
 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.2. julho, 2015 • ISSN 2359 3679 

165 

 

JOSÉ SARAMAGO E O ELOGIO 
DA TRADIÇÃO 
 

 

PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO 
 

 

 
 
 
O homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não 
sabia ler nem escrever. [...] Enquanto o sono não chegava, a 
noite povoava-se com as histórias e os casos que o meu avô ia 
contando: lendas, aparições, assombros, episódios singulares, 
mortes antigas, zaragatas de pau e pedra, palavras de 
antepassados, um incansável rumor de memórias que me 
mantinha desperto, ao mesmo tempo que suavemente me 
acalentava. Nunca pude saber se ele se calava quando se 
apercebia de que eu tinha adormecido, ou se continuava a 
falar para não deixar em meio a resposta à pergunta que 
invariavelmente lhe fazia nas pausas mais demoradas que ele 
calculadamente metia no relato: “E depois?” Talvez repetisse 
quer fosse para não as esquecer, quer fosse para as 
enriquecer com peripécias novas. Naquela idade minha e 
naquele tempo de nós todos, nem será preciso dizer que eu 
imaginava que o meu avô Jerónimo era senhor de toda ciência 
do mundo. 
 
José Saramago, “De como a personagem foi mestre e o autor 
seu aprendiz” 
 

 
1 

 
Não é gratuitamente que José Saramago nomeia o texto lido em dezembro de 

1998 por ocasião da entrega do Prêmio Nobel de Literatura de “De como a 
personagem foi mestre e o autor aprendiz”, texto que é também uma das reflexões 
mais originais e lúcidas sobre sua própria obra. Um exercício crítico de humildade 
em que o autor se submete à sua criação, não como um gesto de redução ou 
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apagamento diante dela, mas de elaboração de um extenso jogo dialético entre o 
criador e criação.  

O elogio à figura do avô, responsável por um dos pontos altos do discurso, 
retoma pelo melhor ângulo outras situações já apresentadas no correr de suas 
primeiras crônicas; escapam nesse diálogo as raízes mentoras de sua formação 
pessoal e escritural, que foram duas das principais linhas pelas quais se desenvolveu 
sua obra, pautada esta no lugar da tradição. A formação pessoal subjaz toda 
literatura saramaguiana porque foi a partir delas que o escritor experimentou 
compreender-se frente aos temas mais caros para a comunidade humana, claro, 
além da obra cujo interesse íntimo mais claramente se apresenta: seja As pequenas 

memórias, seja os Cadernos, seja ainda as já referidas crônicas. A formação da escrita 
se mostra pela reapropriação da expressão oral patente da convivência com o 
popular e o erudito; pensamos, nesse ínterim na literatura de Padre António Vieira, 
obra pela qual o escritor português sempre colocou num plano das escritas que 
admirou desde sempre.  

Bem sabemos ainda que Saramago não é um escritor acadêmico, isto é, 
alguém que tenha forjado a originalidade de sua escrita nos bancos universitários 
ou nos famigerados cursos de escrita, mas um escritor formado pelas circunstâncias 
e talvez esteja aqui uma condição que o faz ser o grande romancista que é. O que 
queremos dizer com esse entendimento é que a experiência se constitui como 
elemento fundamental, se não o principal, para a reinvenção da narrativa tal como 
ele reinventou ou ainda para a construção de uma forma romanesca que o distinga 
entre as demais; não é assim desde quando o romance se revelou como um gênero 
de marca individual e ato de criação? Dizemos isso pensando no que certa vez disse 
Liev Tolstói – “a arte”, diz o autor russo, “começa quando o homem evoca novamente 
dentro de si o sentimento já experimentado, com o objetivo de transmiti-lo para 
outras pessoas, e o expressa por meio de determinados sinais externos.” (p.96). “De 
como a personagem foi mestre e seu autor aprendiz” é um desses gestos de 
revisitação do experimentado e empreendido com o mesmo tom evocado pelo 
romancista na construção de seus romances, todos, “parábolas portadoras de 
imaginação, compaixão e ironia” que “torna constantemente compreensível uma 
realidade fugidia”, para recuperar aqui a definição oferecida pela Real Academia 
Sueca no anúncio do Nobel de Literatura daquele ano. 

