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SARAMAGO POR SARAMAGO 
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Um diário em que se dissesse tudo, sem eufemismos nem 
simbolismos, directamente, brutalmente, seria o único diário 
autêntico (…) e o que constituiria apenas um documento 

humano (…) 
 
João Bigotte Chorão 

 
 

1. Importa, antes de tudo, referir que o estudo da obra de um autor 
contemporâneo acarreta sempre alguns inconvenientes que podem conduzir a 
controvérsias, isto devido à presença, ainda muito acentuada, quer do autor (em 
vida ou nos tendo deixado recentemente) quer de todos os que fazem parte do seu 
círculo familiar, afectivo e de comunhão ou oposição ideológica. Ora, a imagem do 
escritor e da obra ainda não foram devidamente bebidas pela contemporaneidade, 
não se encontrando, assim, consolidadas e, não obstante a grandeza do autor a que 
nos dedicamos, não se vislumbra instituído um paradigma sócio-literário do 
escritor, tanto mais que se trata, no caso, de um autor multifacetado, produtor de 
textos em vários géneros literários (se ainda quisermos encarar a existência de 
géneros, uma vez que estes quase deixaram de fazer sentido depois do romantismo 
alemão os ter praticamente interpenetrado). 

Correlacionado com o dito inicialmente, 
 

Há um aspecto para que o leitor de Saramago deve estar 
preparado quando inicia a descoberta dos livros do autor, que 
é a elástica virtualidade, não propriamente do estilo, mas, 
sobretudo, dos géneros que cultivou até se fixar no romance, 
apesar da simultânea experiência teatral e diarística. 
(TAVARES, 1998, p.3-4) 
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Todos os escritores são únicos, porém, uns são mais diferentes do que outros. 
Encarando Saramago como um autor diferente, uma leitora, a propósito do seu 
romance Levantado do Chão, disse: “este escritor é diferente dos outros...” 

(SARAMAGO, 1994, p.57). Saramago considerou a palavra “diferente” como única 

entre os milhares de palavras que até à data se escreveram sobre ele.  
Saramago por Saramago resulta do facto de José Saramago ser um escritor, 

um cidadão, com uma personalidade, uma forma de estar, que suscita sempre muito 
interesse e polémica.  

Impõe-se primeiramente reflectir sobre a concepção e génese do diário 
saramaguiano, desde a intenção e publicação do primeiro volume e caracterizar, 
numa abordagem primária, centrada, em grande parte, numa questão premente, 
sempre que se fala da escrita diarística de Saramago, o narcisismo, assim tentando 
descrever o mais fielmente possível a visão que Saramago tem de si, da sua obra, do 
acto de escrever, em suma, da sua forma de ser. Como tal, há que perscrutar no mais 
profundo sentido das afirmações e reflexões do autor, tentando retirar traços da sua 
personalidade, que por si sós o caracterizem ou nos permitam avaliá-lo com 
consistência. Naturalmente, muitas deduções poderão ocorrer durante a análise dos 
Cadernos de Lanzarote, concretamente os Diários I e II. 

Seguimos de perto a concepção e a génese do diário saramaguiano, 
começando pela problemática da escrita do diário. Ora, José Saramago hesitou muito 
na sua intenção de publicar os Cadernos de Lanzarote. Escreveu ele, a propósito:  

 

Chegaram as provas dos Cadernos. Tenho diante de mim, 
desde Abril, (…) releio os comentários que fiz ao correr dos 

dias, os desabafos, algumas queixas, não poucas indignações, 
umas quantas alegrias, e vejo regressarem todas as dúvidas 
que me fizeram hesitar sobre o interesse e a oportunidade da 
publicação. Não temo as vaidades ofendidas ou os legítimos 
melindres das pessoas aludidas (é dos livros que quem vai à 
guerra dá e leva), mas temo, isso sim, que este registo de 
ideias domésticas, de sentimentos quotidianos, de 
circunstâncias médias e pequenas, não ganhe em importância 
ao diário de um colegial (…). Eu próprio me pergunto porque 

me terá dado para este exercício um tanto complacente. Ou 
talvez não o seja, talvez eu acredite que assim retenho o 
tempo, que o faço passar mais devagar só porque vou 
descrevendo algo que nele acontece. Veremos o que resultará 
daqui. (SARAMAGO, 1995, p.31)  

 
Nesta passagem entende-se o registo diarístico como uma espécie de luta 

contra o esquecimento, nas palavras de João Bigotte Chorão. Saramago foi 
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incentivado por familiares seus para a escrita destes seus diários. Mais tarde, o seu 
editor desempenhou um papel relevante no sentido de convencê-lo a permitir a 
publicação dos mesmos.  

