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Considerações iniciais 

 
Na construção da obra saramaguiana, pode-se atribuir a cada obra a 

representatividade de um pilar de questionamento. Assim seria com a problemática 
da religião, n’O evangelho segundo Jesus Cristo, da identidade, n’O homem duplicado, 
da história, em História do cerco de Lisboa. Ou seja, mesmo com temáticas variáveis, 
o elemento constante da escrita de José Saramago revela-se como o desassossego 
permanente diante da humanidade e de sua relação com o mundo. 

Se nos romances isso se espraia em matizes de alta reflexão, em seu “período 
formativo”, como lhe denomina Horácio Costa, já se demonstra uma forma de 
laboratório de manuseio literário e político presente nos poemas, crônicas, peças 
teatrais e críticas literárias. Embora obnubilada pelos romances, essa parcela da 
obra de Saramago constitui-se como elemento fulcral da composição literária 
saramaguiana, e a produção cronística, em especial, apresenta-se não somente como 
o pórtico do autor para o campo da prosa, mas também como caminhos de 
experimentação de temas, ideias e análises, realizando-se enquanto ensaios (vale 
lembrar que um dos termos possíveis para a crônica, em inglês, é essay). Sob essa 
luz que também emana de Montaigne, em que assuntos vários – e mesmo a ausência 
de assunto – servem de mote para uma interpretação do cronista, pode-se encontrar 
a própria noção da crônica moderna, a qual, para Antonio Candido, “pega o miúdo e 
mostra nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas” (1992, 
p.14). Assim sendo, é na crônica enquanto composição fragmentária que acabam por 
se mostrar epifanias de grande compreensão humana. 

No caso de José Saramago, pode-se observar uma espécie de ponto de origem 
para a sua escritura em sua deambulação feita pelo gênero cronístico1, expresso pelo 
binômio experiência-questionamento. Enquanto que o primeiro termo surge como 
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o movimento de diálogo do cronista com os elementos exteriores, absorvendo-os a 
cada nova crônica para compor a sua bagagem de viajante, o segundo termo 
constrói-se como projeções dessas experiências a partir de uma ressignificação 
interior. Na transição entre os termos, o artifício utilizado, emprestado de Garrett, é 
a digressão, ou seja, o devanear pela palavra fluida. Algo presente na crônica-
homenagem “Viagens na minha terra” (DMO)2, como jogo mascarado de 
autodefinição: “crónicas, que são? Pretextos, ou testemunhos? São o que podem ser.” 
(SARAMAGO, 1997, p.52). Com isso, unindo a experiência exterior relatada 
(testemunho) com o questionamento interno projetado (pretexto), o cronista 
Saramago procura criar um entrelaçamento das duas esferas, apresentando-se 
como o elemento “possível” de trânsito entre o real e o imaginário, deste mundo ao 
outro. 

A importância das crônicas como forma de filosofia da composição digressiva 
também seria evidenciada pelo próprio Saramago, conforme expresso a Carlos Reis 
nos Diálogos com José Saramago: “as crónicas dizem tudo (e provavelmente mais do 
que a obra que veio depois) aquilo que eu sou como pessoa, como sensibilidade, 
como percepção das coisas, como entendimento do mundo: tudo isso está nas 
crónicas” (1998, p.42). Dessa forma, a obra cronística de José Saramago não deve 
ser vista como prenúncio do romancista a haver, mas sim como espécie de umbra 

futurorum que reverberaria por toda a produção saramaguiana, uma vez que é o 
autor empreendendo sua busca questionadora.  

A título de exemplificação panorâmica, proceder-se-á a uma análise de 
lustros possíveis dentro do universo da crônica de Saramago, elegendo-se três como 
principais: a Linguagem; a Paisagem; e a Viagem3.  
 