 
2 

 

Diante de todas as reflexões que vimos já tecidas em torno da modernidade, 
que tem sido este o foco das leituras de Habermas e de alguns textos de Walter 
Benjamin, “O narrador”, além de ser um dos textos mais conhecidos juntamente com 
“A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica”, é também um dos textos mais 
lúcidos de Benjamin diante do acelerado processo de expansão do capitalismo como 
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modelo social e de sobreposição do valor específico da arte, tornada desde já, mero 
produto de consumo. Trata-se de um texto de extrema lucidez não apenas porque 
revela as bases de uma crise do narrar tradicional, mas porque esclarece como o 
modelo moderno de narrativa, o romance, se beneficiou de todos os artefatos da era 
moderna e ‘recompôs’ a um modo estritamente particular o tradicional. É, pois, um 
lugar de reflexão que tem não somente uma visão negativa da modernidade e tom 
político aguçado sobre a comunidade humana, ambas características típicas do 
teórico, mas que aponta – e isso é também pensado em “A obra de arte...” – uma 
possibilidade de compreensão sobre uma época em que a mais valia é o jeito 
moderno de ser e a capacidade da obra alcançar esse estatuto de valor do capital, o 
que, no final de contas, parece significar o seu verdadeiro modo de compreender o 
fenômeno artístico desde então; isto é, mais que a crítica pela crítica, ou a negação 
pela negação, ele quer observar o movimento que leva em determinado lugar da 
história as coisas serem o que contemporaneamente são e, neste caso, é o narrador 
e a arte narrar tradicionais. 

A crise de narrar é também um desgaste no próprio sentido do que é o 
narrador. Toda base da literatura tal qual conhecemos foi determinada por uma 
tradição oral. O surgimento da escrita e, mais tarde, o advento da imprensa, terão 
dado ao impresso um lugar de culto na modernidade que foi responsável, dentre 
outras coisas, pelo rebaixamento da oralidade ou o que mais tarde será visto como 
um tratamento artificializado da voz de quem conta. A sociedade moderna prima 
pelo escrito como documento; o que é transmitido pelo impresso, pelo que está no 
papel, tem maior valia e sobrepõe-se ao que é transmitido verbalmente. E esse 
processo de mais valia do impresso é já percebido por Benjamin em “A obra de arte 
na era da reprodutibilidade técnica”, no instante em que o teórico se reaproxima do 
processo de evolução da pintura, desde os modelos mais rudimentares até o 
surgimento do cinema.  

Além da escrita como elemento de rebaixamento da oralidade, haverá outro 
acontecimento histórico retomado em Benjamin que é a Grande Guerra, elemento 
histórico que também é recuperado por Adorno em “Posição do narrador no 
romance contemporâneo”, muito embora, neste, haja uma melhor aceitação dos 
novos processos narrativos e entre em discussão tão somente os limites estético-
formais alcançados pelo romance. Para Benjamin, a crise de narrar é fruto de outra 
crise, a da experiência e, por conseguinte, a da tradição. A guerra será um 
acontecimento que ataca diretamente o que ele chama por “eficácia viva do 
narrador”, que é sua capacidade de viver e “intercambiar experiências”: “Não se 
notou, ao final da guerra, que os combatentes, voltavam mudos dos campos de 
batalha; não mais ricos, e sim mais pobres em experiência comunicável?” – se 
pergunta. “E o que se derramou depois, na enxurrada de livros sobre a guerra, nada 
tinha em comum com a experiência transmitida de boca em boca.” (BENJAMIN, 
2012, p.214)  
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Além de uma exaustão nas formas de narrar, a guerra depois narrada não 
veio pela voz de quem a vivenciou, isto é, não são os retornados quem falam, mas 
alguém que fala por eles. Como então pensar a figura narradora nesse estágio de 
artificialização? Se “a experiência que passa de boca em boca”, que “é a fonte a que 
recorrem todos os narradores” não é mais uma fonte, o narrador se desenlaça do 
experimentado para o verossímil. É quando a voz de quem narra tem que, quase 
necessariamente, incorporar um lugar determinado para garantir sentido ao dito. 
Benjamin não hesitará em dizer que “entre as narrativas escritas, as melhores são 
as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores 
anônimos.” (BENJAMIN, 2012, p.214). Não é o que ocorre nesse tempo de 
acentuação ou do apogeu das narrativas de tom confessional e especulação 
subjetiva, o tempo afã pelas experiências psíquicas e os volteios de um eu 
ensimesmado com um mundo escuro, frio, labiríntico e complexo que não se 
descortina mas é descortinado pela voz que narra. A voz totalizadora (o termo bebe 
na compreensão de Lukács acerca da relação epopeia-romance em A teoria do 

