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3
ESPAÇOS DO ENQUADRAMENTO DO 

DRAMA HUMANO

Procuro recordar o que dizíamos. Im-
possível. As minhas palavras eram apenas 
palavras, reprodução imperfeita de fatos 
exteriores, e as dela tinham alguma coisa 
que não consigo exprimir. Para senti-las 
melhor, eu apagava as luzes, deixava que 
a sombra nos envolvesse até fi carmos dois 
vultos indistintos na escuridão.

(Ramos, 1986, p.102)

– Susana – disse. Depois fechou os 
olhos. – Eu pedi que você voltasse...

...Havia uma lua grande no meio do 
mundo. Eu perdia meus olhos olhando 
você. Os raios da lua fi ltrando-se sobre 
a sua cara. Não me cansava de ver essa 
aparição que era você.

(Rulfo, 2004, p.172)

Rulfo compõe uma imagem caótica da sociedade mexi-
cana por meio da fragmentação do romance, sublinhando 
a desintegração daquela. Pedro Páramo vai sem dúvida 
além dos romances que tematizam a Revolução Mexicana 



96  GRACIELLE MARQUES

ao superar as descrições realistas, encontrando no mito as 
explicações que a história não pôde dar. O anacronismo 
das estruturas econômicas e sociais no campo que se as-
semelham às do feudalismo e que resistem à Revolução é 
expresso pelo pensamento mítico. A história do México 
aparece camuflada entre a fragmentação do discurso como 
equivalência da própria situação nacional.

A Revolução Mexicana principiou em 1910, como 
uma rebelião contra a permanência no poder do ditador 
Porfirio Díaz (1830-1915) por mais de trinta anos. Predo-
minantemente agrária, devido aos questionamentos dos 
problemas da terra, que foram a razão de ser da Revolta 
Armada Campesina, teve como marca de sua autenticidade 
os desejos populares que iam contra uma casta formada 
por latifundiários. Desejos defendidos por um de seus 
líderes populares, Emiliano Zapata (1879-1919), no Plan 
de Ayala, de novembro de 1911, que chamou o povo às 
armas para repassar a propriedade da terra aos agricultores, 
pois alegavam que a terra tinha sido usurpada do povo por 
caciques, fazendeiros e latifundiários e que por isso devia 
ser devolvida aos seus proprietários originais.

Com notável desenvolvimento na parte central, oeste 
e norte do país, e que carecia de um programa unificado 
de luta, foi movida por um impulso coletivo vago, embora 
nobre. Ainda que também tenha sido secundada por ânsias 
pessoais não tão nobres. Entre os líderes da Revolução, e seus 
interesses antagônicos, poderíamos destacar Venustiano 
Carranza (1859-1920), que representava a distorção da ver-
dade revolucionária e suas próprias ambições pela disputa ao 
poder. Na figura de um de seus opositores aparece Francisco 
Villa (1877-1923) como a personificação do desenfreamento 
da ação e que ao lado de Zapata desconfiava de Carranza.

Na verdade, poderíamos afirmar, como fazem muitos 
pesquisadores, que não houve uma revolução mexicana, 
mas, sim, várias revoluções mexicanas, das quais saíram 
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vencedores o “grupo” chamado constitucionalista, liderado 
por Venustiano Carranza.

O grupo revolucionário que chegou ao poder deu prio-
ridade ao desenvolvimento de uma nova Constituição para 
reestruturar o sistema político mexicano, mantendo muitos 
princípios da Constituição anterior, de 1857. Na Cons-
tituição de 1917 foram incluídas muitas das requisitadas 
garantias e direitos sociais da Revolução para todos os 
mexicanos, mas que não foram percebidas como benefício 
imediato à população até a política trabalhista de Lázaro 
Cárdenas entre os anos de 1934 e 1940.

Segundo Roberto Cantú (1985, p.349), o problema 
suscitado pela Revolução, ou seja, do acesso à terra, é o 
problema radical de Comala sob o domínio de Pedro Pá-
ramo. Longe de querer fazer uma alegoria da Revolução, 
a obra de Rulfo traz a expressão de uma consciência social 
muito crítica. Refina artisticamente a atmosfera e o espírito 
de uma população camponesa e mestiça para animar suas 
personagens. Refazendo a cronologia da trama temporal 
de Pedro Páramo, Cantú aproxima as datas que vão sendo 
reveladas no relato com a história da Revolução Mexicana. 
Assim, entre os anos de 1911 e 1913 se situaria a morte de 
Miguel Páramo e o regresso de Susana San Juan. Esses são 
anos de esperança para o México revolucionário, já que, 
com a saída de Porfirio Díaz do poder, surge a possibilidade 
de se começar uma nova história no país. Em 1915 morre 
Susana San Juan, e o México já havia encontrado seu signo 
histórico, enquanto destino coletivo, na Convenção de 
Aguascalientes (1914). Essas datas marcam o declínio de 
Pedro Páramo, que, segundo Cantú (idem, p.348), coincide 
historicamente com os ideais da Revolução, que iam contra 
os latifundiários do país.

Em 1933, ano aproximado da morte e chegada de Juan 
Preciado a Comala, o México vive um período de crises 
devido ao descontentamento das massas com a política de 
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Plutarco Elias Calles (1877-1945). Contudo, está perto de 
começar uma nova fase histórica proposta ao povo mexi-
cano pelo general Lázaro Cárdenas del Río (1895-1970).

As diversas vozes que compõem a narrativa não se en-
contram dispostas por relações causais, nem são precisas 
cronologicamente unindo-se para formar um sentido com-
plexo por meio de ações simultâneas, que se correspon-
dem. Assim, por exemplo, o tema da busca frustrada está 
presente em várias personagens, como na busca de Pedro 
Páramo por Susana e desta por Florencio, ou na de Dolores 
pelo filho que nunca teve e na de Juan Preciado pelo seu 
pai. Inúmeras viagens são feitas no interior da obra em 
diversos planos temporais e espaciais sem que, no entanto, 
aconteçam encontros.

Essas justaposições temáticas e espaço-temporais dão o 
dinamismo da obra, confrontando as realidades múltiplas 
e dialógicas da obra artística com a realidade estagnada, 
alienada e imutável, fruto do sistema opressivo da socie-
dade mexicana. As faces de Pedro Páramo resultam de 
uma amálgama de culturas e tradições submetidas a uma 
problemática modernização que incidiu sobre a experiência 
e a vivência espirituais e materiais do povo, mas que não 
pôde encobrir a força expressiva da cultura indígena que 
manifesta a violência da terra usurpada e a morte de sua 
população revestida do insólito e do fantástico de toda 
sua sensibilidade e intuição reprimidas.

No fundo, o que se retrata é o conflito histórico entre 
conquistadores e conquistados que teve lugar na América 
Latina, humilhando e destruindo com violência feroz ho-
mens e mulheres que agora aparecem na narrativa de Rulfo 
padecendo infinitamente o despojo de suas terras, ficando 
impossibilitados até mesmo de sonhar.

O tempo-espaço narrado por Graciliano em São Ber-
nardo é praticamente coincidente ao da narrativa de Rulfo e 
ressalta, embora com procedimentos narrativos diferentes, 
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o que de contraditório teve a modernização brasileira, que 
acaba por estabelecer uma interpretação do País. A moder-
nização que Paulo Honório quer implementar é baseada 
anacronicamente em modelos patriarcais que não podem 
mais ser sustentados inteiramente, mas que, no entanto, 
se encontram enraizados na sociedade que representa, 
condicionando as relações sociais. O confronto entre essa 
herança cultural e a vontade de mudança, nos rumos do 
mundo capitalista, seguindo as exigências da racionalidade, 
impondo novos usos do tempo e do espaço para assegurar 
uma maior produtividade, é um dos dramas sociais brasi-
leiros presentes em nossa modernização.

O mundo que Paulo Honório deseja e nos apresenta é o 
mundo rural sem mistérios, dominado pela técnica e pela 
lógica da competitividade. Nessa percepção entram outros 
homens que se relacionam apenas economicamente com o 
exterior, coisificando-se, aprofundando as distâncias inter-
pessoais. A busca dramática da personagem é justamente 
pela densidade social.

Com relação à estrutura, em São Bernardo, o grau de 
“desrealização”, segundo a teoria de Anatol Rosenfeld 
(1969), de modificação na estrutura do romance, atinge 
também as frases, nas quais se fundem fragmentos tem-
porais presentes, passados e futuros percebidos pela mente 
humana em uma perspectiva simultânea e carregada de 
emoções e angústias. Por isso o romance de Graciliano não 
aplica processos muito radicais em sua estrutura, embora 
alguns capítulos da obra concentrem algumas técnicas 
como o fluxo da consciência, notadamente o capítulo 19, 
que leva a personagem a um monólogo interior no qual 
ela já não distingue o passado e o presente, o que desenca-
deia, por conseguinte, uma ruptura na sequência linear da 
realidade empírica embasada na causalidade, como vimos 
no primeiro capítulo. Isso é conseguido tematicamente 
graças às frustrações e aos fracassos conjugais do narrador-
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-personagem, que pensa construir uma narrativa pautada 
na objetividade, mas que acaba cedendo à sua subjetivi-
dade que, ainda soterrada pela couraça da brutalidade, 
aflora quando tocada pelo amor. Estruturalmente vemos 
a agudeza artística de Graciliano que opta por um narrador 
em primeira pessoa que, desejando contar sua vida tal qual 
um narrador tradicional, acaba superando em muitos mo-
mentos da narrativa essa perspectiva. Como um excelente 
sondador da alma humana, a narrativa acaba submergindo 
na mente da personagem, o que reveste o mundo ao seu 
redor da relativização do tempo e do espaço.

