
 

1 
 

 

SAGRADO E PROFANO NO UNIVERSO SEM FRONTEIRAS DA 

FICÇÃO DE RULFO 

Célia Sebastiana Silva (UFG) 

 

 

O presente trabalho pretende apresentar uma leitura dos contos do escritor mexicano Juan Rulfo, 

em cuja ficção ocorre um "descarnamento" dos traços pitorescos que adquirem universalidade, 

por transfigurados e subvertidos que são os contornos humanos das personagens de seus contos 

e as paisagens que neles figuram. Será mostrado, para tanto, como, na produção do referido 

escritor mexicano e de alguns outros escritores latinoamericanos, como Guimarães Rosa, os 

espaços, embora sejam "marcos em ruínas da História" (Arrigucci, 1987, p.168), não se 

delimitam por fronteiras específicas, bem demarcadas e bem situadas, pois se situam fora do 

tempo histórico. Explorar, portanto, um pouco da matéria ficcional rulfiana, evidenciando como 

o escritor consegue abolir as fronteiras entre o local e o universal; o trágico e o cômico; o 

sagrado e o profano; a vida e a morte; o oral e o escrito para criar a densidade de sua atmosfera 

poética constitui o objetivo deste trabalho. De forma específica, será mostrada, a partir de uma 

leitura do conto "Talpa", o modo como Juan Rulfo justapõe os opostos, desde a dimensão 

universal que dá aos seus temas, ainda que partindo de uma motivação local até a abordagem 

mítico-religiosa do sagrado e do profano, da culpa e do perdão, de Deus e do diabo.  

Palavras-chave: Ficção. Local. Universal. Juan Rulfo. Sagrado. Profano. 

 

Introdução 

 

Antônio Cândido, no artigo "Literatura e subdesenvolvimento" (2000, p. 140-

162), apresenta três fases pelas quais passa a literatura latinoamericana na sua relação 

com os países colonizadores ou, mais amplamente, com a Europa. A primeira, a da 

“consciência amena do atraso”, mantida ainda sob a ideologia de país novo; a segunda, 

a fase da pré-consciência do atraso, erguida sob a noção de país subsdesenvolvido e a 

terceira fase, denominada pelo crítico de superregionalismo, devido à "consciência 

dilacerada do subdesenvolvimento", caracteriza-se por um tipo de produção literária 
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marcada por um "refinamento técnico, graças ao qual as regiões se transfiguram e os 

seus contornos humanos se subvertem, levando os traços antes pitorescos a se 

descarnarem e adquirirem universalidade" (2000, p. 161). Exemplares dessa fase, 

seriam Guimarães Rosa, no Brasil (com sua "universalidade do sertão" como quer 

Cândido) e Juan Rulfo, no México. Autor de El llano en llamas (1953) e Pedro Páramo 

(1955), o criador de Comala se revela "preso à sua terra de Jalisco, ao espaço regional, a 

que daria, no entanto, a dimensão universal da grande arte pelo aprofundamento de 

sugestões locais." (Arrigucci, 1987, p.169).  

Na produção de Juan Rulfo, as regiões ou os espaços como Luvina, terra da 

pedra crua, Talpa, terra de poeira mais alta e mais clara, San Gabriel, terra de névoa, 

Comala, terra povoada de fantasmas, embora sejam "marcos em ruínas da História" 

(Arrigucci, 1987, p.168) do México, não se delimitam por fronteiras específicas, bem 

demarcadas e bem situadas, pois se situam fora do tempo histórico.  