1. Linguagem: as palavras 

  
O envolvimento de José Saramago com a Palavra é algo similar ao de Édipo 

com a Esfinge, com toda a noção da busca e do enigma (“decifra-me ou te devoro”). 
No entanto, ao passo que no mito grego a medição de forças acaba dando a vitória 
ao herói, no caso do cronista português não há vencedor, mas antes uma fusão de 
ambos os elementos, do sujeito e o verbo. A literofagia que Saramago propõe, em 
suas crônicas, pode ser demonstrada por um duplo caminho: a leitura da tradição 
renovada e a sua aplicação em novas construções narrativas. 
 Na primeira via, pensando-se na declaração dada a Carlos Reis de que 
“ninguém escreve se não leu” (REIS, 1998, p.34), pode-se observar que tal fala, 
mesmo sendo algo evidente, encerra o reconhecimento de que a sua voz autoral não 
se encontra separada dos outros discursos anteriores, mas sim se afirma no 
amálgama de leituras transposto em sua escritura. Na crônica “Ir e voltar” (BV), por 
exemplo, encontra-se a demanda pela autoafirmação que se expressa: “Gostaria bem 
de saber, por exemplo, se o povo português se sente realmente herdeiro de 
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Bartolomeu Dias e de Gil Vicente, de Afonso Henriques e de Luís de Camões, de D. 
Dinis e de Fernão Lopes” (SARAMAGO, 1996, p.160). Essa “herança”, para o cronista, 
especialmente a literária, prolonga-se por um grande número de crônicas, indo 
desde referências mais diretas - Garrett, em “Viagens na minha terra” (DMO), Fernão 
Lopes, em “A nua verdade” (DMO), Gil Vicente, em “Graça e desgraça de Mestre Gil” 
(DMO), Bocage, em “Travessa de André Valente” (DMO) - até reverências mais sutis 
- Camões evocado, em “São asas” (DMO), “Nem só Camões vítima” (DL) e “A pena e 
a espada” (AP), Eça resgatado, em “À glória de Acácio” (BV), Pessoa simulado, em 
“Vendem os deuses o que dão” (DMO).  

Com isso, a panóplia literária a que José Saramago se reporta acaba por 
corresponder à forma de “lembrança circular” que Roland Barthes (2008, p.45) 
postula em O prazer do texto. Se o crítico francês chama a atenção para a rede de 
conexões que se realizam na leitura, bem como a fruição que dela advém, o cronista 
Saramago efetua tal movimento não somente com a digressão garretiana, mas 
também com o ir e voltar da tradição passada, no sentido de compor um todo 
unitário e consciente da cultura portuguesa. É o que se nota, por exemplo, na crônica 
supracitada “São asas”, em que a estátua de Camões torna-se pretexto para que 
Saramago devaneie sobre o papel desse poeta e do povo, separados por 
quatrocentos anos: 
 

Este homem, no fundo, não é nosso parente. Porque o 
parentesco não tem nada que ver com o lugar do nascimento 
e os laços de família. Parente, irmão, é carne e sangue, 
espírito e comunhão de espírito. E que comunhão existirá 

entre nós que passamos no largo e o poeta sobre quem o 

tempo passa e repassa? (SARAMAGO, 1997, p.57, grifos 

nossos). 
 
 Assim, não identificando uma fibra heroica nem em si nem na coletividade 
portuguesa, o cronista revela a sua constante pugna por compreender e apropriar-
se da tradição da qual descende. E, com a mesma intensidade de Camões, pode-se 
somar a vida pulsante que se sente na Crônica de D. João I, de Fernão Lopes, 
homenageados (autor e obra) em “A nua verdade” (DMO): 
 

Este livro é para mim uma obsessão, uma ideia fixa. Cá no 
século XX em que vivo, corro estas páginas de bárbara 
ortografia, esta abundância de vogais e consoantes 
dobradas, estas palavras que dizem mais do que parece – e 
fico atordoado, como quem está no sopé de uma altíssima 
coluna, ou árvore, ou montanha a pique, e ergue os olhos 
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para a vertiginosa ascensão, e logo os baixa porque a 
vertigem é real (SARAMAGO, 1997, p.172). 

 
 Há, tanto na visualização da magnitude fernão-lopina, quanto na conexão 
almejada com a força camoniana, algo que se reafirma por toda a obra de José 
Saramago, que é o anseio doce-amargo do desassossego, isto é, a dualidade do 
“poder ser tu, sendo eu” pessoano, assumindo-se como voz de agregação literária do 
passado, e tornando-se elemento propulsor da linguagem presente. 
 Um desses motores é, precisamente, a experimentação narrativa que as 
crônicas saramaguianas vão delineando. Embora não se possam notar gérmens de 
romances futuros, alguns artifícios ficcionais já se mostram como recorrentes: como 
a figura do narrador digressivo que dialoga com o leitor ou então a formulação 
alegórica de personagens e situações. Conforme o próprio Saramago observa: 
“Aquilo que procuro (...) é uma fusão do autor, do narrador, da história que é 
contada, das personagens, do tempo em que vivo, do tempo em que se passam todas 
essas coisas, um discurso globalizante em que cada um destes elementos tem uma 
parte igual” (AGUILERA, 2010, p.222). Nas crônicas, com esse movimento efetuado 
numa escala reduzida, o Eu-cronista não se restringe a comentar o “facto do dia”, 
mas acaba por vivenciar/testemunhar experiências ímpares, mostrando-as como 
novas formas de enxergar o mundo em sua interação social.  