Ao ler estes Diários I e II, concluímos que estes Cadernos são exercícios de 
sinceridade. O conhecimento que temos, ainda que só derivado da leitura, sobre o 
autor recorda-nos que este não se furta ao confronto de ideias e não se coíbe de 
mostrar a sua posição sobre os mais diversos assuntos. Durante uma entrevista, 
Saramago afirmou que “devemos escrever só enquanto temos algo para dizer”2. 
Enquanto líamos estes diários constatámos, sem dúvida, que são muitas as ideias 
que no autor do Memorial do convento continuam a fervilhar. 
 O título que José Saramago atribui aos seus diários não terá surgido por 
acaso, pois julgamos ter muito que ver com o local que o autor escolheu para viver 
– um local calmo, sem, à data, grandes influências turísticas – como sendo propício 
não só para a concentração discreta e necessária à escrita dos seus romances e 
outros géneros de escritos, mas de igual modo para repousar. 
 Nas suas obras, “o título é importante, transporta a ideia”3; justamente, 
Lanzarote será, para o autor da Jangada de pedra, sinónimo de pacatez, felicidade, 
paz junto de Pilar del Río, um “pilar” na sua vida, logo, como um estuário, onde as 

águas repousam, descansam. Esta analogia estabelecida entre Lanzarote e estuário 
não surge por mero acaso: durante uma entrevista o autor foi questionado sobre 
quando é que acabaria o “fado de andarilho”4 pelo mundo, que o tem acompanhado, 
nomeadamente desde que ganhou o Prémio Nobel. A sua resposta notou que “este 

fado acaba no dia 14 de Dezembro, com a conferência que vou dar em Sevilha. 
Depois entro numa espécie de estuário” (1999, p.10). Detivemo-nos perante esta 
última frase e concluímos que associar Lanzarote a um estuário, para Saramago, não 
só é uma ideia possível / viável como um facto.  
 Igualmente consideramos digna de realce uma crónica5 intitulada “A Cidade”, 

onde Saramago fala de um homem que vivia fora dos muros da cidade, sentia que de 
dentro vinham rumores de festa; o homem tentava entrar na cidade, mas escolhia 
sempre as portas erradas – o espaço aqui presente é um espaço humano e não 
específico. “O homem não sabia que as cidades que se rodeiam de altos muros (...) 

não se tomam sem luta. (...) Até que um dia o terreno de luta ficou livre e 
desimpedido, como um estuário onde as águas descansam” (SARAMAGO, 1997, 

p.37). Mais uma vez o termo estuário está aqui associado à paz, sossego, ideia que 
temos veiculado e associado, analogamente, a Lanzarote. A crónica termina da 
seguinte forma: “Era uma vez um homem que vivia fora dos muros da cidade. E a 

cidade era ele próprio. Cidade José se lhe quisermos dar um nome” (p.37). 
 Em síntese, a sua ida para Lanzarote terá sido determinante para a escrita 
dos Diários. Escreveu o autor, em Fevereiro de 1994: “Ora, trazido pelas 

circunstâncias a viver longe, tornado de algum modo invisível aos olhos de quantos 
se habituaram a ver-me e a encontrar-me onde me viam, senti (...) a necessidade de 
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juntar aos sinais que me identificam um certo olhar sobre mim mesmo” 

(SARAMAGO, 1994, p.10). 
 

2. É importante reflectir sobre as frases presentes na contracapa dos Diários: 
“Contar os dias pelos dedos e encontrar a mão cheia”6. Na verdade, estas constituem 
uma divisa emblemática – assim o considera Carlos Reis quando se refere à escrita 
de Saramago: “Uma escrita que, entretanto, continua a reger-se pela mesma divisa 
emblemática: ‘Contar os dias pelos dedos e encontrar a mão cheia’” (1996, p.22) – e 
transportam consigo a ideia do que o autor pretende transmitir com cada uma das 
obras em causa.  

Se o autor, ou qualquer um de nós, puder contar os dias pelos dedos e for 
encontrando sempre a mão cheia, é claro que viveu todos esses dias e pode, então, 
partilhar com os outros o que viveu. É óbvio.   

Uma divisa transporta um determinado significado consigo; o mesmo 
acontece com as frases da contracapa. O que está nos Cadernos são, na essência, 
vivências, experiências da vida de José Saramago. 

Para o autor de Manual de pintura e caligrafia um diário “é um romance com 

uma só personagem (...) a questão central sempre suscitada por este tipo de escritos 
é, assim creio, a da sinceridade”; é “o olhar do espelho” (SARAMAGO, 1994, p.9). À 
razão de ser de um diário deve presidir um registo de tudo o que acontece no dia-a-
dia, porque tudo é importante devido ao simples motivo de estar acontecendo. Como 
forma de justificar a importância de certos episódios que vai relatando no seu diário, 
escreve: “Perguntar-se-á que diabo de importância encontro eu num episódio, ao 
parecer irrelevante, para vir a correr registá-lo aqui, e eu respondo que lhe encontro 
toda a importância, pela muito evidente razão de que isto é um diário e estes 
acontecidos estão acontecendo. Diariamente” (SARAMAGO, 1995, p.87).  

Um pouco mais adiante (ainda no Diário II) o autor reflecte: “(…) o uso que 

venho dando a estes cadernos, metódico e quase obsessivo inventário dos meus dias 
de agora, como se tudo quanto neles me acontece valesse afinal a pena” (p.142).  É, 
então, assim que Saramago entende qual dever ser o propósito de um diário: relatar 
o que lhe, e ao mundo, vai acontecendo diariamente, de uma forma sincera; é como 
num romance, onde esse registo conta a história da vida da personagem principal – 
neste caso: o próprio. 