O que se observa na ficção rulfiana é um "descarnamento" dos traços pitorescos 

que adquirem universalidade, uma vez que o que se sobrepõe é a substância humana e 

todas as suas implicações nesse mundo que abriga tantos pobres-diabos que 

perambulam errantes sem qualquer "coisa onde agarrar-se para enraizar", como diz o 

próprio autor no conto “Diles que no me matem”  

Mas, ao mesmo tempo, a produção literária rulfiana não deixa de se mostrar 

enraizada no solo mexicano e até latinoamericano, poderíamos estender. Mais uma vez, 

podemos voltar a Antônio Cândido que chama a atenção para o fato de que "o 

regionalismo não é grave quando leva a procurar os traços peculiares do país para 

definir a nossa identidade; mas será perigoso se gerar um provincianismo que 

compromete a visão universal." (2002, p. 105). Tal não ocorre na obra de Rulfo e isso se 

comprova até mesmo pelo fato de um leitor leigo que não conheça a fundo a geografia e 
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a história o México, conseguir ler o escritor sem nenhum prejuízo da compreensão e 

quiçá de uma interpretação dos textos dele.
1
 

É, nesse sentido, que o universo ficcional rulfiano se define de modo a abolir as 

fronteiras entre o local e o universal; o trágico e o cômico; o sagrado e o profano; a vida 

e a morte. Dentre as muitas dicotomias encontradas  na ficção de Rulfo está o condensar 

a escrita e expandir o sentido, característica, aliás, que faz lembrar o estilo de Graciliano 

Ramos. A esse respeito Davi Arrigucci diz que Rulfo "sempre combinou a contenção da 

escrita à densidade da atmosfera poética, buscando na condensação o fim oposto: a 

expansão de sentido como quem se cala enigmaticamente." (1987, p. 167). 

Uma leitura do conto "Talpa" mostra como Rulfo justapõe os opostos, desde 

essa dimensão universal que dá aos seus temas, ainda que partindo de uma motivação 

local até a abordagem mítico-religiosa, quase abolindo a fronteira entre sagrado e 

profano, culpa e perdão, Deus e diabo. 

Pessoas caminhando no meio de um amontoado de gente, "como se fosse um 

fervilhar de vermes embolados sob o sol"; pessoas "rezando o rosário, com os braços 

em cruz, olhando para o céu"; pessoas "andando sobre os ossos do joelho e com as mãos 

cruzadas para trás"; pessoas rezando "todas ao mesmo tempo, com um ruído igual ao de 

muitas vespas espantadas pela fumaça". Essas cenas fazem parte do conto "Talpa", de 

Juan Rulfo, e, no espaço da ficção, passam-se entre as cidades de Zenzontla e Talpa. 

Mas poderiam ser uma cena real passada no Brasil. É assim que ocorre  no santuário do 

padre Cícero, no Nordeste; é assim que ocorre no santuário do Divino Pai Eterno, em 

Goiás; é assim que ocorre em Aparecida do Norte, em São Paulo. A peregrinação, a 

louvação, a fé cega e até automutiladora que levam as pessoas a acreditarem que a 

Virgem ou o santo ou o Deus daqui, dali ou d'algures vai, em troca de um sacrifício, 

curar-lhes as chagas, salvá-las dos males, operar-lhes um milagre é um traço que 

singulariza uma região, ao mesmo tempo que é recorrente em diferentes regiões de 

diferentes países. Isto porque a fé é universal, a necessidade de acreditar em "um 

                                                             
1
  Vale mencionar aqui o estudo do psicanalista Marco Aurélio Rosa (RS) sobre o conto de Rulfo "A 

herança de Matilde Arcangel', no artigo "Comentários sobre a banalidade do trágico". In. ROSENFELD, 

K. H.(Org.). Filosofia e literatura: o trágico. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
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manipanso ou numa religião qualquer" (para lembrar Fernando Pessoa) é inerente ao 

homem, especialmente aos que fazem parte da tradição judaico-cristã. É isso que Rulfo 

tematiza no conto "Talpa". E isso mostra como o autor mexicano transfigura as regiões 

e subverte os contornos humanos, como diz Cândido (2000), ao referir-se ao 

superregionalismo.  