Há vários “subgêneros”, literários ou não, que se insinuam: o conto de fadas; 
a receita; a carta; o script. Da mesma forma, o tom empregado oscila da trivial cena 
de rua captada – com “A guerra do 104 e do 65” (BV) figurando como um exemplo 
emblemático – até uma espécie de ficção científica – vide “Um azul para Marte” 
(DMO) ou “Os animais doidos de cólera” (DMO). Com isso, a verve saramaguiana se 
vai desenvolvendo nas crônicas segundo o exercício reiterativo de mesclar 
impressões sensoriais com reflexões intelectuais, sugerindo ao leitor uma 
reverberação que se estende para além do texto da crônica. Em “No pátio, um jardim 
de rosas” (BV), por exemplo, uma frase pintada de vermelho na parede de uma casa 
abandonada serve de gatilho para devaneios narrativos, formulando-se, inclusive, 
uma autodefinição do fazer cronístico: “Quem teria escrito aquelas palavras? A 

questão parecerá insignificante a muita gente, mas não a mim, que tenho por ofício e 

vocação negar precisamente a insignificância” (SARAMAGO, 1996, p.80, grifos 

nossos). Nesse sentido, o narrador presente nas crônicas compõe-se como um 
viajante que capta experiências e que as incorpora na sua própria bagagem, 
indissociando-se delas. 

Assim, nas epifanias coletadas, os personagens criados pelo cronista 
Saramago, embora não adquiram a envergadura de Tertuliano Máximo Afonso ou 
de Baltazar Sete-Sóis, funcionam como refrações imaginativas dessas experiências 
do homem e de suas tentativas de harmonização com o mundo. Haveria o menino 
vencendo-se a si mesmo, em “História para crianças” (BV), o grupo de pessoas com 
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medo e estagnadas, em “O grupo” (DMO), ou mesmo a história real, num flirt com o 
absurdo, que é a condenação de um negro a mil anos de cadeia, em “Em Houston, 
cidade do Texas” (DL). Em síntese, o jogo efetuado por Saramago nas crônicas 
consiste em dar a conhecer a voz narrativa produzindo uma ficção real, isto é, 
apresentar os devaneios de uma história despretensiosa, mas tratada com o cuidado 
que solicita a esfera jornalística. Conforme apontaria no início de “O cego do 
harmónio” (DMO): “Todas as minhas histórias são verdadeiras, só que às vezes me 
foge a mão e meto na trama seca da verdade um leve fio colorido que tem nome 
fantasia, imaginação ou visão dupla” (SARAMAGO, 1997, p. 61). Esse fil rouge que se 
vai trançando, e que parte do grande novelo da tradição literária portuguesa, é a 
forma encontrada para transmitir, por um viés ficcional, alegórico e metanarrativo, 
os anseios do cronista José Saramago por um leitor analítico e que almeja atingir 
além da superficialidade e imiscuir-se nas tramas do texto. 
 
2. Paisagem: os campos 

 
 Se, por um lado, o jogo de linguagens a que José Saramago recorre constrói-
se sob a égide do resgate e da problematização do ato de contar histórias e fazê-las 
significar, por outro, há uma utilização de recursos imagéticos para descrever 
cenários imprevistos e revelá-los em suas singularidades. O aspecto central da 
construção da paisagem, na crônica saramaguiana, vai no sentido de elaborar 
instantâneos subjetivos, isto é, formular em texto a interpenetração de três 
elementos: quem olha, o que olha e a imagem disso resultante. Dentre as várias 
possibilidades desse diálogo interior e exterior, duas que se destacam na produção 
cronística saramaguiana são: a picturalidade do cenário circundante (real ou 
imaginado) e sua transposição em descrição literária, ora em “grande angular” ora 
em “teleobjetiva”; a busca por um engajamento na paisagem política, tendo em vista 
estratégias argumentativas que combatam o alheamento (social, histórico, 
humano). 
 Com relação ao primeiro item, o que José Saramago intenta com suas 
crônicas-flashes é elaborar, no espaço diminuto a elas destinado, uma forma de 
instant décisif, com ares de Cartier-Bresson. Para isso, transcendendo os elementos 
materiais apreendidos, o cronista lança mão de um esquema: objeto visto e sujeito 
que vê; objeto revelado e sujeito que descobre; e objeto reconstruído e sujeito que 
recomeça. Seja diante da estátua disforme do Bacchino, Pietro Barbino, em “O jardim 
de Boboli” (BV), seja contemplando o quadro de Albrecht Dürer, Das große 

