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INTRODUÇÃO

A presente obra tece uma análise comparativa foca-
lizando as construções espaciais nas obras São Bernardo 
(1934), de Graciliano Ramos, e Pedro Páramo (1955), de 
Juan Rulfo. A leitura da espacialidade instalada dentro 
da narrativa busca contemplar os macro e microespaços 
avaliando os cenários e a natureza, suas relações com o todo 
narrativo e suas transformações e ressignificações. Assim, 
tentamos demonstrar como se dá o processo de construção 
do espaço que permeia tais obras, procurando explicitar as 
analogias e os contrastes entre elas, a partir da percepção 
de que ambas projetam, no processo de construção do 
espaço, lugares que revelam conflitos sociais, psicológicos 
e existenciais do homem em confronto com sua origem e 
seu destino. Tal leitura está inserida no âmbito dos estudos 
comparados entre a Literatura Hispano-americana e a 
Literatura Brasileira.

Observam-se, nas obras estudadas, geografias literárias 
que criam mapas psicológicos, existenciais e sociológicos de 
povos e indivíduos que são signos complexos, expressivos e 
enriquecedores, que deslocam nossa percepção das coisas. 
Como a narrativa é um todo constituído por partes interli-
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gadas entre si e com o próprio todo, a importância do espaço 
nesse organismo advém dessa existência inextrincável que 
permite à categoria espaço se fundir na totalidade. Como 
nos adverte Osman Lins (1976, p.69), isolar essa categoria 
apresenta dificuldades se percebemos que mesmo a perso-
nagem é espaço e que também o tempo das recordações e 
as projeções de um futuro feliz encontram sua simetria no 
que se designaria como espaço psicológico.

As obras de Juan Rulfo e de Graciliano Ramos nos 
permitem a leitura comparativa, pois a estrutura espa-
cial, que focalizamos para a análise, é fundamental em 
ambas. O espaço condiciona uma realidade que é nacional 
e também universal. Para Claudio Guillén (1985, p.37, 
tradução nossa), “o estudo das literaturas é uma segunda 
tentativa, uma metatentativa, para reunir, descobrir ou 
confrontar as criações produzidas nos lugares e momentos 
mais diferentes e dispersos: o singular e o diferente”. Os 
estudos da Literatura Comparada permitem, na concepção 
de Guillén, ao comparativista encontrar temas, estruturas e 
demais procedimentos narrativos de comprovada dimensão 
supranacional, ou seja, que tenha necessariamente uma 
dimensão humana que abarque uma realidade profunda 
e vasta e, assim, estabelecer o diálogo entre as estruturas 
recorrentes de maneira que enriqueça progressivamente 
a percepção que temos de seus elementos constitutivos.

O estudo dos conjuntos supranacionais dos quais se 
ocupa a Literatura Comparada leva Guillén a considerar 
tais conjuntos como estruturas diacrônicas que persistem 
ao longo de vários períodos históricos, estabelecendo re-
lações que combinam a mudança com a continuidade, as 
diferenças com as semelhanças e o particular com o univer-
sal. Na prática, procuramos investigar, explicar e ordenar 
essas estruturas nas situações empíricas que nos interessam 
ressaltar e relacionar.
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A escolha do espaço como abordagem do texto ficcional 
teve, como toda escolha, suas perdas, uma vez que as obras 
oferecem alternativas sedutoras para a análise. No entanto, 
é importante destacar, com relação ao espaço enquanto 
categoria narrativa, como observou Antonio Dimas (1994, 
p.6), que este é um tema pouco recorrente dentro dos estu-
dos sobre o romance. O interesse pelo espaço na narrativa, 
que vem crescendo de maneira bastante acentuada nos 
últimos trinta anos, também é notado por Ozíris Borges 
Filho (2007, p.12), em sua obra Espaço e literatura.

Na literatura, como sabemos, o espaço compõe uma das 
categorias narrativas que auxilia não apenas na estruturação 
da narrativa, mas também ultrapassa sua realidade objetiva, 
assumindo uma função primordial ao constituir um plano 
altamente significativo que plasma as relações dos homens 
com a natureza e com sua própria consciência. Mergulha-
dos no tempo e no espaço, movem-se os homens recordan-
do seu passado e projetando perspectivas futuras. Como 
elucida Osman Lins (1976, p.63), “sendo nós próprios 
espaço e tempo, experimentamos a sensação de invadirmos 
uma região minada por inumeráveis armadilhas, ilusões e 
equívocos quando os nomeamos”.

Em São Bernardo, vemos a fuga persistente a uma lite-
ratura de cunho realista social, uma vez que o enfoque está 
direcionado para a investigação das tensões psicológicas do 
homem e não apenas para a denúncia social. A observação do 
destino individual e coletivo está centrada na primeira pes-
soa, na personagem Paulo Honório, que divide sua história 
no tempo do enunciado e da enunciação, em um movimento 
de distanciamento e aproximação que aborda as relações 
sociais entre as personagens e sua inserção na paisagem con-
comitantemente à exploração dos fatores psicológicos que 
se entretecem e fazem tais relações. Nesta obra, cuja lingua-
gem se destaca pela concisão e aprimoramento de um estilo 
áspero, limitado ao necessário, e cujos capítulos obedecem 
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ao fluxo da consciência, vemos com nitidez, por meio de 
vidas comuns, os mais profundos dramas da alma humana.