O exame dos textos de Juan Rulfo, Pedro Páramo, e 
de Graciliano Ramos, São Bernardo, do ponto de vista da 
funcionalidade do espaço evidencia que a dinâmica, em 
termos de ação e movimentação das personagens, é a de se 
localizarem ou de permanecerem na terra, condicionadas 
pelos desejos de se encontrarem em um espaço idealizado, 
mas convivendo em um espaço de relações sociais hostis, 
caracterizado por uma natureza marcada pela modificação 
humana e que se transfigura nas relações entre os homens, 
permitindo que esse seja o paraíso para uns ou o inferno 
para outros.

A viagem, o distanciamento e a incursão espacial que 
simbolizam a própria existência, sendo indispensáveis en-
quanto enriquecimento interior, são um dos enfoques de 
Pedro Páramo, estruturado a partir de Juan Preciado, que 
faz uma viagem iniciática ao universo estagnado, descrito 
sem precisão quanto a sua realidade material. Um mundo 
que é refeito pelas vozes sepultadas em Comala, o povoado 
metaforicamente situado sobre as brasas do inferno. Esse 
mundo toma forma e signo pela maneira cruel de ascensão 
de Pedro Páramo e também por seu declínio que submeteria 
todos ao seu redor a um eterno vagar.

Nesse sentido a imobilidade espacial é um dos elemen-
tos que pertencem a seus universos literários. Da mesma 
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forma, todo o dinamismo das ações de Paulo Honório se 
posiciona entre um antes e um depois da estagnação. Quan-
do jovem era pobre e por isso se encontra em um espaço do 
baixo: “Se tivesse que contar-lhes minha meninice, preci-
sava mentir. Julgo que rolei por aí à toa” (Ramos, 1986, 
p.12). O verbo rolar nos dá a imagem de um movimento 
horizontal em círculos que avança ilusoriamente, uma 
vez que dá voltas sobre si mesmo, rente ao solo. A isso se 
resume a história de sua meninice até o momento em que 
consegue ascender e novamente voltar ao plano raso.

Já na sua juventude, Pedro Páramo mostra sinais de sua 
indiferença e de sua ganância. O dinheiro que pega quan-
do vai fazer as compras para a família; sua resistência em 
trabalhar como aprendiz no telégrafo, pois além de ajudar 
nessa tarefa tinha de olhar o filho do patrão, que, segundo 
ele, “vive tomando cerveja no bilhar. Além do mais não 
me paga nada” (Rulfo, 2004, p.46). Aconselhado pela avó 
a ter paciência, e antes de tudo ter humildade e resignação, 
Pedro responde: “– Pois que se resignem os outros, avó, 
eu não sou de resignações” (ibidem). O homem no qual se 
transformará opõe-se às lições cordiais da juventude, uma 
vez que a insubmissão e a vontade de domínio encontram 
em Pedro Páramo terreno fértil.

De modo semelhante, em São Bernardo, a infância de 
Paulo Honório é de muitas privações, ainda que já desse 
mostras de sua insubmissão e aptidão ao poder. É o episódio 
da prisão que o determinará a ascender socialmente, supe-
rando a vida humilde e anônima na infância em companhia 
de Margarida, a mãe de criação. Os dois dominadores 
passam a agir sozinhos no mundo, planejando no início da 
maturidade apossar-se da terra alheia. Cabe ressaltar que 
a trajetória de Paulo Honório se faz a partir dele próprio, 
e, como nos informa, ele é o iniciador de uma família: na 
verdade ele ambiciona formar toda uma genealogia de 
coronéis como o é a de Pedro Páramo.
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Quando Fulgor Sedano vai à casa de Pedro Páramo, 
após a morte dos familiares deste, bate à porta, certo de que 
falaria com o novo patrão nas mesmas condições de sempre, 
isto é, como administrador das terras de Media Luna. No 
entanto, Fulgor se engana com a postura de Pedro Páramo: 
“Quem aquele moleque achava que era para falar desse 
jeito? Nem o pai dele, dom Lucas Páramo, tinha se atrevido 
a tanto” (idem, p.64). Este o faz conhecer suas intenções e 
lhe impõe novo trabalho, ou seja, que se ocupasse de con-
vencer Dolores Preciado a casar-se: “Estou reduzindo suas 
tarefas de administrador. Esqueça a Media Luna” (idem, 
p.66). Três fragmentos narrativos adiante, Fulgor Sedano 
volta a bater à porta da casa de Pedro Páramo. O espaço é 
o mesmo, mas o tempo modificado mostra Fulgor Sedano 
vindo trazer notícias do cumprimento de suas novas tarefas.

Os planos de Pedro Páramo executados por Fulgor 
acabam por dar-lhe o domínio das terras de Enmedio. 
Dolores Preciado, após a morte de seus pais e a retirada de 
suas duas irmãs para longe dali, fica como a única herdeira 
da família e aceita a proposta de casamento com Pedro Pá-
ramo. Da mesma forma, as questões de limites territoriais 
com Toribio Aldrete são resolvidas com seu assassinato.

Dolores, no entanto, não se realiza amorosamente no 
casamento e abandona suas terras, que mais tarde recordará 
com nostalgia. Com isso, Pedro Páramo consegue o poder 
único sobre as terras de Enmedio e Media Luna, consoli-
dando uma história tradicional de caciques que ressoa de 
tempos imemoráveis. Sob seu domínio, Comala viverá 
tempos difíceis de injustiça e violências. O articulador 
dos planos de enriquecimento de Pedro Páramo, Fulgor 
Sedano, morre em uma emboscada dos revolucionários que 
invadem a região, sendo substituído sem preocupações por 
outro capataz, Sucuri.

Em São Bernardo, também por meio do engano de Luís 
Padilha, jogador compulsivo, Paulo Honório consegue a 
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fazenda. Depois vem o embate com o vizinho Mendonça, 
antigo inimigo dos Padilha, por demarcação de terra. Os 
limites da fazenda do vizinho avançavam sobre suas terras 
e ele consegue eliminar o inimigo como também aumentar 
os limites de São Bernardo, além de amedrontar os demais 
vizinhos, que também tiveram suas fazendas invadidas. 
A única que fora poupada desses avanços foi a fazenda do 
juiz, com que manteve relações de amizade. A violência 
usada para adquirir o direito de dominar responde às ações 
violentas sofridas no passado, quando ainda era um empre-
gado alugado. Em seu discurso, o narrador Paulo Honório 
tenta mostrar ao leitor que foram as violências sofridas 
na mocidade que o impeliram a cometer as agressões, a 
defender-se das degradações do meio socioeconômico, pelo 
enriquecimento a qualquer custo.

O que se pode ler em ambos os romances é que o despojo 
da terra é uma forma concreta de afirmação da existência, 
comum na América Latina. As relações humanas sob essa 
forma de dominação são afetadas de tal modo a esvaziar-
se o sentido da alteridade. O poder do individualismo que 
lança suas raízes no interior do solo latino-americano des-
mascara as ideologias dos movimentos históricos, no caso a 
Revolução Mexicana, em Pedro Páramo, e a República e 
a Revolução de 1930, no Brasil, no caso de São Bernardo.

No Brasil, no entanto, os caminhos foram outros, isto é, 
a manutenção de velhas formas de poder oligárquicas que, 
no tempo da narrativa, contrastam com novas exigências de 
desenvolvimento econômico do País dentro dos modelos 
do capitalismo. No caso de Rulfo, a demarcação temporal 
estagnada no presente dá uma projeção pessimista dos 
fatos que ocorrem em uma terra onde os homens evocam o 
passado, ampliando-os imaginariamente à medida que são 
reatualizados coletivamente no presente. Esse pessimismo 
ganha dimensões fatalistas em São Bernardo com o impasse 
do narrador-personagem que não consegue transformar-se 
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completamente. Nessa obra, o foco narrativo em primeira 
pessoa limita a dinâmica vista em Pedro Páramo, embora 
em ambas as obras, cada uma a sua maneira, exista a coin-
cidência do recordar como forma de sobrevivência frente 
às desolações concretas sofridas nas respectivas geografias.