rasenstück (Great piece of turf), em “Com os olhos no chão” (BV), o que se realiza nas 
crônicas pictóricas é uma celebração simbiótica do externo com o interno, tornando-
se, então, uma busca por formular, na cadência verbal do texto, as sensações 
depreendidas a partir de uma vivência. 
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 Como exemplo da paisagem sentida e pressentida, pode-se observar a 
contraposição de duas crônicas que versam sobre as estações do ano: “Jardim no 
inverno” (DMO) e “Noite de verão” (DMO). A primeira, é construída sob uma aura de 
suspensão e o próprio cronista sente-se como que mergulhado numa atmosfera 
desconhecida, buscando compreender a paisagem que se lhe apresenta: 
 

Ali perto, um pequeno chafariz lançava para o ar um trémulo 
e fatigado jacto. A sebe que o rodeava, em semicírculo, 
criava um espaço misterioso e ameaçador, como o são as 
clareiras das florestas, iluminadas por uma luz que não se 
sabe donde vem, e onde sempre há uma tensão expectante, 
de alguma coisa que se aproxima ou vai acontecer. Os 
bancos do jardim, verdes e corridos, reclinavam-se num 
apoio invisível, e brilhavam como cobras dʼágua. 
(SARAMAGO, 1997, p.87). 

 
 Nota-se uma espécie de errância no cronista, feito menos um ser e mais uma 
perspectiva, gerando-se uma mescla do que se vê com o como se vê, expressa na 
junção de substantivos concretos (chafariz, sebe, bancos) com uma adjetivação 
comparativa, que recorre à personificação e a uma projeção para um campo 
abstrato. Em tudo isso, forma-se o artifício saramaguiano do deslocamento da visão 
objetiva para uma percepção subjetiva, no qual as manifestações da paisagem se 
apresentam, para além de cenário, como um fenômeno a ser captado. Assim, a 
descrição se encontra “contaminada” pelo tom que o cronista emprega para 
coadunar-se com o ambiente, como se nota na definição transmitida: “Era isto o 
inverno: um jardim silencioso e ermo, encerrado numa cúpula de vidro baço, 
cinzento, da cor da atmosfera. Nos quatro lados do jardim, o trânsito era um cortejo 
de fantasmas sem peso, uma procissão de sombras” (SARAMAGO, 1997, p.88). A 
paisagem torna-se, então, nas crônicas de Saramago, um jogo de espelhos, em que 
se refletem, concomitantemente, um état du monde e um état dʼesprit. No caso da 
crônica supracitada, os elementos invernais atuam sobre a visão do cronista de 
modo a compor uma imagem melancólica, inclusive da perspectiva da cadência 
verbal. 
 Em “Noite de verão”, por seu termo, o inverso se efetua, e uma luminosidade 
se revela como pórtico de passagem para um mundo encoberto. Se inicialmente 
Saramago aponta, metalinguisticamente, que a crônica a se publicar era outra, ele 
confessa ter modificado o plano, após um passeio noturno, e explica: 
 

Andando, fui dar a um jardim voltado para o rio, e este 
milagroso Tejo, coberto de luzes que se espalham pela água 
e parecem afundar-se nela como trémulos pilares (...) tudo 
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isto me envolveu de paz, de acordo com o mundo, como se 

lentamente fosse atravessando o limiar das felicidades 

possíveis. (SARAMAGO, 1997, p.219, grifos nossos). 
 