No que diz respeito à tipologia dos diários, os dois primeiros volumes dos 
Cadernos de Lanzarote são reflexões pouco aprofundadas e um registo do 
quotidiano; são, simplesmente, um sincero registo do “dia-a-dia, sem pensar em 
ordenar e hierarquizar os factos, apenas pelo gosto (ou tratar-se-á duma expressão 
mal disfarçada do que conhecemos por espírito de conservação?) de fixar, como 
tenho dito, a passagem do tempo” (p.142) 
 Às críticas que lhe são tecidas – nomeadamente aquelas que procuram 
diminuir o valor literário dos Cadernos – e aos defeitos que Clara Ferreira Alves lhe 
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aponta (relativamente ao Diário I), tais como a auto-complacência, secura, falta de 
frescura, o autor responde: “(…) o que encontro é alguém (eu próprio) que tendo 

vivido toda a sua vida de portas fechadas e trancadas, as abre agora, impelido, 
sobretudo, pela força de um descoberto amor dos outros, com a súbita ansiedade de 
quem sabe que já não terá muito tempo para dizer quem é. Custará isto assim tanto 
a perceber?” (p.89)  

Sobre o segundo volume dos Cadernos de Lanzarote, José Emílio-Nelson 
escreve: 
 

...testemunham o comportamento do intelectual (sem abdicar 
do desvinizado marxismo). 
 
Enunciados de encontros, correspondência seleccionada e 
autoreferências emblemáticas, notícias do reconhecimento 
internacional, invocação da posição política, incidência sobre 
o seu próprio procedimento e a legitimidade das questões 
religiosas que problematiza. 
 
(...) José Saramago pronuncia o Diário II, prescindindo da 
devoção a falsas contingências e concebe uma descrição que 
lhe permitirá acolher a radical veracidade do pensamento que 
defende. 
 
Meditação e confissão propícias ao género diarístco, Cadernos 

de Lanzarote (Diário II), dá-nos, por isso, o sentimentalismo 
instantâneo, mas enigmático modelizador de alguma revolta, 
a inspiração valorativa de retratado, a carga da angústia, a 
candura do amor a Pilar e alegria da sinceridade das 
convicções como comunicação proferida de dissonância com 
a tendência irresistível da rejeição do marxismo (1995, p.32). 
 

  São, portanto, diários do tipo pessoal, pois neles são relatados aspectos de 
ordem como: reflexões sobre o seu trabalho, a sua vida em Lanzarote e em sua casa, 
sem no entanto se alargar a aspectos mais íntimos. Também podem ser 
considerados diários com características do género externo, visto que o autor de 
História do cerco de Lisboa relata acontecimentos, momentos (conferências, 
prémios, entrevistas, e outros) que dizem respeito a ele e que mesmo não tendo uma 
relação directa com Saramago, não deixam, mesmo assim, de o influenciar.   

A respeito do seu afamado narcisismo, na apresentação / introdução do seu 
Diário I José Saramago começa por admitir que pode vir a ser acusado de um 
exercício de narcisismo na escrita deste seu diário, que, afirma, “...vida havendo e 
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saúde não faltando terá continuação…” (SARAMAGO, 1994, p.9). Adianta ainda, a 
propósito: “Gente maliciosa vê-lo-á como um exercício de narcisismo a frio, e não 
serei eu quem vá negar a parte de verdade que haja no sumário juízo…” (p.9). Logo, 
o autor de O Evangelho segundo Jesus Cristo admite que realmente possam advir, da 
escrita dos Cadernos, alguns traços de índole narcísica; entendemos que esta 
característica é indissociável da concepção que Saramago tem de diário. Ora, 
durante uma entrevista, José Saramago afirmou, a propósito do acto de escrever, que 
“quando escrevemos pensamos em nós e depois nos outros; tudo se passa dentro de 

nós.”7 Aqui nos confrontamos com uma referência a um certo narcisismo inerente 
ao acto de escrita. 
 No seu Diário II o autor escreve mesmo que “toda a escrita é narcísica (...) a  
escrita de um diário, sejam quais forem as suas características aparentes, é narcísica 
por excelência” (SARAMAGO, 1995, p.88). Mais adiante, durante uma entrevista que 
o próprio relata no seu diário, ocorreu-lhe a ideia de ir ao dicionário saber o que este 
regista sobre o termo Narcisismo, significado que julgamos pertinente transcrever, 
juntamente com os comentários de Saramago relativamente ao que lera:  

 
Amor excessivo e mórbido à própria pessoa, e 
particularmente ao próprio físico. Em psicanálise, estado 
psicológico em que a líbido é dirigida ao próprio ego. Respirei 
aliviado: é verdade que tenho uma certa estima pela pessoa 
que sou, não o nego, mas trata-se de uma estima sã, normal e 
respeitosa, sem demasiadas confianças. Quanto à líbido, juro 
e tornarei a jurar, (...) que não é ao meu próprio ego que ela se 
tem dirigido em tantos anos de vida (p.90).  