Graciliano Ramos, recusando o valor ornamental das 
descrições paisagísticas e de objetos, deixa de considerá-
las apenas enquanto elemento dinamizador dos conflitos 
das personagens consigo mesmas, com a paisagem e com a 
realidade socioeconômica, já que em seus romances o mun-
do exterior comparece enquanto contraponto às tensões 
interiores trazendo para o plano subjetivo esse confronto. 
Como confirma Alfredo Bosi (1994, p.402), “a natureza 
interessa ao romancista só enquanto propõe o momento 
da realidade hostil a que a personagem responderá como 
lutador em São Bernardo, retirante em Vidas secas, assas-
sino e suicida em Angústia”.

Já em Pedro Páramo, as construções breves, enxutas e 
estilizadas se tecem em uma estrutura de relato altamente 
complexa, que submerge o leitor em um labirinto existen-
cial a partir dos referenciais da cidade de Comala, espaço de 
vivos-mortos, espaço-tumba no qual se processam as ações 
trazidas pela memória de Juan Preciado em busca de Pedro 
Páramo, sua origem paterna e pela evocação progressiva e 
lenta, por meio de diversos focos, de cenas e diálogos que 
envolvem a personagem que dá título à obra. Além disso, 
vale notar que a ação romanesca transcorre em um espaço 
que contém as marcas da Revolução Mexicana, em uma 
terra áspera, estéril e devastada por longos anos de guerra. 
Sobre os aspectos relativos à categoria espacial nesta obra, 
comenta Mario Muñoz (1985, p.385, tradução nossa):

A importância fundamental deste romance reside, 
então, no salto qualitativo que teve lugar a partir de ele-
mentos regionais, que transcendem o seu próprio campo 
semântico ao ser revestido com novas funções e significa-
dos, para atender a outros objetivos que ultrapassam, de 
longe, o mero ato de enunciar uma determinada realidade.
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Como observou o escritor e crítico uruguaio Mario 
Benedetti (2000, p.360-1), à medida que as personagens 
interiorizam a sociedade, isto é, são indivíduos, mas tam-
bém sociedade, os conflitos entre elas e o meio passam a ser 
desenvolvidos em seu interior. Desse modo, o espaço passa 
a ser analisado em função dessa nova perspectiva. Cabe 
lembrar que nas últimas décadas novas formas espaciais 
foram desenvolvidas, sendo que uma delas tem o propósito 
de lançar raízes no território latino-americano ao criar uma 
geografia mítica como é o caso de Comala, um povoado 
fantasmagórico que aparece no presente como um inferno, 
onde todas as personagens expiam suas culpas, mas que foi 
no passado um paraíso.

Pode-se dizer que ambos os romances tanto reafirmam 
como superam as tendências de forte conotação social da 
literatura vigente na época, denominadas pela crítica de 
realismo socialista dos anos 1930 e 1940 e realismo enga-
jado da primeira metade do século passado, uma vez que 
transcendem a esfera do regional e se configuram como 
uma nova maneira de narrar o mundo, captado e convoca-
do por uma linguagem poética que prima por recursos de 
composição técnica e estrutural inovadores.

Os relatos de Graciliano e Rulfo, em que pese, grosso 
modo, as diferentes formas de caracterização da obra de 
ambos os escritores (o que costuma separá-los, seja pela 
diferença de linguagem, estrutura narrativa, seja pela falta 
de elementos simbólicos e míticos em São Bernardo), coin-
cidem em alguns temas e inclusive em posições ideológicas 
(entre outros aspectos a serem estudados) que colaboram 
para a percepção de uma leitura mais ampla dos romances 
latino-americanos. Desta maneira, tratamos das similitudes 
e diferenças temáticas que contemplam a categoria espacial: 
as geografias ficcionalizadas pelas quais ambos os escritores 
apreciam o mundo de suas personagens cuja existência 
fica marcada por esses espaços ou mundos imaginários. 
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Assim, o que é visto como antagônico pode chegar a se 
complementar em uma análise que privilegie aspectos de 
semelhanças e diferenças.

No primeiro e segundo capítulos deste livro, procede-se 
a uma análise do espaço ao longo das narrativas em questão, 
ocupando-se de aspectos significativos para sua compreen-
são. As passagens focalizadas priorizam os espaços cons-
truídos dinamicamente na relação com as personagens e que 
constituem geografias que modificam suas trajetórias. A vi-
vência e o destino das personagens podem ter seus sentidos 
ampliados a partir das experiências subjetivas suscitadas 
pelo mundo exterior e seus objetos, ou seja, pelos sentidos 
que experimentam associados a determinados espaços.

Já no terceiro capítulo, faz-se uma comparação entre as 
obras, baseada nas analogias e contrastes mais significantes 
das paisagens que refletem a solidão, a incomunicabilidade 
e o desamor presentes em seu universo poético. Para isso, 
destacamos algumas referências relativas à apropriação de 
certos bens e espaços como necessidade dos protagonistas 
de fixação na paisagem. O instinto de propriedade, por 
exemplo, valoriza a função de certas motivações interiores 
como as necessidades de ligação afetiva e comunicativa que 
são confundidas pela necessidade de apropriar-se da terra 
e do outro, isto é, colocá-los em função de seus interesses 
ou conveniências. Portanto, como o espaço acha-se relacio-
nado de maneira muito íntima e direta com as personagens, 
as consequências da particularização do espaço pela violên-
cia convertem tempo-espaço em uma condição degradante 
e dramática que impossibilita o devir dos indivíduos. Isso 
pode ser constatado nos dois romances, apesar das mais de 
duas décadas que separam a publicação de ambos.