 Nessa pequena epifania captada, com a harmonia externa envolvendo a 
própria percepção do cronista, há uma forma de suspensão do “ceticismo” que ele 
próprio percebe em suas prosas e abre-se a uma maior receptividade, vai 
irmanando-se com diversas figuras integradas a esse jardim (um homem que se 
deita na relva, uma mãe com seu filho, um casal de namorados numa conjugação 
cósmica). Diante desse cenário, ocorre uma forma de entrega à absorção da 
paisagem: “Deixo cair os braços, deixo que entrem em mim os eflúvios, os aromas, 
os sons, a riqueza da noite. E respiro devagar, como se respirasse a imortalidade” 
(SARAMAGO, 1997, p.219). Algo interessante de se notar, na comparação entre os 
dois jardins sentidos, é que o invernal se revela uma clausura súbita que abafa, ao 
passo que o estival constrói uma atmosfera de ninho que afaga. 
 Assim, da mesma forma que a tabacaria, para Álvaro de Campos, revela-se, 
ao final, o ponto de reordenação do universo real, para o cronista José Saramago, 
nesses dois exemplos apontados, os jardins acabam por tornar-se verdadeiros 
umbrais para uma realidade desconhecida, porém presente. E esses “outros 
mundos” sugeridos, seja com assombrações repentinas, seja com uma cálida 
celebração da vida, mostram-se alicerçados “neste mundo”, razão pela qual o 
cronista, por meio de sua visão, cria um ambiente limítrofe entre o real e o sonho. 
 O segundo item apontado para a esfera da Paisagem, a busca pelo 
engajamento político, embora profundamente conectado aos contextos da 
primavera marcelista (1968-1974) e do Processo Revolucionário em Curso – PREC 
(1974-1975), revela uma das faces centrais da persona José Saramago. Numa forma 
de autorretrato, o escritor postularia: “Nunca separo o escritor do cidadão. E isso 
(...) significa que não escrevo para o ano 2427, mas sim para o presente, para as 
pessoas que estão vivas. Meu compromisso é com o meu tempo” (AGUILERA, 2010, 
p.347, grifos nossos). Assim, pode-se notar que Saramago empenha-se, 
constantemente, em produzir uma literatura que ponha em desassossego uma 
passividade intelectual, seja revendo premissas históricas, seja impugnando o senso 
comum. 

Isso se desenvolve, nos romances, pelo viés de um engajamento humano e 
social, além de político, que o narrador (e os personagens) se empenha em 
transmitir ao leitor. Nas crônicas, por sua vez, nota-se uma gradação crescente entre 
Deste mundo e do outro e Os apontamentos, de produzir um “trabalho de intervenção 
política” num “processo de esclarecimento”, conforme seu prefácio a As opiniões que 

o DL teve (SARAMAGO, 1990, p.19). Por essa razão, não se deve obnubilar essa 
parcela da obra saramaguiana, uma vez que as “crônicas políticas” (sobretudo as 
assim nomeadas nos dois últimos livros de crônicas de seu período formativo) não 
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se restringem a comentários circunstanciais e datados, e acabam por mostrar não 
apenas a preocupação de José Saramago com um fazer social, mas também as 
estratégias elaboradas para cadenciar os seus argumentos numa prosa caudalosa 
que se nutre ou se assemelha tanto ao estilo conceptista vieirano, quanto até mesmo 
as farpas ecianas. 

Pode-se notar, inclusive, que a disposição textual argumentativa formulada 
por Saramago orienta-se a partir de um esquema, geralmente distribuído em cinco 
etapas, como espelhamento da retórica do padre António Vieira, bem como da 
dialética hegeliana: (i) ilustração em panorama, recorrendo a breves recursos 
digressivos; (ii) definição do argumento a ser defendido; (iii) exploração de 
elementos que problematizam esse argumento, de modo adverso, ou a título de 
aprofundamento; (iv) dedução decorrente, em que se ensaia um encerramento da 
questão apresentada; e (v) nova ilustração, a título de coda, com a qual transfere ao 
leitor o caminho de um novo esquema argumentativo. 
  Como breve exemplo, tem-se na crônica “À espera de Godot?” (AP) o 
movimento associativo entre a personagem beckettiana e a espécie de 
neossebastianismo que assomaria o povo português no pós-25 de Abril. O alerta que 
Saramago traz, após um jogo de cena com a peça, é estabelecer a sua premissa de 
análise, sobre as incertezas dos caminhos do PREC em 1975: 
 

Este Godot de carne, osso e vontade não precisa das artes da 
dramaturgia, mas depende da vitalidade de um processo 
que muitas mãos empurram (bem ou mal) e outras muitas 
procuram travar. Daí certas paragens, certas suspensões, 
certas perplexidades e, hoje, diante de um tabuleiro de 
xadrez confuso, em que se perdem as melhores argúcias 
políticas, é como se tudo tivesse voltado a um princípio e 
recomeçássemos a esperar Godot. (SARAMAGO, 1990, 
p.263). 