 

Tendo em conta que “os dicionários são por vezes demasiado vagos para 
poderem ser úteis” (WESTON, s/d, p.120), justifica-se a consulta de mais do que um 
dicionário para que o autor de O ano da morte de Ricardo Reis pudesse argumentar 
relativamente às permanentes acusações do narcisismo presente na sua escrita. 
Todavia, a tal também pensamos que o autor não é obrigado. 

No que ainda toca à problemática do narcisismo nos Cadernos, e ao “que neles 
estaria demasiado à vista (...) uma excessiva preocupação do escritor com os 
mecanismos da sua notoriedade, traduzida nas frequentes referências àquilo que 
as decidem (as dissertações académicas, os prémios, as traduções etc.)” (REIS, 1996, 

p.22), deram-se algumas reacções que Carlos Reis comentou do seguinte modo: 
 

… deu-se pouca relevância a um propósito de registo diário 

de acontecimentos na vida de um escritor, de facto absorvido 
como poucos (ou nenhum outro) entre nós pela sua legítima 
condição de escritor profissional; em vez disso, salientou-
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se, com alguma insistência e não menor perversidade, o 

registo egocêntrico, bem como a fugacidade daquilo que ele 
circunstancial e subjectivamente fixou (p.22). 

 
Se encararmos a escrita de um diário como um exercício de sinceridade, 

dentro da análise em causa foram detectadas no autor de As intermitências da morte 
características de modéstia e de humildade. A estas junta-se a simplicidade com que 
nos fomos deparando ao longo da leitura dos Diários I e II. Atente-se quando o autor, 
relativamente à sua escolha para elemento do júri do Prémio Stendhal, afirma: 
“Imagine-se: eu, acima de todas as suspeitas... esta simples pessoa que no fim de 
contas sou, sem nunca o ter querido e sem o justificar, possa estar a fazer figura de 
importante e indispensável....” (SARAMAGO, 1994, p.13), ou quando fala de um 
trabalho feito por alunos da Escola Secundária do Padrão da Légua sobre o artigo 
“Contra a Intolerância”, que saiu no jornal Público: 

 

O divertido foi terem-me posto a dialogar com Kant, o que, 
sendo um abuso intelectual de que estou inocente, pode 
compreender-se e aceitar-se, se pensarmos que o dito Kant, 
ao longo da sua vida, teve necessidade de dialogar com 
muitíssima gente, alguma sublime, outra não tanto, a maior 
parte assim-assim, e todos esses poderiam dizer: “Kant falou 

comigo...” Graças ao Padrão da Légua, falei eu com Kant. 
(p.13) 

 
A dada altura do Diário I, a propósito do Prémio Nobel, Saramago escreve 

sobre a preferência que António Houaiss tinha por si e por João Cabral de Melo Neto 
e transmite-nos uma certa capacidade de abnegação e modéstia quando escreve que 
“Graham Greene respondeu a um jornalista que lhe perguntou o que pensava ele da 
atribuição do Prémio Nobel a François Mauriac. Foi esta a frase histórica: ‘O Nobel 

honrar-me-ia a mim, ao passo que Mauriac honra o Nobel’” (p.21). Adianta, depois, 
que ele é o Graham Greene desta história e João Cabral de Melo Neto o Mauriac. 

Um momento assinalável, pormenor de modéstia, sucede quando relata que 
durante uma feira, no Palácio de Cristal, Chico Buarque o fora cumprimentar e 
considera que “nada o obrigava, não lhe faltariam coisas mais interessantes para 
fazer, e foi ali para me abraçar” (p.52). Pode a sinceridade de José Saramago ser 
ajuizada? Não ponderamos tal hipótese, nem sequer o julgando talvez irónico, pois 
é legítimo pensar que ninguém o obrigou a transmitir estes sentimentos. No entanto, 
esta modéstia é, não raras vezes, também acompanhada pela consciência da sua 
qualidade como escritor e orador.  
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Entendemos que o autor de A viagem do elefante pauta a sua intervenção, 
revestindo-a de diversas formas, por uma sinceridade que ou agrada ou abala; 
justamente sobre este aspecto e a própria sinceridade de uma forma geral escreveu: 

 
Como também vai sendo costume, foi muito louvada a minha 
sinceridade, mas, creio que pela primeira vez, esta insistência 
e esta unanimidade fizeram-me pensar se realmente existirá 
isso a que damos o nome de sinceridade, se a sinceridade não 
será apenas a última das máscaras que usamos, e, justamente 
por última ser, aquela que afinal mais esconde (SARAMAGO, 
1994, p.54) 
 