A relação espacial identifica na fala do pai de Susana 
San Juan uma realidade que limita e “aperta” a vida dos 
humanos, quando regressa com sua filha a Comala vindo de 
La Andrômeda. Essa relação da personagem com o espaço 
que a rodeia nos dá a dimensão entre as fronteiras criadas 
pela dominação das terras de Enmedio pela personagem 
Pedro Páramo. A consciência da opressão vivida em terra 
alheia modifica as vivências dos homens, que, postas nessa 
situação, são reduzidas a cifras ou a nada. O fato de essa pai-
sagem conter fortes conotações sociais, que a colocam em 
uma posição de inferioridade, demonstra a demarcação de 
um espaço histórico que está determinado pelo confronto 
de classes originadas pelo uso da terra. Se Rulfo ficcionaliza, 
por meio dos diálogos das vozes fantasmas, a exploração e 
o abandono a que são submetidas suas personagens, Gra-
ciliano, ao adotar o narrador em primeira pessoa, relega ao 
silêncio os desmandos de Paulo Honório, em sua relação 
com as demais personagens da obra. Não são elas propria-
mente quem contam suas privações, sendo silenciadas pelo 
narrador único, que aponta para suas injustiças quando 
tenta se apoderar do discurso e da humanidade da mulher. 
A esse respeito Graciela Ravetti observa que:

Imbuído do espírito do materialismo histórico marxis-
ta, Graciliano leva a sério os mecanismos que evidenciam 
os fatos históricos, procura que estes fatos falem, testa a 
produtividade dessa concretude na literatura – misturando 
os dados materiais e abstratos – para provocar a reflexão e 
iluminar o conhecimento do espaço e do momento histó-
rico. (Ravetti, 2005, p.198)
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A impossibilidade de expressão, o mutismo e a depen-
dência provocados pelo sistema econômico capitalista são 
os meios pelos quais as personagens marginalizadas se 
movimentam, ganhando apenas o estritamente necessário à 
sobrevivência, servindo de uso para o patrão, como no caso 
de Rosa, mulher de um trabalhador da fazenda, e morrendo 
mal, atacadas por vermes.

A performance de ambos os senhores, nos relatos de 
Rulfo e Graciliano, segue praticamente os mesmos passos 
e está de acordo com uma tradição patriarcal que partilha 
da ideologia de dominação territorial pela violência.

Tanto um como outro são donos das terras e das vidas 
dos que nelas vivem. Suas tiranias reduzem os outros, ao 
redor, a meras sombras, o que se coloca como uma situação 
bastante angustiante. A angústia que invade o ambiente 
apresentado de Comala é intensificada, pois as humilha-
ções e privações sofridas pelos moradores são narradas por 
eles, estancadas em um presente eternizado. Suas vozes são 
apagadas, são murmúrios, ecos perdidos no silêncio e no 
vazio. O plantador anônimo que comparece na narrativa, 
saído da noite do “muito além”, iludido com sua pequena 
produção, perece diante da ganância de Pedro Páramo 
e da ideologia que este representa. No diálogo entre os 
agricultores, o ambiente rural é construído sem perder as 
dimensões da questão social, da posse da terra, subjetiva, 
da personagem que deseja ser o dono da terra que cultiva 
e de sua dignidade:

– […] Mas a terra não é sua. Você se pôs a trabalhar 
em terreno alheio. Vai tirar de onde para poder me pagar?

– E quem foi que disse que a terra não é minha?
– O que se afirma por aí é que você vendeu para Pedro 

Páramo.
– Eu nem cheguei perto desse senhor. A terra continua 

sendo minha.
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– Isso é o que você diz. Mas por aí o que se diz é que 
tudo é dele. (Rulfo, 2004, p.74-5)

Nesse diálogo, pode-se ler a história da violação do 
direito dos trabalhadores do campo dentro de um processo 
histórico que permitiu que a sua margem se calcificassem 
esses intermináveis relatos, submersos no silêncio de seus 
abandonos, cujas realidades se tornam irreais pelas infinitas 
violências que são sofridas e por sua vez passam desperce-
bidas, sendo aceitas como por inércia.

A voz que luta pelo acesso à terra também é abafada 
em São Bernardo pelo dono dessas terras. Paulo Honório 
reage de maneira agressiva aos comentários de seu fun-
cionário Padilha quando o ouve dirigir-se a seu capanga 
Casimiro Lopes e ao empregado Marciano comentando 
sobre o direito à terra: “– O senhor tem razão, seu Padilha. 
Eu não entendo, sou bruto, mas perco o sono assuntando 
nisso. A gente se mata por causa dos outros. É ou não é, 
Casimiro?” (Ramos, 1986, p.60). Marciano, “molambo”, 
“esbodegado”, é visto em oposição a Casimiro Lopes na 
sequência desse diálogo pela sua posição cordial e fiel às 
ações expansionistas de Paulo Honório, legitimando seu 
domínio sobre a propriedade: “Casimiro Lopes franziu as 
ventas, declarou que as coisas desde o começo do mundo ti-
nham dono” (ibidem). Marciano, como não aprova os meios 
pelos quais Paulo Honório adquiriu a fazenda, é visto como 
seu opositor; por isso a implicância contra ele aumenta, e 
ele leva uma surra do patrão, aparentemente sem motivos.

Marciano, assim como Mestre Caetano, Padilha e ou-
tras famílias agregadas à fazenda, sofre as consequências 
do mundo hostil comandado por Paulo Honório, que vê 
apenas “bichos” no lugar de seres humanos:

Bichos. As criaturas que me serviam durante anos 
eram bichos. Havia bichos domésticos, como Padilha, 
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bichos do mato, como Casimiro Lopes, e muitos bichos 
para o serviço do campo, bois mansos. Os currais que se 
escoram uns aos outros, lá embaixo, tinham lâmpadas elé-
tricas. E os bezerrinhos mais taludos soletravam a cartilha 
e aprendiam de cor os mandamentos da lei de Deus. (idem, 
p.182)

Nas recordações de Paulo Honório, o que existe abai-
xo de seu poder único é reduzido a “bichos” que servem 
apenas enquanto lhe renderem lucros. Mestre Caetano, 
que dá sua saúde na exploração da pedreira, aparece na 
consciência do narrador como um gasto inútil, já que não 
pode mais trabalhar. Enfim, o espaço de convivência com 
os demais humanos é reduzido e demarcado pelas dimen-
sões do poder e de seus objetivos práticos. No entanto, a 
miserável condição dos trabalhadores refletirá a própria 
desintegração de Paulo Honório. De certa maneira, os 
maus-tratos físicos feitos pelo patrão recaem sobre ele 
severamente, no plano interior.

Já Casimiro Lopes é o seu apoio, pois o auxilia incon-
dicionalmente a atingir suas ambições. Não tem vontade 
própria, sendo apenas um mero executor das vontades de 
Paulo Honório. Dessa maneira, sua responsabilidade nos 
crimes é relativa, porque age no lugar do patrão. Ambos 
formam um binômio vontade/ação que é assumido pelo 
narrador. Em uma de suas brigas com Madalena, ela o acusa 
de assassino. Muito ofendido, ele racionaliza a questão:

Ainda por cima ingrata. Casimiro Lopes levava o filho 
dela para o alpendre e embalava-o cantando, aboiando. 
Que trapalhada! Que confusão! Ela não tinha chamado 
assassino a Casimiro Lopes, mas a mim. Naquele momen-
to, porém, não vi nas minhas ideias nenhuma incoerência. 
E não me espantaria se me afirmassem que eu e Casimiro 
Lopes éramos uma pessoa só. (idem, p.124)
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A estrutura social que consolida seu papel o mantém 
totalmente alienado do mundo e de si mesmo. Podemos 
perceber isso nas palavras do narrador, que lhe atribui 
adjetivos que justificam o uso de Casimiro Lopes como 
simples instrumento:

Boa alma, Casimiro Lopes. Nunca vi ninguém mais 
simples. Estou convencido de que não guarda a lembrança 
do mal que pratica. Toda a gente o julga uma fera. Exagero. 
A ferocidade nele raramente aparece. Não compreende 
nada, exprime-se mal e é crédulo como um selvagem. 
(idem, p.157)

Paulo Honório entende e tira proveito da simplicidade 
do capanga que o acompanha como um “cão de guarda” 
até o seu solitário fim, sem nunca exigir liberdade, traba-
lhando no que for necessário. O domínio sobre Casimiro 
é um dos mecanismos utilizados por Paulo Honório para 
fixar e expandir suas possessões, e a fidelidade do emprega-
do é quase espontânea, fruto da ignorância e da necessidade, 
imposto pelo tecido social em que se insere.

Em Pedro Páramo, as operações usadas por Pedro Pá-
ramo para opoderar-se do patrimônio de Dolores Preciado 
e de outros vizinhos têm como sustentáculo os serviços 
de Fulgor Sedano. Pedro Páramo se aproxima de Dolores 
Preciado por motivos econômicos, já que ela era dona das 
terras de Enmedio, enquanto a família Páramo nada possuía 
além de dívidas. O casamento entre ambos acaba sendo a 
maneira que Pedro Páramo encontra para superar as difi-
culdades econômicas.