 
 Na comparação que se vai traçando na crônica, questiona-se até que ponto o 
Poder encontra-se seguro de seu caminho e se não está imerso num novo teatro do 
absurdo, do qual não consegue sair. A dedução do cronista para isso apresenta-se 
pelo recurso de um rol de indagações retóricas, destinadas não para se obter uma 
resposta clara e precisa, mas sim para promover uma reverberação contínua das 
perguntas feitas e de outras delas consequentes por parte dos seus leitores. 
 Dessa forma, os dois campos apresentados, da picturalidade textual e da 
argumentação persuasiva, apresentam-se como perspectivas complementares e 
concomitantes na construção literária de José Saramago, uma vez que são aspectos 
de incorporação de elementos descritivos e interpretativos sobre a realidade e sobre 
o tempo ao qual o cronista pertence. 
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3. Viagem: os caminhos 

 

 Este terceiro lustro torna-se altamente significativo na construção da persona 

de José Saramago, não somente pela estética da viagem espraiar-se por toda a sua 
obra (além do termo figurar como título em três de suas obras, todos os personagens 
passam por deslocamentos, geográficos, temporais ou identitários), mas porque o 
escritor incorpora a si, em análise de Maria Alzira Seixo, a máscara de homo viator 

(SEIXO, 1999, p.20). Pode-se observar que, se há um trânsito sugerido, também há 
um processo de retorno, em que se realiza uma forma de apropriação e sublimação 
dos outros mundos pressentidos. Distinguindo as esferas cronotópicas, com a 
temporal, Saramago adota um posicionamento plástico de apagamento de fronteiras 
cronológicas, e com a espacial, a abordagem pauta-se pela visão de um percurso 
físico que se torna via de acesso para uma nova forma de ver o real. 
 Com relação ao elemento cronológico, e como se pode observar por toda a 
obra saramaguiana, esse escritor-leitor possui o “vício de pensar historicamente” 
(SARAMAGO, 1997, p.147), como declara em “O Direito e os sinos” (DMO). E nesse 
contínuo resgate, a linha de pensamento de Saramago não é a de visualizar o passado 
com os pés fixos no presente, pois, como ele próprio definiria, a sua compreensão de 
tempo é a de 
 

uma grande tela, uma tela imensa, onde os acontecimentos 
se projectam todos, desde os primeiros até aos de agora 
mesmo. Nessa tela, tudo está ao lado de tudo, numa espécie 
de caos, como se o tempo fosse comprimido e além de 
comprimido, espalmado, sobre essa superfície” 
(SARAMAGO apud REIS, 1998, p.80). 

 
 Assim sendo, como um “anjo da história”, de Walter Benjamin (Cf. BENJAMIN, 
1994, p.226), José Saramago não consegue desvencilhar-se dos acontecimentos 
passados e de projeções de futuro, e por isso carrega-os inerentemente consigo ao 
longo de toda a sua obra: transporta-se para sua infância campesina, em crônicas 
como “Um natal há cem anos” (DMO) ou “A minha subida ao Evereste” (BV); ou 
projeta-se a perspectivas de futuro nas gerações seguintes, como em “Hip, hip, 
hippies!” (DMO) ou “Um salto no tempo” (DMO). Um dos exemplos em que tal 
interpenetração dos tempos se apresenta plenamente é na crônica “Os gritos de 
Giordano Bruno” (BV), em que se constrói um questionamento diante da história 
oficial, não no sentido de reescrevê-la (como o faria, em certa medida, Raimundo 
Silva, em História do cerco de Lisboa), mas sim para acrescentar ao leitor uma 
perspectiva distinta de interpretação.  
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 No caso do filósofo italiano, a crítica do cronista se vai construindo a partir 
da leitura de um dicionário biográfico. Nele, a vida de Giordano Bruno restringe-se 
a quatro linhas, e Saramago aponta os problemas da superficialidade dessa 
informação: “Giordano Bruno gritou quando foi queimado. O dicionário só diz que 
ele foi queimado, não diz que gritou. Ora, que dicionário é este que não informa?” 
(SARAMAGO, 1996, p.138). Da mesma forma que leis, decretos e discursos do PREC 
se constituem, para o cronista, como letra morta se não fossem aplicados e vividos, 
as informações históricas também precisam estar amalgamadas à própria 
constituição do povo. Seria carregar Camões consigo, trazer Fernão Lopes à visão, e 
reconhecer que a vida de Giordano Bruno não se reduz a palavras sintéticas e 
estéreis. Por isso que, como fechamento da crônica supracitada, José Saramago 
aponta o desassossego necessário para não se tornar alheio: 
 