3. Traços da sua simplicidade como pessoa, do seu tipo simplificado de 
escrita, das ideias simples que transmite – conquanto de forma ficcional, a qual pode, 
erroneamente, parecer de difícil alcance – identificam-se quando afirma: “(…) não 

passo de um prático da escrita, mas as universidades acham-me graça quando lá vou 
e lhes levo umas quantas ideias simples, bastantes pedestres, que pelos vistos soam 
a coisa nova...” (p.73-74). Este seu “low profile”, esta discrição, que não consegue 

manter por ser tão solicitado, advém do facto de não conseguir pronunciar o 
vocábulo obra quando se refere aos seus livros. Justificamos ainda com a sensação 
que o percorre quando recebe prémios, que é a de que aqueles não são para ele, são 
para um que é ele e ao mesmo tempo não é: “(…) estes vítores não se dirigem a mim, 
mas a outra pessoa que, sendo eu, ao mesmo tempo não o é” (p.75). As alegrias que 
sobrevêm dos prémios são-lhe difíceis, pois receia o que sentimentos como a inveja 
podem suscitar. Escreve, a dada altura, que “o prémio do Independent (...) será só 
meu, não andará aí aos baldões pelas ruas, agredido pelos rancores, cuspido pelas 
invejas, ofendido pelos despeitos” (p.76). Portanto, por José Saramago não se furtar 
ao confronto de ideias com o intuito de tornar o mundo menos intolerante – no que 
concerne, por exemplo, à questão religiosa –, é muitas vezes apelidado de arrogante, 
criando, assim, alguns conflitos.  

Noutro sentido, nos Cadernos são vários os traços de ironia que ressaltam da 
sua personalidade. Este tipo de discurso é constantemente usado para tecer 
comentários sobre o governo português da altura.  

Ora, relativamente a ter sido escolhido como a figura de peso para 
representar o mundo luso-brasileiro numa conferência que iniciaria um programa 
de carácter cultural, patrocinado pelo Governo Português, a realizar em Manchester, 
Liverpool e Edimburgo, escreve o autor: “Ah, pátria, pátria, que irónica é a vida! 

Aquele inefável Governo, todo ele, vai dar urros quando lhe chegar a notícia de que 
está a gastar o seu dinheiro com esta execrada pessoa” (p.21) 

Saramago mostra-se contundente e sarcástico, até bastante directo, como é 
prática sua, quando escreve sobre a hostilidade mal disfarçada e evidente frieza que 
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Tabucchi manifesta sempre que tem de falar dele ou com ele: “Como se já não fosse 
suficiente carrego ter de levar às costas a inveja dos portugueses, sai-me agora ao 
caminho este italiano que eu tinha por amigo, com um arzinho falsamente ausente, 
desviando os olhos, a fingir que não me vê” (p.23). 

Algum tom de ironia reside também nas palavras que Saramago profere, a 
propósito de uma reunião do Parlamento Internacional de Escritores, relativamente 
às associações de escritores, dizendo que estas “servem para fazer de conta que os 

escritores estão juntos. Não juntos por razões estéticas, ou políticas, ou ideológicas, 
ou editoriais. Simplesmente, juntos” (SARAMAGO, 1995, p.190). 

José Saramago usa, então, de alguma ironia quando não concorda com 
alguma ideia e, desde logo, entende que não pode deixar de transmitir a sua posição 
sobre o assunto ou situação. 
 

4. Sobre a sua obra, embora possa gerar alguma controvérsia, actualmente, 
pela dimensão de solicitações de que é alvo, seja para participar em conferências ou 
congressos e eventos de índoles várias, apenas se considera um escritor diferente, 
afirmando: “e a mais não aspiro” (SARAMAGO, 1995, p.57). 

Quando confrontado, durante uma entrevista ao Jornal de Letras, Artes e 

Ideias, com a questão se seria ou não cada vez mais um escritor internacional, 
respondeu: “estou onde não projectei chegar. Nunca tive o objectivo de fazer uma 
carreira. Aliás, nunca quis nada. Em toda a minha vida, limitei-me a ir fazendo o que 
cada dia exigia de mim. E posso dizer que tenho tudo. Porque o que tenho, basta-me” 

(In: NUNES, 1995, p.17).  
Saramago concorda com a afirmação de que Levantado do chão “marcou uma 

passagem em toda a sua escrita”8, designando-o ele próprio por “livro de mudança” 

(SARAMAGO, 1995, p.196), o que o leva a reflectir sobre a sua obra, nomeadamente 
sobre se não serão todos os seus romances, afinal, “apenas ‘livros de passagem’ (...), 

‘actos de passagem’” (p.196). O autor tece algumas considerações, sem dúvida 
relevantes, sobre alguns romances seus (não incluindo os que se seguiram à 
produção dos Cadernos de Lanzarote, concretamente a partir do Ensaio sobre a 

cegueira até Caim, incluindo os textos de teatro, crónica ou diarísticos) quando 
escreve que 
 

(…) de passagem a uma consciência se trata no Manual; da 
passagem de uma época a outra creio estar feito muito do 
Memorial; em passagens da vida à morte e da morte à vida 
passa Ricardo Reis o seu tempo; passagem, em sentido total, é 
a Jangada; passagem mais do que todas radical é a que quis 
deixar inscrita no Cerco; finalmente, se o Evangelho não é a 
passagem de todas as passagens, então perca eu o nome que 
tenho... (p.197)  
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Desde a publicação do Memorial do convento o autor dos Cadernos de 

Lanzarote apercebeu-se “que tinha muitos leitores, e que era possível viver da 

escrita” (cf. afirma no Programa Oriente – ver notas). Poder-se-á marcar esta fase 
como a decisiva para o surgimento em si do escritor profissional.  