A narrativa de "Talpa" é dividida em duas partes. Na primeira, o narrador 

encontra-se em Zenzontla com Natália, sua cunhada e ex-amante, que, cheia de 

remorso, chora a morte do marido Tanilo nos braços da mãe. O narrador, irmão de 

Tanilo, lamenta o afastamento da amante desde a morte do irmão e relata, em tom de 

confissão, mas com requintados argumentos de defesa, como ele e Natália provocaram a 

morte de Tanilo. A segunda parte consiste na narração da história propriamente dita, 

num tempo narrativo diferente da primeira parte. Ela apresenta a peregrinação e 

sacrifício de Tanilo, que sai de Zenzontla e é, até certo ponto, forçado ou literalmente 

"empurrado" por Natália e pelo narrador para chegar ao destino: Talpa, com o objetivo 

de curar-se de uma série de chagas que tem no corpo. Ao chegar a Talpa e postar-se 

diante da Virgem, o personagem morre. Natália e o narrador, cheios de culpa, voltam 

para Zenzontla. 

Todo o conto se desenvolve por uma justaposição de opostos. Talpa é um lugar 

edênico: é a promessa e a esperança da cura para Tanilo e é a ânsia de libertação (do 

estorvante Tanilo) para Natália e o narrador; é o espaço da festa, do milagre, da luz, do 

perdão, do sagrado. Mas Talpa é também uma representação do inferno: é onde Tanilo 

encontra em vez da vida, a morte e onde o par amoroso é separado sem esperança de 

volta; é o espaço da dança, do corpo, das trevas, do pecado, do profano. E ainda: Tanilo 

é uma clara alegoria da figura de Cristo: "Deu para amarrar os pés um no outro com as 

mangas da camisa, para que seus passos ficassem mais desesperados. Depois quis usar 

uma coroa de espinhos" (grifo nosso) (Rulfo, 1977, p. 146). Se se considerar, porém, 

até mesmo o sentido etimológico da palavra diabo (dia-bàllein) - aquele que separa -, 

percebe-se que há, no personagem, uma faceta diabólica, um certo ar de Anticristo. É 

ele, mais propriamente a morte dele, que separa Natália e o narrador. O próprio ritual da 

dança apresenta um quê de satânico: "Mal tínhamos reparado e ele já estava ali, com um 
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chocalho comprido na mão, dando pancadas duras no chão com seus pés arroxeados e 

descalços. Parecia todo enfurecido, como se estivesse sacudindo uma raiva que já tinha 

há muito tempo (...).").(Rulfo, 1977, p. 146 ).  

Esses opostos, percebidos no conto em análise, permitem pensar em um homem 

que se volta para o passado mítico ou para a História sagrada, na busca de 

transcendência e em um homem que se volta para o tempo da História humana, certo de 

que a existência tem um começo e um fim, que é a morte. O tempo sagrado, mítico 

serve de modelo para o tempo histórico. Eles não se dissociam, portanto.  

Nos acontecimentos do conto "Talpa", há o cumprimento de um ritual que é a 

reatualização de um mito: o mito do sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. A 

personagem Tanilo é quem exerce o papel do Cristo novo. Ele está chagado, sofre, é 

traído e ultrajado pela esposa e pelo irmão (qual Judas fez na História sagrada), chega a 

colocar uma coroa de espinhos (para se aproximar ainda mais da história de Cristo), 

morre e ressuscita, não de forma literal, obviamente, mas porque continua, mais que 

nunca, a atormentar Nátalia e o amante. Observe-se, nessa passagem, como o espectro 

de Tanilo não é como outros fantasmas comuns em Rulfo. Ele é um fantasma que deixa 

de ser mártir e volta (na consciência cheia de remorso de Natália) curado, sem dor e 

pranto, inclusive, para exercer seu papel de esposo-amante:  

Ela disse que sentiu o rosto de Tanilo nestes últimos dias. Era a única 

parte dele que servia para ela. (...) Sentiu-o aproximando-se da sua 

boca, ocultando-se entre os seus cabelos, pedindo, só com uma 

vozinha que o ajudasse. Diz que ele disse que enfim já estava curado, 

que nenhuma dor o incomodava mais: "Já posso estar com você, 

Natália. Ajude-me a estar com você", diz que disse isso a ela. 