romance) é tomada pela perspectiva.  
A crise da experiência não é produto apenas da guerra. A figura do narrador 

como o guardião de uma tradição ou quem acumula saberes nas viagens e, portanto, 
está em contato direto com uma comunidade, o ‘intercambista’, é substituída pela 
figura individualizada do escritor, o que se afasta do mundo, o que em alguns casos 
cumpre com a mera preocupação formal e estética do processo de narrar. E esse 
processo é resultado de uma sociedade que, para Benjamin, deixou os modos 
artesanais em troca da produção em série do capital. Na sociedade moderna é cada 
vez mais raro os dois tipos característicos do narrador por ele citado. 
Parafraseando-o, o escritor artífice converteu-se em técnico, especialista, presta seu 
serviço em nome dos grandes ou pequenos conglomerados editoriais e só entende 
muito restritamente de seu próprio ofício; tornou-se apenas em mais uma peça na 
extensa engrenagem de produção; movido pelo capital sai à cata não de experiências 
de vida, mas de experiências materiais. A perda da experiência é a extinção do sábio. 

É nesse sentido que Benjamin entende o nascimento do romance como 
“indício do período moderno” – “Escrever um romance significa, na descrição da 
vida humana, levar o incomensurável a seus últimos limites” (BENJAMIN, 2012, 
p.217); enquanto na narrativa tradicional a experiência individual é levada à 
totalidade do coletivo, no romance o processo é inverso: a moral coletiva é 
substituída pela reflexão solitária sobre o sentido da vida e “o leitor do romance 
apodera-se da matéria de sua leitura de uma maneira extremamente ciosa.” 
(BENJAMIN, 2012, p.230). Ao pensar o leitor como elemento passivo sobre o que, 
Benjamin aproxima-se de certo modo ao elaborado por Schopenhauer em “Sobre a 
leitura e os livros”. Diferentemente da narrativa tradicional, que prima pela audição 
e o intercâmbio de experiências, “quando lemos, outra pessoa pensa por nós: apenas 
repetimos seu processo mental, do mesmo modo que um estudante, ao aprender a 
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escrever, refaz com a pena os traços que seu professor fizera a lápis” 
(SCHOPENHAUER, 2007, p.127). Evidente que, pela leitura, também se 
intercambiam experiências, mas o que ambos teóricos evidenciam é a redução da 
experiência e logo da capacidade pensante sobre o mundo e sobre as coisas: em 
ambas está a base para a elaboração da escrita e da leitura não como processos 
acomodáveis, mas formas de intervenção e gestos de revisão dos modos de ser e 
estar sociais. Aqui, recuperamos a voz de Ohan Pamuk: “O romance literário nos 
persuade a levar a vida a sério mostrando-nos que, na verdade, temos a capacidade 
de influenciar eventos e que nossas decisões pessoais moldam nossa vida.” (2011, 
p.46) 

Na tradição, a narrativa dispensa o interesse unilateralista de convencer pelo 
traço de representação fidedigna da realidade ou no gesto de manipulação barata da 
linguagem em detrimento de um propósito igualmente manipulável, porque seu 
propósito está apenas no ato comunicativo; não quer ser um apanhado de 
informações, não quer explicações, quer submeter o leitor a um território de 
sugestões. Aqui, importa mais forma de contar que o contado. Em alguns casos, a 
narrativa contemporânea é invadida diretamente pelo valor da informação 
salientada no pacto com a objetividade vivida; e “A informação só tem valor no 
momento em que é nova. Ela só vive nesse momento, precisa entregar-se 
inteiramente a ele e sem perda de tempo tem que se explicar nele.” (BENJAMIN, 
2012, p.220). Nesse ponto, entendemos porque algumas narrativas têm uma 
aceitabilidade tão imediata pela massa, mas não têm fôlego suficiente para vencer o 
tempo e se permitir a novos desdobramentos.  

Benjamin entende que, assim como o narrador mudou, também o ouvinte não 
é mais o mesmo da tradição; deixou de ser um intérprete para ser um mero 
espectador. Como o narrador, destituído de memória, o espectador também perdeu 
a capacidade de rememoração, ato que representa a continuidade da arte narrativa 
e, por conseguinte, da tradição. Nem todo ouvinte há de se tornar um narrador, mas 
o contrário não é verdadeiro. Isto é, todo narrador se constitui pela capacidade de 
audição: nela se entrecruzam experiências que ressignificam o gesto de narrar. Se 
não há ouvinte, a narrativa morre com o narrador.  