A circunstância acidental que levou Saramago num determinado momento a 
reflectir sobre a obra de um determinado autor9 levou-o, por momentos, a avaliar a 
importância dos seus livros, o que não deixa de revelar, mais uma vez, uma certa 
humildade/modéstia em relação à sua obra. Interrogou-se, então, sobre a relevância 
da sua obra, tendo chegado a referir, em relação aos livros que escreveu, que “talvez 

não valham muito, que até talvez valham bem pouco” (SARAMAGO, 1995, p.188).  
 
5. O acto de escrever é, para o autor de As pequenas memórias, uma 

responsabilidade das maiores, sendo, assim, um trabalhador incansável, rigoroso e 
humilde na sua arte, não obstante ser seguro do que já fez, quando se manifesta 
dizendo: “Acho que não me saí mal” (Programa Oriente – ver notas). Escreveu no seu 
diário que lhe faz mal estar sem trabalhar.  

Possuidor de uma imaginação fértil em situações surpreendentes, lendo-o 
estamos, portanto, perante o que de melhor a ficção pós-moderna nos oferece. 
Apesar do mesmo dom da imaginação ser reconhecido pelo próprio, faz questão de 
mostrar, ainda que subtilmente, a sua modéstia (num acto de lucidez). Enuncia, a 
propósito:  

Verifico, com discreta mas justificada satisfação, que se 
mantêm em estado de bom funcionamento, para não dizer 
que me parecem de todo intactos, os dons de imaginação e 
engenho com que vim ao mundo, graças aos quais pude 
chegar aonde felizmente cheguei (SARAMAGO, 1994, p.39).  

 
Justamente, o autor de A maior flor do mundo discutiu, em público, com Mia 

Couto (na apresentação de Venenos de Deus, remédios do Diabo) sobre este assunto, 
defendendo a posição de que não concorda com a ideia da perda da imaginação com 
o avançar da idade. 

Em 1966 publicou Poemas possíveis, onde constam as seguintes palavras que, 
segundo novamente a modéstia, salvam a sua obra poética do caixote do lixo como 
destino: “Quem se cala quanto me calei / não poderá morrer sem dizer tudo” 
(SARAMAGO, 2005, p.120). Esta palavra “tudo” simboliza a participação cívica de 

Saramago, que não se limita a contemplar a mundivivência, intervindo na vida 
pública, não sem alheando das responsabilidades cívicas. No entanto, Saramago diz: 

“Acho que devemos escrever só enquanto temos algo para dizer” (no Programa 

Oriente – ver notas). O autor de O caderno é da opinião que o acto de escrever é difícil, 
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uma responsabilidade das maiores, como já foi referido, e que, no seu dizer, 
“escrever é um trabalho, é o que temos dentro da cabeça.”  

Impõe-se declarar que quem pretender realizar um trabalho sobre o escritor 
José Saramago, ou sobre uma obra sua, não pode deixar de abordar um tema que 
muita celeuma provoca frequentemente e sobre o qual o próprio investigador deve, 
acima de tudo, reflectir e tentar compreender: as características da técnica narrativa 
actual de Saramago. Não nos compete avaliá-la, mas sim respeitá-la. Para a explicar, 
mais importantes e esclarecedoras serão, certamente, as palavras de quem a usa: 

 
Todas as características da minha técnica narrativa actual (eu 
preferiria dizer: do meu estilo) provêm de um princípio 
básico segundo o qual todo o dito se destina a ser ouvido. 
Quero com isto significar que é como narrador oral que me 
vejo quando escrevo e que as palavras são por mim escritas 
tanto para serem lidas como para serem ouvidas. Ora, o 
narrador oral não usa pontuação, fala como se estivesse a 
compor música e usa os mesmos elementos que o músico: (...) 
Certas tendências, que reconheço e confirmo (estruturas 
barrocas, oratória circular, simetria de elementos), suponho 
que me vêm de uma certa ideia de um discurso oral tomado 
como música (SARAMAGO, 1995, p.49). 

 

Esta explicação e reflexão que Saramago faz acerca do seu tipo de escrita – 
entendemos que tipo talvez seja a palavra mais correcta para nos referirmos às 
características da sua escrita actual – é útil no sentido de melhor compreendermos 
os porquês e propósitos que conduzem a “pena” do autor, levando-o a escrever de 
uma determinada forma. Seguimos de perto a ideia de que uma parte considerável 
das frases que José Saramago constrói podiam terminar antes, porém, a questão 
rítmica conduz ao seu justificado alongamento.  