A concentração espacial notada em Pedro Páramo para 
caracterizar uma terra à margem da realidade nacional 
intensifica o drama do descolamento dos homens da terra, 
dada a construção desta por elementos difusos, que, ainda 
que possuam natureza concreta, ganham propriedades 
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de elementos sem existência física. O odor, a umidade, o 
calor, a chuva, o vento revestem as descrições de Comala, 
criando um espaço metafórico que vai além do visível, do 
palpável, e se inscreve no símbolo da morte, o vazio total. 
Essa é, não por acaso, a definição de páramo, planície de-
serta, na qual se encontra a pedra fundamental que é Pedro: 
“– Existem povoados que têm sabor de desdita. A gente 
os conhece só de sorver um pouco de seu ar velho e intu-
mescido, pobre e magro como tudo que é velho. Este aqui 
é um desses povoados, Susana” (Rulfo, 2004, p.122). Esse 
espaço devastado, que também encontrará Juan Preciado, é 
o prolongamento simbólico de Pedro Páramo, pois partem 
dele, de suas motivações pessoais expansivas ou destruti-
vas, as configurações de Comala.

Por isso, na época em que ele decide ser o senhor abso-
luto de Comala, Media Luna era “aquelas colinas calvas 
tão trabalhadas e que continuavam aguentando o sulco do 
arado, dando cada vez mais de si” (idem, p.67). Essa terra 
fértil, que seria sulcada para que a chuva a regasse e desse 
uma boa colheita de milho, vive tempos prósperos: “A 
porta grande da Media Luna rangeu ao abrir, empapada 
pela brisa. Foram saindo primeiro dois, depois outros dois, 
e mais outros dois, e assim até somarem duzentos homens 
a cavalo que se esparramaram pelos campos chuvosos” 
(idem, p.97). Agora integrado sob seu domínio, o destino 
de Comala obedece a sua vontade. Suas marcas são a vio-
lência e a insensibilidade pelo próximo. O início do apogeu 
de Pedro Páramo é marcado pelo nascimento de seu filho 
Miguel, de mãe desconhecida, que tem a paternidade reco-
nhecida. O filho dará continuidade a uma série de crimes 
iniciados por Pedro Páramo, logo após o assassinato de seu 
pai, don Lucas Páramo, motivado a vingar a morte deste. 
O novo braço da maldade, assim como o pai, não considera 
os demais, pois para ambos “essa gente não existe” (idem, 
p.100).
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As demais personagens de Rulfo têm suas vidas condicio-
nadas por esse espaço, relacionado a suas origens. Para Juan, 
voltar a Comala é conhecer o pai e recuperar a terra per-
dida. Nessa busca encontra sentidos, mais profundos, da 
existência humana. Recuperar a Comala viva na memória 
da mãe e nas histórias dos habitantes do povoado e encontrá-
-la devastada são facetas que compõem a busca pelas raízes.

Em São Bernardo, a existência de outros moradores e 
personagens ligados a Paulo Honório se dá, sobretudo, pe-
las relações diretas com a conquista de seus objetivos. Luís 
Padilha, o antigo dono de São Bernardo, serviu para que 
Paulo Honório o enganasse; João Nogueira, o advogado 
que o auxiliou com esperteza; Brito, o jornalista surrado 
por ameaçá-lo com as verdades que ele considerava como 
difamações; Casimiro Lopes, o capanga; o juiz Magalhães e 
a amizade de interesse. O Padre Silvestre é o único que age 
de acordo com seus princípios, quando mudam os donos do 
poder. Contudo, seu Ribeiro, dona Glória e Madalena não 
contribuem em nada para os negócios de Paulo Honório. O 
primeiro por sua nobreza e compromisso com seus princí-
pios éticos, procedentes de um modo de vida que, embora 
patriarcal e oligárquico, encarna valores humanitários. 
Dona Glória, a tia pobre e sem profissão de Madalena, vive 
de favores e não gosta do campo, o que desperta a antipatia 
de Paulo Honório. Madalena, como veremos adiante, casa-
se com Paulo Honório por motivos não revelados, ainda que 
pareça que no “negócio” que ele faz com ela, ao lhe propor 
casamento, tenha lhe convencido das vantagens deste.

A apropriação da terra tem, ainda, significados diferen-
tes nos dois romances. Pode ser considerada tanto no senti-
do de território, espaço dominado por algum tipo de poder, 
quanto no sentido maternal e suas derivações de proteção, 
vínculo existencial e social que explica a necessidade das 
personagens de se apegarem, lançando suas raízes à terra. 
Em busca da recuperação de uma origem perdida é que 
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Juan Preciado volta a Comala. Em Pedro Páramo, a relação 
entre pai, origem e terra é plástica na cena da morte do 
protagonista Pedro Páramo, que tem em seu próprio nome 
os elementos da sua desintegração final, ou seja, a perda da 
vida metaforicamente comparada com um desmoronamen-
to de um monte de pedras. A relação telúrica é essencial 
na narrativa rulfiana e suas personagens nascem, crescem 
e morrem e vivem o pós-morte como partes integrantes da 
natureza que as rodeia. Na medida em que esses espaços são 
reatualizados pela memória das mulheres que conduzem 
Juan Preciado a esse mundo insólito, e pelas demais vozes, 
se criam um tempo e um espaço eternamente presentes 
que permitem remodelar os acontecimentos apresentados. 
Assim, a narrativa se propõe a contar suas ações em busca 
do conhecimento de sua história.

Já em São Bernardo a lógica capitalista rompe aparen-
temente com essa relação íntima do homem com a terra, 
embora a necessidade direta de domínio de Paulo Honó-
rio esteja vinculada com suas próprias origens. Sem ter 
conhecido os pais e tendo sido criado anonimamente, a 
apropriação do território se faz pela vontade de ser pelo ter. 
Por isso, todo o exterior terá influência direta e definitiva 
em sua sensibilidade, vontade e pensamento. O passado 
ignorado o impele a considerar a riqueza como única forma 
de adquirir status, ou seja, existir e ser respeitado por isso. 
A identificação da personagem central com a mãe em São 
Bernardo, diferentemente de Pedro Páramo, onde a identi-
ficação com o pai é gradual e intensa (lembremos a violenta 
vingança de Pedro Páramo após o assassinato do pai), é 
revista pelo narrador-personagem em termos materiais, 
quantitativos, ainda que em um segundo momento essa 
mãe postiça readquire sua humanidade, nas lembranças de 
um modo de vida simples e desejado por Paulo Honório. 
Isto é, na infância pobre, em que poderia estar a felicidade 
pelo que tinha de essência e não de aparência.
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Os dramas gerados pela contradição entre os espaços do 
ter e do ser também são percebidos a partir do modo como 
as personagens veem o mundo e se projetam nele como uma 
maneira de se verem. Nos momentos em que, utilizando 
a ambientação reflexa, quando as coisas do espaço são 
percebidas pelas personagens, elas contemplam espaços 
físicos que logo se transformam em espacialidade interior 
geradora do conflito. Tal procedimento pode ser encon-
trado em ambas as obras, evidenciando a desolação que 
se estabelece na personagem a partir do meio circundante. 
Vejamos o seguinte fragmento de São Bernardo:

Se houvesse continuado a arear o tacho de cobre da 
velha Margarida, eu e ela teríamos uma existência quieta. 
Falaríamos pouco, pensaríamos pouco, e à noite, na esteira, 
depois do café com rapadura, rezaríamos rezas africanas, 
na graça de Deus.
[...] Os meus desejos percorreriam uma órbita acanhada. 
Não me atormentariam preocupações excessivas, não 
ofenderia ninguém. E, em manhãs de inverno, tangendo 
os cargueiros, dando estalos como o buranhém, de al-
percatas, chapéu de ouricuri, alguns níqueis na capanga, 
beberia um gole de cachaça para espantar o frio e cantaria 
por estes caminhos, alegre como um desgraçado. (Ramos, 
1987, p.183)

Nesse trecho, percebe-se que a configuração espacial 
assume um importante papel na representação especí-
fica de uma cultura. A descrição desse espaço perdido e 
desejado por Paulo Honório, com base em determinados 
elementos naturais e de uso social característico de uma 
cultura, mostra que o passado simples, mas expressivo por 
sua aproximação com a natureza, guarda as representações 
do amálgama cultural que se opõe aos valores trazidos pela 
modernidade tecnológica. O contraste entre dois modos 
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de vida que coexistem é que impossibilita historicamente 
uma vida feliz.