 
3 

 

O discurso de José Saramago sobre o qual mencionamos na abertura deste 
texto, apresenta-se como um elogio à tradição; gesto que antes de revelar a orgânica 
de sua obra, elucida um exercício constante que ultrapassa o organismo das 
considerações sobre a constituição da obra do escritor antes e depois do Prêmio 
Nobel. Isto é, não apenas o discurso, mas já a obra se apresenta como um elemento 
integrante desse elogio. Termo que não deve ser compreendido com o mero sentido 
da exaltação ou conciliação, mas sua feitura como elemento de embate e diálogo pelo 
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qual se pode vislumbrar não apenas o lugar da figura premiada, da sua obra, mas o 
estágio atual da sociedade tantas vezes evocada na sua escrita e instituir 
interpelações acerca do extravio da comunidade humana, processo levado ao 
extremo com a elevação do capital ora transformado em fim e princípio de todas as 
coisas. Saramago não se solta da posição de interventor crítico sobre a ordem social. 

A tradição é revisitada, mas adquire uma coloração própria, sem cair no erro 
de ser permanência, mera repetição do já dito ou do já produzido literariamente 
porque esses são cuidadosamente reinventados pela experiência sobre o vivido e o 
lido. É justamente nessa leve fissura da reinvenção onde se constitui o autor e onde 
está o caráter artístico de seu trabalho. Queremos dizer com isso que o trabalho do 
romancista não se institui como um apelo panfletário sobre seu modo de concepção 
do mundo. Aliás, uma das características marcantes do escritor português é 
justamente a de se prever distintamente onde começa a pessoa do escritor e onde 
finda a pessoa do autor, sem que necessariamente os dois estejam colocados em vias 
distantes uma da outra, tampouco distintas. Para Saramago onde está o escritor está 
o autor; e a literatura, logo, também sua obra – ainda que não tenha a função ou 
poder que tem as coisas práticas de mudar o mundo – deve servir de um apelo aos 
sentidos. 

E esse exercício perpassa toda sua produção literária, seja pela construção de 
algumas personagens, seja pela constante reelaboração da linguagem, seja ainda 
pela construção de seu estilo narrativo pautado sempre na expressão e força da 
oralidade, conforme dizíamos na abertura deste texto. Isso se mostra até mesmo 
naquelas ocasiões mais embrionárias de sua produção romanesca, como são Terra 

do pecado e Claraboia. Neste último, por exemplo, recordemos a figura de Silvestre 
como personagem que integra o horizonte das representações sobre os sentidos da 
tradição; mesmo se reconhecendo como um incomodado com certas posturas do 
homem de seu tempo, ele vê que não é à base da individualidade, da urgência e à 
força, características recuperadas pela figura impetuosa do jovem Abel, onde estão 
as respostas para os males do mundo. Na curta amizade que desenvolve com o rapaz 
e que dá forma à estrutura temporal da diegese, ele se torna uma espécie de 
formador para a vida, é a voz da experiência, “um homem que pensa”, que já viveu 
muito da vida e sabe muito dela, e justamente por isso, cobra do jovem uma nova 
forma de ver as coisas e o mundo. Sem especulações autobiográficas, mas essa voz 
da tradição, não é a voz de seus avós? 

Que essa figura da tradição reaparecerá em todos os outros romances ao 
ponto de se assumir enquanto elemento temático da narrativa de A caverna, texto 
que pode ser lido como adendo sobre a elevação da técnica em detrimento do modo 
de vida simples do artesão e do capital como responsável pela objetualidade dos 
próprios indivíduos. A narrativa acompanha um pequeno grupo de pessoas que 
trabalha numa olaria e vive da sua pequena produção quando é posto à margem 
social porque o novo interesse do comércio está na venda de objetos de plástico. O 
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plástico, símbolo da modernidade, suplanta o trabalho artesanal e obriga o grupo a 
toda uma refacção dos modos de vida, seja pela ideia, depois desfeita, de fabricação 
de outros utensílios com a matéria-prima antiga, seja depois pela imposição do 
êxodo, levando-os a abandonar o campo pela cidade. Como Benjamin, que vê ainda 
uma redenção possível num horizonte tão desencantado – dizemos isso repensando 
a leitura de Michael Löwy – aqui em Saramago o processo será semelhante: pelo 
menos parte do grupo entenderá do processo de objetualização a que estão sendo 
submetidos e, aos poucos, batem em regresso ao estágio em que viviam, mesmo que 
já não totalmente livres do processo latente de modernização. O exercício constante 
da recusa se configura, ao menos nesse caso, como uma possibilidade de não 
redução do homem à condição de coisa. 

