foi produzida, não podia deixar de incitar a questão, pois a morte de Mayakovsky, 

que se tornou poeta depois de preso, ao liderar um movimento estético e assumir uma 

posição revolucionária, coincide com ascensão da burocracia policial stalinista.  

Naquele momento, em que Bueno se situa como um estudante em formação, não havia 

como impedir o surgimento da questão, que nunca alcançava respostas satisfatórias.           

Para encurtar o longo percurso apresentado por Bueno, apontamos o momento 

em que ele enxergou dentro do cenário da crítica brasileira, uma proposta de solução 

viável para o esclarecimento do problema da forma. Em contato com o trabalho crítico 

de Antonio Candido e Roberto Schwarz, Bueno percebe nos dois a preocupação com 

uma crítica que relacione literatura e sociedade por meio do que ele chama de senso 

preciso das mediações. Esse ensinamento, a muito custo aprendido, pode ser resumido 

no seguinte: “a crítica que relacionava literatura e sociedade, levando em conta o senso 

cuidadoso das mediações, resultava em análises que expandiam e aprofundavam os 

sentidos da relação literatura e sociedade” (BUENO, 2006, p. 18). Ou seja, a elaboração 

de mediações entre os elementos internos e externos aos textos são necessários para 

compreender “o sentido ao mesmo tempo social e estético da forma literária”. Nesse 

sentido, a análise apenas formal ou apenas sociológica é incapaz de responder a 

problemas específicos que os textos – cada um com a sua particularidade – apresentam.  

 

4. Conclusão 

Pensar e repensar as mediações como meio para se atingir uma leitura 

satisfatória da obra literária - isto é, compreender que, como objeto estético, ela deve ser 



 

lida dentro do sistema a que pertence, levando-se em conta a sua forma – é a tarefa que 

a crítica precisa exercitar e desempenhar. Como Bueno bem coloca, não há fórmula para 

alcançar essa tarefa, pois cada obra, dentro da sua especificidade estética e do contexto 

em que foi desenvolvida, requer mediadores diferentes. 

Já não se pode mais repetir o que as histórias literárias e a crítica disseram há 

anos em relação à obra de Dalcídio Jurandir, a não ser que o trabalho tenha o intuito de 

fazer uma história da recepção da obra. Porém, ainda que esse seja o intuito, a leitura 

deve ser crítica e se impor de maneira contextualizada. As repetições acabam por gerar 

os sensos comuns, que ainda hoje marcam a obra do escritor. Essa falta de avanço e de 

mobilização na leitura, que é responsabilidade da crítica, impedem que a própria obra se 

renove e ganhe novas possibilidades de entendimento. 
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