A problemática da oposição entre espaços reais e so-
nhados, e sua importância na vivência humana, está mais 
solidificada em Pedro Páramo. Um exemplo visível disso 
está na contrastante constatação que faz Juan Preciado ao 
perceber-se em um ambiente que não coincide com a ideali-
zação de sua mãe. Entretanto, se vê entrando em um mundo 
antagônico que o arrasta ao sofrimento e no qual ambos se 
unem na fusão do geográfico e do humano, em que as qua-
lidades de um se confundem com a do outro e aquele atua 
como elemento provocador de respostas e comportamentos: 
“Senti lá no alto o caminho por onde tinha vindo, como uma 
ferida aberta no negror das colinas” (Rulfo, 2004, p.78). 
“Saí à rua; mas o calor que me perseguia não desgrudava de 
mim. E é que não havia ar; só a noite entorpecida e quieta, 
acalorada pela canícula de agosto” (idem, p.91). Nessas 
sequências, fica clara a participação do espaço como limi-
tador. Essa privação do espaço próprio do ser terá como 
consequência o destino trágico de Preciado, que se achará 
preso em um espaço infernal, se assemelhando ao destino 
das outras personagens mortas-vivas que perambulam em 
busca de seus espaços, mas só encontram a aflição de não 
poderem existir plenamente em seus lugares de origem 
e como provocadores de uma ligação, como já dissemos, 
entre espaço e homem, na qual tanto um quanto outro são 
sensíveis e se modelam mutuamente.

O silêncio e a solidão da paisagem em volta de Juan 
Preciado e de sua própria existência consomem-no. Nessa 
situação limite do homem, vemos o espaço verbalizado em 
murmúrios sufocantes que o desvinculam de um mundo 
puramente físico e servem duplamente para levá-lo ao seu 
espaço de origem e às profundezas de sua essência. Assim, 
o mundo físico se propõe metafisicamente, possibilitando 
a visão do mundo como aprendizado de si próprio e, por 
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isso, se preservam ocultos alguns territórios, sendo que 
nem tudo pode ser visto claramente, como se a organização 
do mundo do ser fosse mais fugidia que a paisagem que 
atentamente pode ser captada pela visão.

Em São Bernardo, as percepções geradas a partir dos 
conflitos da não realização plena do homem em seu am-
biente de existência são dadas por outros procedimentos, 
a desorganização do mundo também se dá na medida em 
que a personagem percebe a complexidade da vida e dos 
sentimentos humanos. Desta maneira, no momento da 
enunciação, quando Paulo Honório busca as explicações 
para seu fracasso humano, o drama íntimo, focalizado 
pelo monólogo interior, nos projeta diretamente na cons-
ciência do narrador diante do qual se nota uma percepção 
espaço-temporal desintegrada, fruto da dolorosa perda 
das convicções objetivas que o narrador tinha do mundo. 
A humanização processada no interior de Paulo Honório, 
ainda que insuficiente para modificá-lo, dá conta de fazê-lo 
apontar alguns elementos que o levaram a se transformar 
em um aleijão e isso se revela nas significações proporcio-
nadas pelo espaço. Os aspectos agressivos da natureza e 
tensivos surgidos da relação entre espaço rural, controlado 
por uma estrutura socioeconômica injusta e arbitrária, e a 
marginalização dos indivíduos nela inseridos, atuam como 
condicionantes claros das difíceis relações interpessoais 
dessa organização social que o seduziu com o falso pen-
samento de que o poder e a submissão de indivíduos pela 
força impiedosa lhe garantiriam enobrecimento e respeito.

Outro procedimento utilizado que atua no conflito de 
identidade é a constante comparação dos homens com os 
animais, reveladora de uma condição animalizada do ho-
mem nesse meio e de seu confronto com sua identidade em 
uma condição subumana, frutos de um espaço miserável.

A força da natureza presente na existência das per-
sonagens, como cumplicidade de elementos objetivos e 
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subjetivos, pode ser encontrada no processo de criação do 
espaço nos romances de Juan Rulfo e Graciliano Ramos. A 
realidade objetiva se subjetiviza, porém, é mais abundante 
no primeiro autor:

Percorreu as ruas solitárias de Comala, espantando 
com seus passos os cães que fuçavam o lixo. Chegou até o 
rio e ali se entreteve olhando nos remansos o reflexo das 
estrelas que estavam caindo do céu. Levou várias horas 
lutando com seus pensamentos, jogando-os na água negra 
do rio. (idem, p.105)

Nessa sequência narrativa, um dos tantos exemplos 
encontrados no romance, os referentes espaciais produzem 
e são produzidos pela ação da personagem, direcionando 
emotivamente sua subjetividade. A água, espelho por ex-
celência de elementos objetivos, reflete um estado de alma 
em aflição e concretiza na sua plasticidade as desgraças do 
padre Rentería. Assim, o espaço se presentifica na inter-
nalização de sua objetividade, transformado poeticamente 
nas condições que oprimem a personagem.

Em São Bernardo, as referências espaciais também 
conduzem e refletem o estado de alma do narrador Paulo 
Honório-escritor:

Eu olhava para a torre da igreja. E o meu pensamento 
estirava-se pela paisagem, encolhia-se, descia as escadas, 
ia ao jardim, entrava na sacristia.
[...] Agora a vela estava apagada. Era tarde. A porta gemia. 
O luar entrava pela janela. O nordeste espalhava folhas 
secas no chão. E eu já não ouvia os berros de Gondim. 
(Ramos, 1986, p.177)

O narrador, em uma conversa com o jornalista Gondim, 
se distrai do tema da conversa, assuntos políticos que agi-
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tam o País, e percorre mentalmente os espaços que foram 
testemunhas do último diálogo: a sacristia onde, ao som do 
pio da coruja, conversara com Madalena, na noite de sua 
morte. Onde mal dormira aquela noite, acompanhando 
hora a hora a passagem do tempo, a sacristia em cuja torre 
moravam as corujas que o atormentavam, não tanto por 
indicar a proximidade da morte, mas por permitir ampliar 
seu sentido para o de espelho da alma, encontro com uma 
visão profunda de si mesmo. E na mesma torre onde ex-
perimentara a vaga sensação de ter crescido 15 metros e 
ter sentido que controlava o seu mundo enquanto via tudo 
ao redor miudinho. Agora lhe havia gravado na mente a 
imagem da vela apagada, que, do mesmo modo que em 
Pedro Páramo, simboliza a extinção da vida, de um anoi-
tecer interminável que traz consigo “um peso enorme no 
coração”, causado pela descoberta do amor que sempre 
havia sentido por Madalena.

Em ambas as sequências, a degradação do espaço é reve-
ladora de um sentido de sofrimento e morte. Na primeira, 
o padre Rentería vai para junto do rio para acalmar seu 
tormento interno e vê refletidas nas águas suas angústias. 
Na segunda, Paulo Honório vê diante de si o lugar agora 
desolador que se torna emblemático da morte da mulher.

Se em Pedro Páramo a morte é presença em vida, su-
cedendo também o contrário, de maneira que se torna 
ambígua a delimitação do espaço, em São Bernardo o es-
paço é menos contingente e a presença da morte não é tão 
marcante, embora no presente da narração as lembranças 
de Madalena apareçam fixamente na memória de Paulo 
Honório: “E Madalena surge no lado de lá da mesa. Digo 
baixinho: – Madalena” (idem, p.102).

A opressão sofrida por quem não possui terra e o próprio 
controle de suas vidas vem das ações arbitrárias dos dois 
senhores, Pedro Páramo e Paulo Honório, que anunciam 
tempos de miséria e a instauração e a desumanização de um 
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mundo em favor da vontade de domínio. A consciência de 
que os indivíduos possuem de estar em um espaço alheio, 
fato que impede a expansão do ser, é um tormento a mais. 
Essa realidade é marcada pela transfiguração do espaço na 
relação do homem com o poder e da apropriação da terra 
por uma estância de poder superior que explora e humilha 
as personagens, modelando-as pelo conformismo.

Em Pedro Páramo, os espaços, a partir do objeto espacial 
porta, concatenam tempos diferentes, mas que guardam a 
mesma certeza de destruição. Essa ideia aparece nas “portas 
cambaias, invadidas de ervas” (Rulfo, 2004, p.30), metoní-
mia do abandono da Comala que encontra Juan Preciado. 
Na porta aberta, o amanhecer é filtrado por “aquela mulher, 
de pé no umbral”, que chora a morte do marido. Embora 
haja uma desorganização, ou melhor, uma ambiguidade nos 
espaços de vivência dos seres, provocada por esse espaço 
mítico que abrange imagens arquetípicas e não lineares 
projetadas em um plano espaço-temporal desarticulado, 
eles se organizam no discurso, de maneira que há uma se-
paração, ainda que contingente, entre a percepção do meio 
e os enleios do espírito:

Pela porta via-se o amanhecer no céu. Não havia estre-
las. Só um céu de chumbo, cinzento, ainda não clareado pela 
luminosidade do sol. Uma luz parda, como se o dia não fos-
se começar, mas como se apenas estivesse chegando o prin-
cípio da noite. Lá fora, no pátio, os passos, como de gente 
que ronda. Ruídos calados. E aqui, aquela mulher, de pé no 
umbral; seu corpo impedindo a chegada do dia; deixando 
aparecer, através dos seus braços, fiapos de céu, e debaixo 
de seus pés réstias de luz; uma luz borrifada como se o solo 
debaixo dela estivesse inundado de lágrimas. (idem, p.50-1)

Nessa sequência narrativa, Pedro Páramo vislumbra o 
momento da morte nos elementos espaciais que o conotam e 
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isso é possível pela caracterização do espaço e pela maneira 
como ele é percebido em função da morte. Os referentes 
espaciais que caracterizam o amanhecer são identificados 
com o anoitecer, sendo que essa inversão suprime a se-
quência de tempo e de espaço, permitindo que ambos os 
momentos e paisagens convivam simultaneamente em seu 
mundo interior.