Desde a infância que os educadores nos falam de mártires, 
dão-nos exemplos de civismo e moral à custa deles, mas não 
dizem quanto foi doloroso o martírio, a tortura. Tudo fica no 
abstracto, filtrado, como se olhássemos a cena, em Roma, 
através de grossas paredes de vidro que abafassem os sons 
(...). E então podemos dizer, tranquilamente, uns aos outros, 
que Giordano Bruno foi queimado. Se gritou, não ouvimos. 
E se não ouvimos, onde está a dor? 
  
Mas gritou, meus amigos. E continua a gritar. (SARAMAGO, 
1996, p.138).  

 
José Saramago intenta ser uma voz dissonante que põe a nu algo encoberto. 

Opondo-se às tentativas sutis de abstração como mascaramento, o cronista mostra 
os concretos gritos de Giordano Bruno, reverberando através dos tempos, no 
sentido de alertar para uma “doutrinação” monológica e alienante da história. O 
autor, enquanto parte integrante de um presente consciente, só assim se pode 
assumir com a absorção do passado e o como caminho para o seu contínuo 
questionamento. Dessa forma, estabelecendo-se, simultaneamente, como indivíduo 
que está na história e como pessoa que é na sociedade, Saramago busca 
compreender os tempos e os elementos que os compõem, por meio de um 
estandarte da imaginação indagadora. E, com esse movimento reiterado, tenta 
trazer à superfície as “vidas desperdiçadas”, isto é, as pessoas comuns soterradas 
pelo discurso oficial da história, tanto nos personagens dos romances (Baltazar, 
Blimunda, Mogueime, Lídia), quanto nas histórias miúdas das crônicas alçadas a 
voos de altos sentidos. 
 Com os tempos confluindo dentro de si, Saramago alia, também, um percurso 
físico – ou metafísico –, que apresenta suas impressões do momento presente e 
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fluido. Conforme observado por Maria Alzira Seixo, “lugar e deslocação, ou a busca 
do lugar (a sua construção) a partir de formas diferenciadas de descoincidência 
experimentada, ou procurada, em relação a ele, manifestam-se em praticamente 
todos os seus escritos” (SEIXO, 1999, p.140-141). Nesse sentido, pode-se observar 
que o cronista Saramago se apresenta tanto como um indivíduo em trânsito, com 
um olhar estrangeiro (homo viator), quanto como um indivíduo em construção, seja 
de si mesmo, seja do que observa e transmite ao leitor (homo constructor). Da 
mesma forma, na busca em desassossego que caracteriza sua obra, reside o alto 
envolvimento do cronista com os objetos narrados e descritos, não somente visando 
a conferir-lhes um efeito de real, mas também para que tal aproximação resulte 
numa singularização do momento e uma conexão desse com o autor e o leitor. 
 Nos percursos que se constroem nas crônicas saramaguianas, pode-se notar 
a relação homem-espaço a partir de uma dispersão a um espaço outro, visando a 
espelhar-se nele. Esse movimento, que produz, inclusive, exercícios líricos, como em 
“A perfeita viagem” (BV), faz-se segundo a ideia do viajante que acumula 
experiências estrangeiras. E é peregrinando tanto no seu “próprio quintal”, como na 
supracitada “No pátio, um jardim de rosas” (BV) ou na súbita descoberta da ponte 
Salazar (atual 25 de Abril) por uma criança em “A ponte” (DMO), quanto por outros 
planetas, como em “Um azul para Marte” (DMO), que Saramago vai trilhando a sua 
percepção singularizada do real. Nessa última crônica mencionada, aliás, encontra-
se um exemplo de pretexto disfarçado em testemunho ficcional, pois Saramago 
expõe sua vivência de dez anos em Marte. 
 

Em Marte, por exemplo, cada marciano é responsável por 
todos os marcianos. Não tenho a certeza de ter 
compreendido bem o que isto quer dizer, mas enquanto lá 
estive (...), nunca vi um marciano encolher os ombros. (Devo 
esclarecer que os marcianos não têm ombros, mas o leitor 
está certamente a perceber a minha ideia.) (SARAMAGO, 
1997, p.195). 