Acabávamos de sair de Talpa, de deixá-lo ali enterrado bem fundo, 

naquela vala funda que fizemos para sepultá-lo. (Rulfo, 1977, p. 144). 

 

Essa reatualização do mito cristão conduz a outro aspecto bastante relevante, 

humano e arreligioso no conto: o crime. O narrador confessa ipsis litteris ter matado 

Tanilo: "Porque o caso é que Tanilo Santos foi morto por nós, por Natália e por mim. 

Nós o levamos a Talpa para morrer. E morreu."( Rulfo, 1977, p. 141). E, se se fala em 

crime, há que se falar em culpa. Como evento histórico, a um fato criminoso 
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corresponde uma pena, não sem que seja dado ao criminoso o amplo direito de defesa. 

Mas, pelo sistema judicial, o crime dos dois nem é passível de tipificação. Morrer por 

cansaço, por excesso de esforço, por "não aguentar tanta estrada" não é indiciante de 

culpa. Como um evento que ocorre no nível do sagrado, porém, o crime é visto sob a 

ótica da justiça divina e é nesse ponto que os dois criminosos do texto carregam o 

grande peso. Natália e o narrador matam Tanilo, acreditando estarem sendo justos, 

certos de estarem se libertando do estorvo que os impedia de serem felizes e de 

realizarem o amor pleno. Mas o sacrifício da vítima, ao mesmo tempo que é uma 

libertação para os criminosos, é também uma autopunição para eles, pois ocasiona a 

separação, porque, inversamente ao esperado, a vítima é a sacralizada e os supostos 

heróis só carregam o remorso e o medo do castigo divino:  

Talvez até comecemos a ter medo um do outro. Isso de não dizermos 

nada um ao outro desde que saímos de Talpa talvez queira dizer isso. 

Talvez tenhamos o corpo de Tanilo muito próximo, estendido na 

esteira enrolada, cheio por dentro e por fora de um fervilhar de moscas 

azuis (...). (Rulfo, 1977, p. 148). 

 

Há que se destacar o refinamento técnico de Rulfo, bem ao modo Machado de 

Assis. As duas partes em que se divide a narrativa fazem lembrar o antológico capítulo 

"A borboleta azul", de Memórias póstumas de Brás Cubas, em que o narrador conta, 

num primeiro momento, que matou uma borboleta "negra como a noite" que o 

incomodava em seu quarto e, depois, num segundo momento, reconstrói a mesma 

narrativa apresentando argumentos para convencer o leitor de que a culpa era da 

borboleta e não dele, afinal, "por que diabo não era azul?". Rulfo aprimora ainda mais a 

técnica de Machado de Assis, porque apresenta todos os recursos argumentativos do 

narrador criminoso na primeira parte, de tal modo que "prepara" o leitor para ler a 

segunda parte - que é a história propriamente dita e não mais um relato de confissão e 

defesa -, como um cúmplice que o ajuda a isentar-se de culpa. O narrador procura 

mostrar que o próprio Tanilo é o principal culpado pelos acontecimentos, além do que 

ele não faz muita força para livrar a culpa de Nátalia, ao contrário, até reforça que ela 

tem um grande peso de consciência e remorso, porque agravar a culpa dela e da própria 

vítima, é atenuar a dele próprio. Colocá-la como autora principal do crime, é atribuir a si 
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a condição mais cômoda de co-autor. E, se se considerar que o medo mais pavoroso é 

do julgamento divino, percebe-se que todos os recursos que o narrador usa para eximir-

se de sua culpa é uma tentativa de romper com o sagrado para libertar-se. É ainda 

Mircea Eliade que afirma: "o homem faz-se a si próprio, e só consegue fazer-se 

completamente na medida em que se dessacraliza e dessacraliza o mundo. O sagrado é o 

obstáculo por excelência à sua liberdade." (2001, p.165). Mas o homem profano, ainda 

que consiga desmistificar-se, ou até mesmo esvaziar-se dos significados religiosos, 

conserva , querendo ou não, vestígios de rituais degradados. Ele não se liberta 

completamente. É o que ocorre com o narrador do conto.  