Essa mesma passagem espaço-temporal é revivida por 
ele quando lhe trazem a notícia da morte de seu filho Mi-
guel: “Veio à sua memória a morte de seu pai, também num 
amanhecer como aquele; embora naquele então a porta es-
tivesse aberta e transluzia a cor acinzentada de um céu feito 
de cinzas, triste, do jeito que era. E uma mulher contendo 
o pranto, recostada contra a porta” (idem, p.102). A porta 
agora fechada encerra, ao contrastarmos esses dois trechos, 
a dialética do aberto e do fechado. A porta aberta significa a 
desintegração, a fraqueza, e fechada, a unificação, o poder. 
Pedro Páramo abria a porta apenas quando tinha vontade, 
do que se infere que o acesso entre dois estados, de um com 
o outro, está sempre impedido, sob seu comando. Assim, 
as duas mortes se vinculam pela semelhança do amanhe-
cer cinza e triste que caracteriza simbolicamente o espaço 
da morte. No momento em que seu pai morre os bens da 
família estão arruinados e quando morre Miguel ele está 
no auge de seu poderio. Porém, a morte de Miguel marca 
o início do descenso de sua fortuna, e a morte de Susana 
San Juan, sua morte espiritual e a condenação de Comala.

O signo da porta também está presente na morte de 
Susana, marcando decisivamente a ruína dos Páramo: “O 
padre Rentería repassou com os olhos as figuras que esta-
vam à sua volta, esperando o último momento. Perto da 
porta, Pedro Páramo esperava com os braços cruzados.” 
(idem, p.161). Coincidentemente a manhã em que Susana 
é enterrada era: “Uma manhã cinzenta. Não fria; mas cin-
zenta” (idem, p.162).
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Em Pedro Páramo, a incomunicabilidade entre o espaço 
e a personagem também gera um conflito que confronta 
sentimentos opostos:

Eu devia ter gritado; minhas mãos tinham que ter se 
despedaçado, esmagando sua desesperança. Assim você 
queria que tivesse sido. Mas por acaso aquela manhã não 
era alegre? Pela porta aberta entrava o ar, quebrando as 
varas das heras. […] Os pardais brincavam. Nas colinas 
as espigas ondulavam. (idem, p.114)

A porta aparece limitando o espaço interior e o exterior 
no qual a intimidade do ser contempla uma paisagem em 
que se reconhece, que lhe é estimulante, mas que não condiz 
com o espaço interior da casa, onde deveria reinar o desalen-
to pela morte da mãe. Desta maneira o espaço encontra-se 
interiorizado nessa oposição entre interior e exterior, que 
ressalta o contraste entre dois sentimentos.

Em São Bernardo, como bem observou Antonio Candi-
do (1992), não há descrições, no sentido romântico e natu-
ralista, mas a cada passo surge a terra vermelha, um morro 
contornando a paisagem, as construções da fazenda e as ár-
vores floridas. As descrições surgem ao longo da narrativa, 
primeiramente de maneira pretensamente objetiva, pois os 
objetos aparecem firmemente contornados, transmitindo-
nos a impressão viva de uma paisagem rural singularizada. 
Por isso, é predominante o uso do espaço aberto percebido 
principalmente pela visão do protagonista. O interior da 
casa é o lugar onde a família recebe os amigos e onde tra-
balham Madalena e seu Ribeiro. A primeira casa, ainda 
dos antigos donos, tinha frestas e goteiras, além de paredes 
caídas; por isso a nova casa é construída por Paulo Honó-
rio, porém dela não temos muitos detalhes: “concluiu-se a 
construção da casa nova. Julgo que não preciso descrevê-la” 
(Ramos, 1986, p.39). No entanto, partes da casa vão sendo 
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descritas à medida que envolvem as ações da narrativa até 
ganhar um relevante destaque depois da morte de Madalena.

Do quarto escolhido pelo fazendeiro avistam-se algumas 
de suas benfeitorias, isto é, a serraria, a estrada, o algodoal 
e o descaroçador, paisagem apreciada por ele e que forma 
parte da maioria das paisagens descritas pelo narrador, 
como se seus olhos vissem apenas isso. É justamente pela 
percepção espacial de Paulo Honório, marcada por valores 
sociais e culturais de discriminação de gênero, que surge o 
primeiro estranhamento entre ambos. Para ele Madalena 
não deveria expor-se no ambiente da lavoura, nem falar 
com os trabalhadores, sendo o mais adequado trabalhar 
com Maria das Dores, a empregada da casa. Porém, essa 
ocupação não lhe agrada e ela termina indo trabalhar no 
escritório com seu Ribeiro pelas manhãs e, pela tarde, como 
nos informa Paulo Honório, saía a passear pela fazenda. São 
passeios nos quais se ressaltam as diferenças de compor-
tamento entre os dois, já que Madalena e sua perspectiva 
intelectual e humanizadora contrastam com a percepção de 
mundo capitalista do marido, que nega as relações afetivas 
e subjetivas das relações sociais. Seu espírito empreendedor 
descarta as condições humanas das relações de trabalho, e 
sua mente prática ignora as explicações dos livros: “Eu, nas 
horas vagas, leio apenas observações de homens práticos. E 
não dou valor demasiado a elas, confio mais em mim que 
nos outros. Os meus autores não vieram olhar de perto os 
homens e as terras de São Bernardo” (idem, p.92). Para ele 
não basta explicar o mundo, é preciso transformá-lo; assim 
lhe bastam seus conhecimentos empíricos e sua determina-
ção, baseada na ética de que o importante é o lucro.

As fronteiras intransponíveis que os separam também 
os condenam, já que não conseguem interagir: “Eu narrava 
o sertão. Madalena contava fatos da escola normal. Depois 
vinha o arrefecimento. Infalível” (idem, p.133). Na narrati-
va esses contrastes entre a maneira de ser e de se comportar 
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de um e de outro encontram, no plano espacial, expressões 
que os representam. Trata-se da relação individualizada 
que o casal tem com o lugar onde vive, isto é, as condições 
de vida, suas histórias, as relações afetivas e de identidade 
com esse lugar. O que leva Madalena a casar-se com Paulo 
Honório e, consequentemente, viver na fazenda São Ber-
nardo não está explicitado, uma vez que o foco narrativo 
está na primeira pessoa. Porém, nos diálogos reproduzidos 
pela personagem narradora-protagonista, percebemos que 
há certa conveniência por parte de Madalena em aceitar o 
pedido. Suas origens humildes e algumas privações eco-
nômicas não a colocavam em uma situação confortável. A 
vida na fazenda, no entanto, lhe apresenta as brutalidades 
de Paulo Honório, o que a distancia e a impede de buscar 
viver uma vida feliz. Diferentemente de seu marido, sua 
história de dificuldades não a leva a querer se sobrepor aos 
demais; pelo contrário, acaba também sendo vítima do forte 
sentimento de posse de Paulo Honório.

Firme em seus propósitos, ela tenta amenizar as bases 
do modo de vida que construiu Paulo Honório tentando 
reparar as más condições de vida dos moradores e traba-
lhadores da fazenda, proporcionando-lhes partilhar de um 
espaço mais igualitário. Sua interferência no mundo de seu 
marido, na paisagem humana construída a partir da derrota 
do outro, desorienta Paulo Honório e a descrição que antes 
da chegada de Madalena ele fazia, ou seja, transmitindo-nos 
uma imagem de mundo ordenado por sua vontade.

Para resolver esse embate de visões, Paulo Honório 
atua como sempre, isto é, trata de fazer com que a mulher 
submeta-se a seus domínios. Não conseguindo, ele é pun-
gido pelo ciúme, a manifestação dolorosa de seu amor por 
Madalena e de sua incapacidade de exprimir outra emoção. 
Ela não permite ser reduzida em seus instrumentos de 
ambição e por esse motivo ele vê dia a dia o negócio que 
representava o casamento desmanchar-se, fugir de seu con-
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trole. A transferência que faz Paulo Honório da lógica do 
mundo do capital para o mundo do sentimento é conflitiva. 
Sua irrealização o transtorna, pois a fragilidade dos valores 
que até então cultivava começa a esmorecer:

Depois recordei o volante e o dínamo.
– Estúpida!
Está visto que Madalena não tinha nada com o descaro-

çador e a serraria, mas naquele momento não refleti nisso; 
misturei tudo e a minha cólera aumentou. (idem, p.119)

Um dínamo emperrado no plano espacial e os valores 
contrários perseguidos pela mulher no plano afetivo são 
vistos justapostos por Paulo Honório. O fato de não en-
tender as ações da mulher a faz alvo de sua intolerância, 
pois ela acaba tornando visível a fragilidade dos valores e as 
convicções do marido. A impossibilidade de refletir sobre 
sua relação conflituosa com Madalena o impede de ver o 
mundo reduzido instaurado por ele.