 

6. Revela-se determinante esboçar algumas considerações sobre o culto do 
óbvio na obra do autor de Caim. Um aspecto a ter em conta é o facto de Saramago 
pretender com a sua intolerância construir um mundo mais tolerante; este facto 
revela um aspecto importante na sua personalidade, que é o culto do óbvio. Ora, 
pegando nas suas palavras: “que mundo de tolerância se poderia construir com esta 

minha intolerância” (SARAMAGO, 1994, p.42). A intolerância que é referida prende-
se com as polémicas posições religiosas de Saramago, que não raro são mal 
entendidas, pois o autor, o homem, apenas pretende que haja mais tolerância 
relativamente a outras visões sobre a religião – nomeadamente no que diz respeito 
ao Catolicismo. Pretende uma posição mais flexível da parte da Igreja Católica, no 
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que diz respeito a aceitar outras visões de uma qualquer questão comum. Donde, 
sendo intolerante, por vezes cortante, o ideólogo anseia por um mundo tolerante.  

Perante a questão “E os escritores, servem para quê?” (SARAMAGO, 1995, 

p.190) Saramago responde, de forma simples e óbvia, que “os escritores servem 

para escrever. Escrevem bem ou escrevem mal, escrevam contra ou a favor, 
escrevam sós ou mal acompanhados – são escritores e basta” (p.190). No mesmo 
contexto, reflectindo sobre o tempo, o autor continua com o seu culto do óbvio, 
quando aponta que  
 

O tempo vindouro joeirará a obra produzida (embora não se 
entenda por que bulas há-de ter sempre o futuro melhor 
critério que o presente e o presente sempre melhor gosto que 
o passado, sobretudo se pensamos que todo o presente foi 
futuro de um passado e passado de um futuro) (p.190). 
 

Portanto, além de depreendermos que a sua escrita se destina ao presente, 
poisque realmente escreve para o seu tempo, que é talvez, aqui num exercício 
ousado, o tempo intemporal do fracasso da humanidade e dos seus 
desentendimentos com o divino, o autor cultiva o óbvio, considerando, neste 
sentido, que “às vezes não reparamos nele; é evidente, habituamo-nos” (Programa 

Oriente – ver notas). 
A ideia de que “os mortos na guerra não servem para romances policiais 

porque ninguém está interessado em saber quem os matou e porquê” (SARAMAGO, 

1995, p.131) reforça a ideia que o culto do óbvio é uma constante no seu 
pensamento, o que certamente se repercute na obra que tem vindo a edificar. 

 
7. Outro tópico relevante é o da sua preocupação com o rigor, que não se 

cinge somente à actividade como escritor, pois também no que diz respeito à 
elaboração e transmissão do seu raciocínio/pensamento. Nesta senda, vejamos 
como corrige, se assim podemos dizer, José Luís Peixoto quando este afirmou que 
escreve muito sobre a dor: “Não se escreve sobre a dor, mas sim sobre a sua 

recordação” (Progama Oriente – ver notas). 
É indubitável que o autor de Deste mundo e do outro é muito exigente consigo 

próprio quando escrevia. Não prosseguia o seu labor enquanto não se sentia 
satisfeito em relação a uma determinada palavra, ideia ou capítulo.  

O Ensaio sobre a cegueira foi, provavelmente, um dos romances que mais 
trabalho e reflexão exigiu da parte do autor; isso mesmo afirma durante o seu Diário 

I. Saramago considera muito importantes as primeiras páginas de um livro. Por 
conseguinte, em relação ao romance supracitado escreveu: “Como aconteceu em 
todos os meus romances anteriores, de cada vez que pego neste, tenho de voltar à 
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primeira linha, releio e emendo (...) com uma exigência intratável...” (SARAMAGO, 
1994, p.101).  

A página de abertura do romance O ano da morte de Ricardo Reis, o primeiro 
parágrafo do Memorial do convento, o segundo capítulo da História do cerco de 

Lisboa, ou um outro segundo capítulo de O Evangelho segundo Jesus Cristo foram 
escritos com muito sacrifício, após apurados exercícios de rigor, de forma a 
traduzirem fielmente os reais intuitos do seu autor. Digamos que o nosso autor 
encara a escrita de um livro como a construção – queremos estabelecer aqui uma 
relação de analogia – de uma casa, pois os bons alicerces são, certamente, garantia 
de qualidade e consistência. 

O critério rigoroso que José Saramago aplicou durante a elaboração de todo 
o enredo que compõe o Ensaio sobre a cegueira é notório quando escreve:  
 

Voltei – timidamente – ao Ensaio. Modifiquei umas quantas 
coisas, e o capítulo ficou bastante melhor: a importância que 
pode ter usar uma palavra em vez de outra, aqui, além, um 
verbo mais certeiro, um adjectivo menos visível, parece nada 
e afinal é quase tudo (SARAMAGO, 1994, p.173).   

 
Esta reflexão, sobre a pertinência da escolha de uma palavra em detrimento 

de outra, faz transparecer a ideia do carácter rigoroso que o autor de O conto da ilha 

desconhecida incute na composição dos seus livros, realçando a postura de um 
profissional que pauta a sua meticulosidade artística.   