É evidente que essa recusa não se dá apenas por um retorno aos modos 
primitivos da civilização. Nem era isso o que ansiava Walter Benjamin com sua 
crítica à modernidade e tampouco é isso o que vislumbra José Saramago com essa 
metáfora do grupo de artesãos que fazem um retorno aos modos de vida que 
mantinham antes da atuação desenfreada do capital. Parece que importante aqui é 
a tomada de consciência de que estamos num tempo de transformações: o do fim de 
uma civilização. E por isso devemos nos indagar sobre o que ainda resta em nós de 
essencialmente humanos que nos permita chegar ao depois da travessia um tanto 
ou mais ilesos do que vimos nos tornando. E pensamos logo na extensa viagem 
produzida pela alegórica narrativa de A jangada de pedra, quando a Península 
Ibérica num rasgo essencialmente natural se separa da Europa e inicia sua viagem 
sem destino pelo Atlântico. Sobre o que nos espera depois da passagem ou já agora 
no fim de uma travessia? Não há respostas definitivas porque a realidade não coisa 
que se defina com duas palavras, tampouco é o escritor um profeta. Nesse curso o 
que nos sobra é a possibilidade de refletir e a partir de então propor as mudanças 
necessárias, essas que todos já sabemos, porque nada virá de uma utopia e tudo o 
que precisamos para ao menos desconstruir a tragédia que vimos nos tornando está 
ao nosso alcance. Isto é, há possibilidade de revisões em meio a avaria e é dever 
nosso nos incomodar no sentido mais profundo com aquilo que nós mesmos 
causamos e buscamos culpar o outro. É necessário ver para reparar, reiterando os 
termos da epígrafe lançada logo à abertura de Ensaio sobre a cegueira, romance que 
é um verdadeiro tratado sobre esse tempo dos paradoxos terminais e leitura 
acurada para a metáfora da visão, outro tema largamente processado no 
desenvolvimento da obra de José Saramago.  

Esse exercício da recusa sobre um tempo cada vez mais desumanizado, se 
constitui em tema e forma do romance, quando o escritor rejeita, por exemplo, as 
linhas fronteiriças entre as estruturas mais ou menos acabadas dos gêneros textuais 
e literários, fazendo intercâmbios entre o romance e o ensaio, o romance e o conto, 
o romance e o manual, o romance e o evangelho, para ser o romance sempre um 
canteiro no qual se mostre não apenas a figura do escritor como suas preocupações 
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(sobretudo nos ensaios), mas a natureza perturbada da sociedade e de suas bases 
constitutivas. Isto é, o lugar da tradição em Saramago não se dá pela retomada 
simples do já-instituído, mas num exercício de questionamento sobre determinadas 
formas e discursos manifestados pela desconstrução em alguns casos e no esconjuro 
dos protocolos comuns, como é o caso da supervalorização da escrita que na sua 
obra é borrada pela forma da oralidade.  

Trata-se de um constante de estágio de alerta sobre o instituído ou a 
compreensão de que o instituído é simplesmente o fim de tudo ou a impossibilidade 
da própria vida; afinal qual sentido temos sobre o mundo se o vivemos apenas para 
repetir a forma estabelecida? Esta sim parece uma das grandes indagações 
formuladas pela condição artística do romancista que, finda, por ser não uma mera 
evocação figurativa da tensão entre a tradição e a contemporaneidade, mas uma 
ressignificação da tradição na contemporaneidade. É este um movimento 
duplamente construído pela obra saramaguiana: renovação estética e indagação 
sobre o homem e seu lugar no mundo.  