O conflito vai se adensando até o momento em que 
Paulo Honório pensa haver descoberto, enfim, uma prova 
concreta da infidelidade da mulher ao encontrar a parte 
de uma carta escrita por ela. Essa passagem narrativa é 
moldurada pelo eixo espacial alto/baixo que opõe a tomada 
de segurança e de confiança em si mesmo a partir do ex-
terior. Referimo-nos à oposição entre os valores positivos 
expressos pelo narrador-protagonista no momento em 
que visualiza a fazenda da torre da igreja em uma posição 
espacial que acentua sua visão egocêntrica do mundo, e o 
renascer da desconfiança no plano baixo quando encontra a 
carta de Madalena. O homem do alto da torre busca superar 
e refazer-se daquilo que lhe dava falsamente a sensação 
de bem-estar, ou seja, a posição de superioridade e poder.

A morte dramática de Madalena permitirá a reflexão 
de Paulo Honório sobre seu modo de vida, sua alienação, 
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o que o perturbará ainda mais do que a desconfiança e a 
intolerância. De vítima, Madalena passa a representar o 
verdugo que lhe atazana a consciência. A tensão dramática 
concentrada nos momentos antes da morte da mulher é 
conseguida, entre outras coisas, pelas coordenadas espa-
ciais e pelos objetos que povoam o espaço da sacristia. Na 
escuridão da sacristia, Paulo Honório acende uma vela e ali, 
em meio às figuras impassíveis dos santos e de Madalena, 
sua aflição agudiza-se:

E olhava alternadamente Madalena e os santos no ora-
tório. Os santos não sabiam, Madalena não quis responder.

[...]
As imagens de gesso não se importavam com a minha 

aflição. E Madalena tinha quase a impassibilidade delas. 
Por que estaria assim tão calma? (idem, p.159)

Um diálogo elíptico e tenso é mantido pelo casal em 
conformidade com os elementos que aparecem para com-
plementá-lo: o frio da serra entrando pela janela, a porta 
batendo e gemendo e as sombras na parede. Madalena 
percebe seu drama e lhe diz: “é pena que as flores caiam 
depressa” (idem, p.162). Essa frase não é entendida pelo 
marido como a certeza de que ela não se submeteria ao que 
considerava ser injusto e que já decidira suicidar-se. Os 
elementos descritos, nesse capítulo31, criam um jogo de 
significados semelhante ao visto em Pedro Páramo no mo-
mento da morte de Susana, no qual se articulam a noite, a 
chama da vela ou a luz com a própria dramaticidade da vida.

Em ambos romances as personagens femininas pa-
decem as agressões de um mundo tirânico que pretende 
reduzi-las a seres sem desejos e vontade própria. Ambas 
veem no casamento uma possibilidade de sobrevivência 
física, mas que as perturba espiritualmente antes de matá-
las. A morte de Madalena assim como a morte de Susana 
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San Juan representam a morte simbólica no caso de Paulo 
Honório, e real, no de Pedro Páramo. Nos dois casos a 
morte das amadas e, o mais agravante, a impossibilidade 
de amar e ser amado, de comunhão entre os casais, encerra 
uma verdade pessimista do amor. O amor de Pedro Páramo 
por Susana não o impede de cometer crimes e injustiças; 
no caso de Paulo Honório o amor é sufocado pelo desejo 
de possuir, de dominação, ao contrário da identificação 
amorosa. Da mesma forma que podemos estabelecer um 
paralelo entre o destino desses grandes senhores e os de-
mais seres subordinados a eles e a ligação existente entre 
as mulheres que desejam dominar e a terra.

Os valores da cultura patriarcal expressos pelos prota-
gonistas dos romances analisados proporcionam uma das 
principais técnicas usadas na construção de seus respectivos 
patrimônios, ou seja, o privilégio masculino à terra. No caso 
de Pedro Páramo, apoderar-se da mulher é apoderar-se da 
terra, já que a herdeira das terras particulares de Enmedio, 
Dolores Preciado, perde o direito sobre suas terras ao casar-
se com Pedro Páramo. As lembranças das terras onde se 
criou que aquela transmite ao filho estão marcadas por uma 
relação muito íntima e harmônica que descreve um universo 
animado e um ambiente pulsante. Os elementos naturais 
captados pela visão – o verde das alfafas, o movimento das 
plantações – são fixados na memória pelos sentidos do 
olfato – o cheiro de mel –, pelo paladar – o sabor do pão 
e a doçura do mel –, além de ser o lugar dos sonhos e das 
recordações que não podem ser revividos por Juan Preciado, 
justamente pela destruição desses valores quando as terras 
de Comala são dominadas por Pedro Páramo. Ele impõe 
novos valores a esse mundo que nos transmitia sensações 
fervilhantes de vivacidade que nos oferecem o simbolismo 
da terra como leitura da correlação com o feminino.

As terras sob seu domínio, feridas pelo arado para a 
plantação do milho, darão frutos ácidos, de acordo com a 
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observação do padre Rentería: “Lá em Comala tentei plan-
tar uvas. Não dão. Por lá só cresce goiaba e laranja; laranjas 
amargas e goiabas amargas. Eu já me esqueci do sabor 
das coisas doces” (Rulfo, 2004, p.109). Essa acidez ganha 
dimensões metafóricas, uma vez que Pedro Páramo é “o 
rancor em pessoa” e, como pedra, endureceu e tornou acre 
sua relação com as demais pessoas e destas com a natureza.

Possuir a terra, como correlato de possuir a mulher ama-
da, é uma intenção frustrada tanto em Pedro Páramo como 
em São Bernardo. Neste, da mesma maneira que no roman-
ce de Rulfo, uma das técnicas utilizadas por Paulo Honório 
que contribuem para a ampliação de sua propriedade é o as-
sassinato de Mendonça, que tinha como herdeiro unicamen-
te filhas. A relação de desigualdade entre a posse da terra 
pelo homem e pela mulher garante essa vantagem territorial 
para São Bernardo. Afinal, as duas filhas solteironas nada 
poderiam fazer, pois passaram a tomar conta de um negócio 
no qual as mulheres, por discriminação de gênero, de acor-
do com a época em questão, eram facilmente enganadas.

Se partirmos da ideia de que o feminino está mais pró-
ximo à terra, de que seu vínculo com ela se dá de maneira 
silenciosa e profunda, estabelecemos correspondências 
entre a mulher e o ambiente natural. Essas afirmações 
levam-nos a considerar as palavras de Eidorfe Moreira 
(1960, p.120) sobre a ligação da mulher com a natureza:

Mais anímica do que o homem em relação ao que os 
cerca, ela procura de preferência na paisagem aquilo que 
tem ligação específica consigo, com a feminilidade por-
tanto, de modo que as suas relações com a Natureza se 
definem mais num sentido psicológico do que geográfico 
ou paisagístico. 

É, portanto, a paisagem quem lhes permite integrar e 
identificar-se de acordo com suas sensibilidades e imagi-
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nações, o que possibilitará exteriorizarem essa geografia 
interiorizada, que se diferencia da visão masculina por 
buscar a estabilidade com o mundo. O refúgio que bus-
cou a mente de Susana San Juan, a loucura, a preserva do 
mundo exterior e a aparta da vida real. Seu ser se expressa 
plenamente nos momentos em que a realidade é narrada 
por ela mesma, por meio de descrições poéticas nas quais é 
possível perceber a integração anímica entre seu corpo e os 
elementos naturais, nas imagens de fusão com o mar, e das 
demais recordações de momentos felizes que preenchem 
com equilíbrio harmônico o vazio produzido, quer pela 
dominação que exerceu seu pai sobre ela quer pelo domínio 
de Pedro Páramo.

As imagens paisagísticas, juntamente com o amor sen-
tido por Florencio, são condições básicas de uma ação 
espiritualizadora que reorganiza dentro de uma nova lógica 
o mundo de Susana, no qual o amor e a comunhão com o 
cosmo são as bases reais de sua afetividade com a vida. 
Pedro Páramo não consegue entendê-la, pois a lógica de seu 
mundo é outra e, à medida que seu amor não correspondido 
cresce, ele vai perdendo o interesse pelo mundo exterior até 
sua desintegração final.