Há uma série de sofisticados recursos, à Machado, utilizados pelo narrador do 

texto para se defender. Inicialmente, ele diz que a idéia de ir a Talpa saiu de seu irmão 

Tanilo: "Foi ele quem a teve primeiro que ninguém. Fazia anos que pedia para o 

levarmos (Rulfo, 1977, p. 142). O tom do relato, embora seja de confissão, beira o 

cinismo: "Eu tinha que acompanhar Tanilo, porque era meu irmão. Natália tinha que ir 

também, de qualquer jeito, porque era mulher dele. Tinha que ajudá-lo, levando-o pelo 

braço, sentindo o seu peso na ida e talvez na volta sobre os ombros, enquanto ele 

arrastava a sua esperança." (Rulfo, 1977, p. 142). "Não poderá nos tranquilizar, saber 

que Tanilo teria morrido de qualquer jeito, porque tinha chegado a sua vez." (Rulfo, 

1977, p. 142). (grifos nossos). Como se pode ver, nas três passagens em que o porquê 

enuncia uma explicação, esta se apresenta oca, sofismática, vazia, embora convincente, 

especialmente de um ponto de vista judaico-cristão mais simplista: a mulher deve 

acompanhar o marido, não podemos abandonar nossos irmãos de sangue no desespero e 

a morte é uma fatalidade do destino (não há como evitá-la) . E o cinismo do depoente 

vai mais longe, pois ele argumenta que a ação adúltera dele e de Natália durante a 

viagem dá-se por causa da "solidão": "E aquela solidão nos empurrava um para o outro. 

Punha-me nos braços o corpo de Natália e para ela isso servia de refúgio." (Rulfo, 1977, 

p. 143). Ou seja, não há dolo em nenhuma ação. O que fazer contra a solidão que 

empurra dois seres um para o outro e lhes acende o desejo?   

É inegável, no entanto, que essa primeira parte do texto, marcada por esse tom 

de defesa, sorrateiramente cínico, levemente irônico, sutilmente cruel, traz em si uma 



 

8 
 

forte carga expressiva em nível de linguagem e de discurso (se o consideramos, de fato, 

como um depoimento). Aliás, todo o texto apresenta uma densidade cortante e um 

laconismo consciente, com o sentido sempre sugerido para que o leitor o complete. É o 

que ocorre, nesta metáfora da morte ansiada por Natália e pelo narrador, por exemplo: 

"Algum dia vai chegar a noite. Pensávamos nisso." (Rulfo, 1977, p. 145) ou nesta 

ambigüidade irônica que dessacraliza e até mesmo carnavaliza com a imagem do 

sagrado: "Havia muitas outras Virgens, mas só a de Talpa é que era boa" (Rulfo, 1977, 

p. 145) (Vale dizer que a idéia da carnavalização do sagrado fica bem mais evidente no 

conto "Anacleto Morones"). Todo o conto apresenta uma consciência irônica do 

sublime, do sagrado encarnada no dilaceramento da carne e do espírito, de forma que, 

paradoxalmente, como na própria paixão de Cristo, o sofrimento se transforma em 

êxtase e a vida se doa em morte.          

Uma passagem importante para a leitura do conto, e que não pode deixar de ser 

mencionada, é o sermão do padre, na igreja de Talpa, que aparece na narrativa, após o 

narrador anunciar que Tanilo chegou a Talpa, mas "morreu de qualquer jeito". O texto 

aparece entre aspas e funciona no conto como um intertexto que sintetiza, 

paradoxalmente negando e afirmando, a situação do trio Tanilo - Natália - narrador. O 

padre diz, por exemplo, que Ela, a Virgem "está aqui junto de nós, aliviando-nos do 

cansaço e das doenças da alma e do nosso corpo cheio de tumores, ferido e suplicante." 