 
 Como se pode perceber, o que se produz é um deslocamento irônico, cuja 
motivação é precisamente realizar uma gradativa desconstrução daquela que seria 
uma das principais críticas de José Saramago à sociedade: o individualismo e a 
decorrente transformação do outro em mero objeto alheado, quando não um 
obstáculo a ser transposto. Mudando o foco para um outro planeta, o cronista acaba 
por fazer o caminho inverso, buscando enfocar a pouca humanidade que haveria na 
própria Terra. E, com isso, efetua-se um trânsito entre o mundo real e o mundo 
imaginado, no sentido de propiciar ao leitor a experiência de afastar-se de si para 
ver-se a si. 
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 Na observação desse homo viator (com um grande exemplo desenvolvido em 
toda a Viagem a Portugal, sendo um autóctone tratando sua terra como estrangeira, 
ao mesmo tempo em que resgata informações e narrativas de toda ordem e lugares), 
a fusão do tempo com o espaço possibilita que o cronista funcione como catalisador 
e direcione essa miríade de imagens e evocações ao leitor, buscando uma 
ressonância e uma ampliação. 
 
 

Considerações finais 

 
 Embora se pudessem abordar tantos enfoques quanto crônicas existentes 
nos quatro livros abordados (totalizando 301 crônicas ao longo de oito anos), esse 
artigo procurou apresentar uma súmula sintética de três eixos que possuem grande 
significado dentro da persona saramaguiana. Da mesma forma, pode-se observar 
que a escritura de José Saramago se mistura à estrutura polimórfica do género 
cronístico, como uma apreensão da realidade em caleidoscópio. 

Assim, à declaração de que “está lá tudo”, referente às suas crônicas, pode-se 
salientar que não está o viés temático, mas sim o tratamento analítico e digressivo 
dado aos mais variados tópicos que afloram interrogações ao senso comum. As 
palavras, as paisagens e os percursos propostos por Saramago em suas crônicas, 
bem como nos romances, versariam sobre a revisitação, a indagação e a redenção 
possível e almejada, sendo que persiste o elemento da busca em constante 
inconclusão.  

Com esse papel de consciência insatisfeita que José Saramago se atribui, há 
um comprometimento, a cada texto, com algum aspecto sobre o qual tenciona lançar 
uma luz incômoda (não acomodada). Deambulando por dogmas religiosos, 
injustiças sociais, desconcertos políticos, doutrinações históricas, o cronista efetua 
seu movimento de experiência e questionamento, tomando a sua palavra como força 
de ação, capaz de sugerir novos caminhos para a busca de uma compreensão do 
homem como ser em diálogo e interação. E o leitor aparece, nas crônicas 
saramaguianas (e nos romances ulteriores), como peça fundamental para que tal 
projeto se concretize, tornando o texto cronístico, mesmo com suas limitações 
jornalísticas de ordem espacial e temporal, um repositório não somente de leituras 
e vivências, mas principalmente de desassossegos. 

 
Notas 

 
1 As crônicas seriam publicadas posteriormente em quatro livros: Deste mundo e do outro 
(1ª edição, 1971), A bagagem do viajante (1ª edição, 1973), As opiniões que o DL teve (1ª 
edição, 1974) e Os apontamentos (1ª edição, 1976). Os dois últimos foram publicados 
posteriormente em conjunto no volume Os apontamentos (1ª edição, 1990). 
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2 A localização das crônicas apontadas neste artigo, com relação ao livro em que foram 
publicadas, será feita conforme as siglas: DMO – Desde mundo e do outro; BV – A bagagem 

do viajante; DL – As opiniões que o DL teve; AP – Os apontamentos. 
 
3 Tal escolha não é gratuita, pois vale-se dos estudos de dois importantes pesquisadores da 
obra saramaguiana, nos quais essa pesquisa se baseia. Maria Alzira Seixo, em seu O essencial 

sobre José Saramago, observará que três parecem ser os polos de articulação do cronista: o 
tempo, o sujeito e a palavra (Cf. SEIXO, 1999, p.17), ao passo que Horácio Costa, em José 

Saramago – o período formativo, apresenta três núcleos significantes centrais da crônica 
saramaguiana: a escrita memorialística, a reflexão moral do acontecer histórico-social. e a 
ficcionalização (Cf. COSTA, 1997, p.93). 
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