Essa relação é equivalente em São Bernardo, embora 
aqui o leitor não conheça a densidade psicológica de Ma-
dalena, pois é Paulo Honório quem “fala por ela”. Con-
tudo, podemos conhecê-la por suas ações humanísticas 
ao longo da narrativa, que contrastam com as ações do 
marido. O que ela busca é garantir que o exclusivismo 
da terra, a necessidade de abrigo e alimentação não sejam 
impostos de maneira arbitrária. Pode-se inferir que para 
ela a forma institucional da propriedade não deve excluir 
diretos básicos na relação de trabalho e vai além ao se situar 
como fator de equilíbrio entre o poder de Paulo Honório e 
seus trabalhadores, com um ideal de desfazer os espaços, 
as fronteiras que posicionam de um lado opressores e de 
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outro os oprimidos. A revolução de 1930 é a referência 
histórica que de certa maneira fomenta esse ideal. Ainda 
que sua própria história e formação tenham papel decisivo 
em suas concepções e valores, que não se resumem à ima-
gem estereotipada da mulher, ou seja, as generalizações 
feitas por Paulo Honório sobre as mulheres, ela consegue 
ser profundamente feminina ao atuar no sentido de tentar 
estabilizar as diferenças sociais, concedendo com maior 
facilidade, mostrando-se preocupada com a alteridade, a 
partir da relação dos homens com o meio natural como 
necessidade primária de sobrevivência e dignidade.

Após a morte de suas amadas, ambos os protagonistas 
refletem, cada um a sua maneira, sobre suas próprias exis-
tências. E inevitavelmente o mundo ao seu redor é o retrato 
dos sentimentos internos, pois a natureza é revestida de algo 
mais que um cenário, isto é, fala da influência indireta da 
mulher com a geografia, do feminino como força integrado-
ra do ritmo da vida e que agora em sua ausência os impede 
de prosseguir. Em Pedro Páramo, o protagonista senta-se 
diante do caminho ao amanhecer e espera sua morte:

O sol foi virando-se sobre as coisas e devolveu-lhes sua 
forma. A terra em ruínas estava na frente dele, vazia. O 
calor caldeava seu corpo. Seus olhos mal se moviam; sal-
tavam de uma recordação a outra, desfazendo o presente. 
De repente seu coração se detinha e parecia que também 
se detivesse o tempo e o ar da vida. (Rulfo, 2004, p.173)

O sentido da vida se perde e a agonia desse momento 
é identificada nas formas pelas quais o espaço é revestido, 
isto é, na terra vazia diante de seus olhos, e na imprecisão 
de sua existência que se detém “como se” também o tempo 
se detivesse.

A solidão também é o fruto amargo que colhe Paulo 
Honório, depois de seu rebaixamento social e psicológico:
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Lá fora há uma treva dos diabos, um grande silêncio. 
Entretanto o luar entra por uma janela fechada e o nordeste 
furioso espalha folhas secas no chão.

É horrível! Se aparecesse alguém... Estão todos dor-
mindo.

Se ao menos a criança chorasse... Nem sequer tenho 
amizade a meu filho. Que miséria!

Casimiro Lopes está dormindo. Marciano está dor-
mindo. Patifes!

E eu vou ficar aqui, às escuras, até não sei que hora, até 
que, morto de fadiga, encoste a cabeça à mesa e descanse 
uns minutos. (Ramos, 1986, p.188)

No dia seguinte à morte de Madalena, ainda não saben-
do que naquela noite ela havia se suicidado, Paulo Honório, 
que havia dormido na sacristia, desperta dolorido, pois 
passara uma noite difícil: “Creio que sonhei com rios e 
atoleiros” (idem, p.163). Essa frase reaparece no capítulo 
final do romance: “Julgo que delirei e sonhei com atoleiros, 
rios cheios e uma figura de lobisomem” (idem, p.188). Esse 
sonho parece ser a síntese de sua completa imobilidade e 
derrota. Uma imagem terrível de prostração, um homem 
aniquilado e vigiado por seus remorsos. Paulo Honório é, 
enfim, como ele próprio se analisa, “um homem arrasado”, 
tornado raso, sendo que sua trajetória de ascensão cai por 
terra e no plano horizontal não há ascensão possível.

Entre as características que aproximam ambas as obras 
está a de exibirem em um ambiente rural o vaivém de 
uma história de miséria humana, na qual, desejosos de uma 
vida harmônica, se encontram desiludidos, enfatizando a 
necessidade de luta pela sobrevivência em um sistema que 
explora e oprime, aniquilando suas origens e suas projeções 
futuras.

A paisagem humana e geográfica se modifica com essas 
novas forças. Comala é a terra que se iguala ao inferno, ter-
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ras tórridas e rachadas que reduzem os seres ali presentes 
em sua totalidade. A fazenda São Bernardo, miniatura de 
uma organização social, econômica e política, impõe duras 
jornadas de sol a sol a seus trabalhadores, alimentados com 
mandioca e restos de outros alimentos. Trabalho pesado na 
pedreira e violência e privações impostas pelo patrão. A de-
vastação maior, no entanto, é sofrida pelo próprio causador 
das injustiças. Após a derrota emocional de Paulo Honório 
e sua apatia frente aos negócios, a fazenda é esvaziada; os 
proprietários das fazendas invadidas querem reaver as 
fronteiras; desaparecem as atividades rurais; as máquinas 
ficam abandonadas.

O espaço de existência de Paulo Honório se reduz ao 
ambiente da casa, ao silêncio, aos passeios mecânicos e inú-
teis em seu interior. Essa espacialidade forma um mundo 
cósmico no qual a desolação é o cenário reinante, já que há 
acomodação no mundo em que se possa viver plenamen-
te: “Sol, chuva, noites de insônia, cálculos, combinações, 
violências, perigos – e nem sequer me resta a ilusão de ter 
realizado obra proveitosa” (idem, p.181). Seu mundo, 
agora desfeito, equivale à sua própria desilusão. O pre-
sente de decepções e de perda de controle sobre as coisas 
e os seres é construído de maneira que impõe à narrativa, 
particularmente nas categorias do tempo e do espaço, uma 
circularidade que lembra o tempo eterno do tempo míti-
co, melhor trabalhada no romance de Juan Rulfo. Paulo 
Honório não consegue mais agir no eixo da verticalidade: 
“Penso em Madalena com insistência. Se fosse possível 
recomeçarmos... Para que enganar-me? Se fosse possível 
recomeçarmos, aconteceria exatamente o que aconteceu. 
Não consigo modificar-me. É o que mais me aflige” (idem, 
p.184). Nessa passagem é saliente a impossibilidade de 
Paulo Honório sonhar e construir novos rumos para sua 
vida. Sua transformação não é possível, o que sugere uma 
eterna repetição.
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Em Pedro Páramo, o tempo e o espaço são semelhantes 
ao tempo mítico, ou seja, se caracterizam pela simultanei-
dade. Por isso, como apontou Carlos Fuentes (1990, p.169, 
tradução nossa), o espaço escolhido por Juan Rulfo é o da 
tumba, também horizontal, onde “o fim absoluto contém 
em seu braço todas as possibilidades do passado, do presen-
te e do futuro”. Assim, vemos os encontros e desencontros 
das personagens nesse espaço que ignora a linearidade. Um 
desses desencontros se acha na não correspondência entre 
o espaço idealizado por Dolores e o espaço percorrido por 
Juan Preciado, o mundo da loucura metafísica de Susana 
San Juan e o mundo objetivo de Pedro Páramo, os espa-
ços do pai e do filho ou os diferentes universos existentes 
entre as próprias personagens. Também com relação às 
direções do espaço, vertical e horizontal, em Pedro Páramo, 
ao contrário de São Bernardo, eles ganham uma conotação 
mítica.

O local da morte possui uma forte presença na narra-
tiva de Juan Rulfo, uma vez que ela se dá a partir de dois 
mundos sobrepondo características geográficas e ambientes 
irreais em uma tentativa de focalizar os dramas humanos 
em um mundo transcendente. Segundo Evely Vânia Liba-
nori (2005, p.56), a morte nessa obra não é um fim, sendo 
que este é “imprevisível e impossível de ser captado”. As 
voltas e os começos possibilitados nas revisitações do tempo 
e do espaço mítico apontam para a agonia do homem diante 
da impossibilidade de descobrir um centro, um começo e 
se ver diante de um mundo feito de espelhos que refletem 
imagens de paisagens, tempos, em um movimento em 
direção ao infinito.

Superficialmente, Comala tem uma semelhança com 
o interior nordestino. Se na primeira há um povoado que 
padece sobre as brasas do inferno, onde os pobres são ex-
plorados pelo terratenente Pedro Páramo, na fazenda São 
Bernardo os viventes se movem em uma terra ocupada por 
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homens aleijões, além de também serem sufocados pelas 
forças que representam o poder.

Além disso, notamos que nas duas obras o espaço ganha 
conotações político-sociais que apontam para as injustiças 
e a degradação do homem em uma paisagem alheia que 
limita suas existências e gera os sentimentos de impotência 
e desigualdade diante de um mundo demarcado pela posse 
da terra por uma única instância de poder.