É visível que o próprio ato de escrita de José Saramago firma-se como uma 
tentativa de reconciliação da narrativa com as linhas de sua forma original e sua 
produção literária firma-se como um “não” aos modismos e excessos de 
experimentação do narrado conduzidos a partir da fórmula sem saída da arte pela 
arte. Mas, a escolha por uma escrita que se abre para a oralidade, por exemplo, 
sinaliza que esse gesto de reconciliação não se dá por uma via simplista, nem por um 
experimentalismo, tampouco por uma intervenção temática. Aqui, é já um gesto 
primeiro de subversão do código escritural e questionamento de determinadas 
hierarquias sedimentadas, depois uma reposta contrária ao sectarismo da 
gramática e do aprisionamento da palavra, no global entendimento de que o código 
linguístico tal qual tem sido utilizado decerto tem contribuído para o distanciamento 
do exercício essencial da comunicação. A oralidade assim permite uma maior 
autenticidade na voz escrita e sua aproximação com quem lê – “um princípio básico 
segundo o qual todo o dito destina a ser ouvido.” (SARAMAGO, 1997, p.223); 
autenticidade que se reforça na preferência pela metáfora, pelo tom da parábola, 
pela força da alegoria, como instrumentos de orientação e precisão didática de quem 
tem interesse em pôr aquilo que se encontra encoberto pelo véu da ideologia às 
vistas do leitor.  

Pela voz da tradição oral é possível melhor fazer da experiência sobre o 
mundo elemento de fabulação da narrativa. Não distinguimos em nenhum dos 
romances saramaguianos um lugar demarcado da sua voz narrativa; ela apenas se 
comporta como a da experiência que tendo vivido, observa, sentencia e reinventa 
lugares da vida e da ficção – “sem esquecer que a literatura está na vida e que sempre 
teremos perante nós a ambição de fazer da literatura vida” (SARAMAGO, 2013, 
p.27). Saramago tem predileção por uma voz que não se perca de seu lugar de 

origem; e o grande narrador, dirá Benjamin “tem suas raízes no povo, 
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principalmente nas camadas artesanais” (2012, p.231) e paira sempre sobre uma 
coletividade. No caso escritor português, essa voz se justifica não apenas pelo tom 
da narrativa, mas na escolha pelos da margem como figuras essenciais na 
configuração do romance; mesmo quando as personagens aí desenhadas vivenciam 
seus dramas individuais, como será comum aos romances a partir de Ensaio sobre a 

cegueira, “é a imagem de uma experiência coletiva”, nos termos benjaminianos, o 
que elas evocam. 

Se Benjamin conclui que “o narrador figura entre os mestres e os sábios” em 
Saramago ele recorre ao acervo da própria literatura e “ao acervo de toda uma vida 
(uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a 
experiência alheia)” e faz da narrativa um espaço em que a humanidade possa se 
libertar de seu atual estágio de pesadelo condicionado pela supremacia dos poderes. 
O que queremos dizer é que ao se constituir pela tradição, a obra saramaguiana 
aproxima duas figuras até então distanciadas com o surgimento do romance, a figura 
do narrador e a do romancista não apenas pela reconstituição da oralidade na 
escrita, mas pela capacidade de assumir a posição de alguém que urde a imaginação 
como um gesto criativo para se pensar sobre o mundo e a condição humana.  

 
Referências 

  
ADORNO, Theodor W. “Posição do narrador no romance contemporâneo”. In: Notas de 

Literatura I. Tradução de Jorge de Almeida. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2003. 
 
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da 
cultura. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. 8 ed. São Paulo: Brasiliense, 2012. 
 
LUKÁCS, Georg. A teoria do romance. Tradução de José Marcos Mariani de Macedo. São 
Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2009.  
 
LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio: uma leitura das teses “Sobre o conceito 
de história”. Tradução de Wanda Nogueira Caldeira Brant. São Paulo: Boitempo Editorial, 
2005. 
 
PAMUK, Ohan. O romancista ingênuo e o sentimental. Tradução de Hildegard Feist. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
 
SARAMAGO, José. A jangada de pedra. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 
 
SARAMAGO, José. Cadernos de Lanzarote. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
 
SARAMAGO, José. Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.  
 
SARAMAGO, José.  A caverna. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.2. julho, 2015 • ISSN 2359 3679 

174 

 

SARAMAGO, José. Claraboia. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
 
SARAMAGO, José.  Da estátua à pedra e discursos de Estocolmo. Belém: EDUFPA; Lisboa: 
Fundação José Saramago, 2013. 
 
SCHOPENHAUER, Arthur. “Sobre a leitura e os livros”. In: A arte de escrever. Tradução de 
Pedro Süssekind. Porto Alegre: L&PM, 2007, p.127-144. 
 
TOLSTÓI, Liev. “De O que é arte?”. In: Os últimos dias de Tolstói. Tradução 
de Graziela Schneider, Natalia Quintero, Anastassia Bytsenko, Belkiss J. Rabello e Denise 
Regina de Sales. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2010. 
  