Ora esse corpo "aliviado" tanto pode ser o de Tanilo (aliviado com a morte, embora ele 

quisesse curar-se), quanto o de Natália e do narrador (suplicante de desejo e maculado, 

já que é uma visão religiosa, de miséria moral, de pecado).        

Enfim, vale destacar que o drama de Tanilo - Natália e do narrador, poderia 

acontecer em qualquer lugar e em qualquer tempo. Mas ele passa em Talpa, mais 

especificamente, no caminho para Talpa, onde há "uma poeira branca como maisena" 

que sobe muito alto e torna a cair ante o "bulício das pessoas."  

E são essas pessoas que caminham errantes como se fossem "um fervilhar de 

vermes embolados pelo sol"; que peregrinam "sob o céu de Talpa", sob o céu do 

México remoendo a dureza de seus destinos, resignadas, ainda assim, de caminhar em 
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busca da vida e encontrar a morte no fim do caminho (como ocorreu com Tanilo); 

pessoas que, como os caminheiros sob a poeira "que não traz sombra nenhuma", estão 

sem resguardo, mas que encontram voz, na voz narrativa de Rulfo. É o que também 

atesta Evodio Escalante, ao dizer que Rulfo desaparece como autor e deixa que "sean 

sus personajes, por sí mismos, quienes construyan las historias. No se trata, en el fondo, 

sino de un asunto de fidelidad. Fidelidad a la voz del pueblo, de los pueblos, a la voz 

soterrada de quienes han sido despojados de voz" (s/d, p. 666).  

Davi Arrigucci diz que, "é possível fazer grande literatura com muito ou com 

pouco" e que, ao contrário de Guimarães Rosa, "Rulfo escolheu a pobreza e a 

brevidade" (1987, p. 167). Isso para se referir ao estilo mais seco, mais preciso e 

conciso do escritor mexicano. Sem dúvida, o criador de Comala fez grande literatura 

com pouca produção (editou apenas duas obras), com uma linguagem, de fato, 

descarnada, contida, árida. Mas é, para esse mesmo Rulfo que se pode transpor, ipsis 

verbis, o que Antônio Cândido diz referindo-se a Guimarães Rosa, ao analisar a "nova  

narrativa latinoamericana",  

é possível superar o realismo para intensificar o real; como é possível 

entrar pelo fantástico e comunicar o mais legítimo sentimento do 

verdadeiro; como é possível instaurar a modernidade da escrita dentro 

da maior fidelidade à tradição da língua e à matriz da região. (2000, p. 

207).  

 

É possível, ainda, em se tratando de Rulfo e de sua produção, buscar um novo 

sentido a cada nova leitura, por transfigurados e subvertidos que são os contornos 

humanos e as paisagens que nele figuram. Isso faz lembrar Borges (1994) em um artigo 

em que discute o problema do escritor argentino e a tradição; da oposição cor local e 

universal e da influência européia. Ele diz que "se nos abandonarmos a esse sonho 

voluntário que se chama criação artística, seremos argentinos e seremos, também, bons 

ou toleráveis escritores." (1994, p. 126). Digamos que Rulfo soube bem abandonar-se 

ao sonho voluntário da criação artística, por isso é mexicano em sua plena acepção, por 

isso maneja, sem medo, temas mexicanos, temas europeus, temas de uma cultura 

místico-religiosa, temas de um tempo em ruínas e temas que são marcos da história 
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atual (como o da reforma agrária). E assim se pode dizer, ainda com Borges (1994), que 

Rulfo adota como patrimônio o universo, embora com território bem demarcado na 

geografia e na história do México.    
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