  
8. Em síntese, apesar de eventuais dúvidas levantadas e interrogações 

colocadas, impõe-se abrir caminhos e perspectivas a novas investigações em torno 
da visão de Saramago sobre si mesmo. 
 Os Cadernos (Diários I e II), que constituem o corpo central objecto desta 
análise (por não caber neste espaço um estudo de maior abrangência), são, por 
natureza, de sinceridades, pois o seu autor não se inibe perante críticas que lhe são 
dirigidas através de cartas, por exemplo, não se coibindo, ainda, de refutar ou 
concordar com as mesmas.  
 Talvez a humildade seja o traço característico da personalidade de José 
Saramago que mais curiosidade nos suscitou, na medida em que o autor também nos 
transmite a sensação de ter uma consciência profunda da sua qualidade como 
escritor, a qual, no entanto, considera não ser nem a melhor nem a pior. A 
frontalidade é uma característica bastante notória no seu discurso; não hesita em, 
não raro, opinar com alguma ironia, o que mostra plena consciência de si, da 
qualidade do que diz e faz: principalmente quando manifesta a sua mágoa pela 
forma como foi tratado por um certo governo português, e certas personalidades 
portuguesas, em determinados momentos da sua vida e percurso profissional. 
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 Relativamente à questão da intolerância, concluímos, de facto, que um 
profundo acto de intolerância é o de não deixarem o cidadão e escritor José 
Saramago ser intolerante com o objectivo de criar um mundo tolerante, 
apresentando-se, deste modo, a questão religiosa como constantemente pertinente 
e sensível. 

Como acontece com qualquer ser humano (lembramos, neste sentido, 
saudosamente o pensamento de Agostinho da Silva) o autor também cai em 
contradição, pois é evidente que dá valor aos prémios que vai recebendo, não 
constituindo toda a verdade que só os livros interessam, ainda que só a qualidade 
destes conduzam a aqueles. 

Impressiona também a sobriedade e vontade que Saramago manifesta em 
continuar a escrever, pois acha que o deve fazer por muitos mais anos. 

Por trás do grande homem e escritor está Pilar del Río, que o acompanha 
quase sempre. Esta é referida constantemente nos Cadernos.  

Estes Cadernos constituem autênticas lições de história (comentadas), pois 
são muitos os relatos neles presentes de acontecimentos que marcaram a Europa e 
o mundo. Mas Saramago não deixa de tecer comentários sobre o presente, de nos 
dar a conhecer as suas ideias bastante actuais e pertinentes – entretanto, passaram 
dez anos desde a publicação dos dois primeiros Diários – sobre problemas que 
persistem nos dias que correm. Aqui surge novamente o autor / cidadão sempre 
desperto. 

Concluímos também que este exercício narcísico, com algumas pausas, a que 
Saramago se votou faz brotar uma série de características da sua personalidade que 
se estendem por vários ramos: a ironia de que se serve quando aborda um 
determinado assunto ou reflecte sobre uma situação pode levar-nos a pensar que 
está fora do âmbito, mas no fundo está bem dentro, vai ao âmago da questão; a sua 
humildade e modéstia, esta mesclada de algum humor (“Se algum dia ao passarem 
por minha casa às três da manhã virem a luz do meu quarto acesa, não pensem que 
está ali um génio a trabalhar, mas sim alguém que está a dormir e que se esqueceu 
de desligar a luz”), fazem-no sentir-se assustado com a bondade de tantos elogios; 
também é o bastante realista, visto que tem consciência do seu talento.  

Se em determinados momentos nos desviámos do tema central, fizemo-lo 
com a boa intenção de melhor fundamentar o nosso raciocínio, pelo que esta 
conclusão final reflecte a pluralidade das conclusões parciais a que chegámos no 
desenvolvimento do texto. 
 

Notas 

 
1 Este artigo deriva de uma vídeo-conferência realizada na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, em Novembro de 2010, no âmbito de uma Colóquio de homenagem 
a José Saramago, organizado pela Universidade de Porto Rico. 
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2 Programa Oriente, SIC Notícias, Lisboa, dois de Novembro de 2003, 13h e 30m. 
 

3 idem. 
 
4 Expressão utilizada por Rodrigues da Silva, jornalista do Jornal de Letras, Artes e Ideias, 
que conduziu a entrevista feita a José Saramago no dia 1 de Dezembro de 1999, subordinada 
ao tema “José Saramago, balanço do ano Nobel”. 
 
5 Publicada no jornal A Capital (há mais ou menos trinta anos, segundo o autor), que mais 
tarde viria a fazer parte do volume Deste mundo e do outro. 
 

6 Saramago, José, Cadernos de Lanzarote, Lisboa, Editorial Caminho. (As frases em causa 
encontram-se em todos os cinco volumes dos Cadernos de Lanzarote publicados até à data 
presente). 
 
7 Programa Oriente, SIC Notícias (já citado no decorrer deste artigo). 
 
8 Afirmação proferida por Luciana Stetgano Picchio, durante uma conferência no Instituto 
de Cooperação Iberoamericana, em Madrid (Maio de 1993). 
 
9 Referimo-nos a José Donoso e a uma conferência que José Saramago preparou sobre o 
autor referido. 
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