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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foi José Saramago quem, com sua obra e o discurso lido durante a cerimônia 

de recepção do Prêmio Nobel de Literatura em 1998, chamou atenção sobre o 

compromisso dos vivos em relação à memória dos mortos. Seu apelo não reside na 

mera lembrança dos que partiram, nem na sobrevalorização do passado sobre o 

presente, nem sua reprodução, tampouco no retorno. Reside, sim, na necessária 

compreensão para não repetir as imperfeições que ousamos insistir em repetir, 

muitas vezes de forma mais elaborada e ousada, mesmo sabedores de suas 

consequências.  

Nesse ínterim, parece visível que as vozes do passado não podem apagar-se 

de um todo – ainda que nossa memória seja limitada – porque elas participam no 

enforme do presente; um corte entre essa relação – que deve ser contínua e dialética 

– é muito caro à formação da cultura e da comunidade humana. Isto é, elas são 

fundamentais no andamento de um necessário processo de reforma dos modelos 

construídos e sustentados pela civilização, o que, por sua vez, aplica-se com a mesma 

precisão quando o assunto não é o acontecimento histórico em si mas a impressão, 

por exemplo, cunhada sobre determinado aspecto da obra de arte, para citar o 

centro do porquê recuperar nesta apresentação o cerne dessa reflexão de natureza 

ampla e já esboçada em outras ocasiões destas publicações semestrais. 

A REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS tem, assim, com sua existência, 

também a necessidade não apenas de evidenciar percepções integradas à reflexão 

sobre o homem e sua relação com os mais diversos aparatos a partir da literatura 

que tão bem problematizou e pensou tais questões mas compreendê-las enquanto 

integradoras do que somos enquanto humanidade e sociedade.  No mesmo instante 

em que sabemos ser construtores de um percurso que julgamos fundamental no 

extenso arquivo de vozes e reflexões em torno dessa literatura sabemos que toda 

obra literária evidentemente nunca se sustentará sozinha tal como acreditam os 

mais céticos da criação artística porque ela é produto de uma vivência, uma tessitura 

de vozes compositoras de uma densa e complexa camada feita de intercepções entre 

o presente do escritor e o passado; além disso, é a literatura peça que intervém como 

um dos aparelhos indispensáveis à constituição do que somos e dos aparelhos 

comunitários que criamos.  

Também José Saramago terá dito sobre a importância do ato da leitura para 

que o livro completasse sua existência e por isso mesmo exercitou uma escrita cuja 

participação desse indivíduo que está na outra ponta da cadeia da escrita saísse do 
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seu estágio de passividade e de letargia e se colocasse na posição de construtor da 

obra. Nessa integração, à medida que produziu uma obra interessada na refundação 

dos discursos pela intervenção ativa das vozes do passado, buscou fazer desse 

exercício uma prática experimentada primeiro pelos sentidos depois pela ação; quis 

e fez da literatura ínterim entre o homem e a existência.  

É a ciência sobre a importância das vozes lançadas num passado e a 

necessidade de revigorá-las – em consonância com o apelo ao leitor na construção 

do que poderíamos chamar de sobrevida do livro – que sublinhamos dois textos 

reproduzidos na edição agora apresentada: o do professor Cláudio Capuano (em 

memória) e o da professora Joanna Courteau, ambos já conhecidos de um público 

restrito de leitores da obra saramaguiana – o primeiro, da língua portuguesa do 

núcleo brasileiro e o segundo, da língua espanhola. Um aponta para um dos temas 

mais caros à literatura saramaguiana – e já lidos de maneira diversa por outros 

leitores, o feminino; outro, para uma obra que talvez seja uma das mais ricas em 

referências simbólicas (daí a possibilidade de interpretações jamais esgotadas) e 

uma das que tornou em relevo o flerte que a obra de Saramago manteve sempre 

aceso com a literatura de língua espanhola e com a escola do chamado realismo 

mágico a qual tiveram como exímios mentores nomes como o do cubano Alejo 

Carpentier; Courteau exerce sua reflexão na centelha ainda desses dois para 

deslindar um ponto de interrogação colocado a partir da afirmativa de Carpentier 

introduzida por José Saramago no romance em questão: “Todo futuro es fabuloso”. 

Qual futuro?  

São contemplados nesta edição, além do teatro saramaguiano, e do romance 

A jangada de pedra (do qual trazemos ainda a reprodução de algumas páginas de 

notas manuscritas de José Saramago), reflexões sobre a identidade a partir da leitura 

quase integral da obra romanesca do escritor português, da leitura de As 

intermitências da morte, A viagem do elefante, Memorial do convento e Todos os 

nomes, todas com abordagens cuja preocupação nascida no texto literário logra 

ampliar ou lançar algumas lufadas sobre a complexa realidade humana, todas 

atentas a não se descuidar da literatura como espaço de saber, tal como 

compreendeu Roland Barthes na sua aula de chegada ao Collège de France – “A 

ciência é grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir essa distância que a literatura nos 

importa.” 

Resta-nos desejar uma prazerosa incursão por mais esta edição de vozes 

atentas aos lugares percorridos pela força da literatura saramaguiana. 

 

 

 

 

Equipe editorial  
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AS SEMIÓTICAS DO NOME: 

IDENTIDADE E ANONIMATO 

NA OBRA DE JOSÉ 

SARAMAGO* 
 

 

JOSÉ ENRIQUE FINOL  

 

 

 

 

 
Introdução  

 

Se (como o grego afirma no Crátilo) 

O nome é o arquétipo da coisa, 

Entre as letras de rosa está a rosa 

E todo o Nilo na palavra Nilo. 

 

Jorge Luis Borges, “O Golem”, de O outro o mesmo 

 

 O nome próprio constitui um dos objetos culturais mais poderosos nas 

culturas humanas. Usualmente implica um processo de seleção muito cuidadoso 

pois, em geral, é para toda a vida e afeta normas legais que garantem a identidade 

pessoal, familiar e social. Tem, além disso, um componente estético, tanto em si 

mesmo como na sintagmática em que se insere para acompanhar o segundo nome e 

os sobrenomes. Na eleição de um nome não só se toma em conta o futuro da criança 

mas também a própria identidade familiar, grupal e social. No caso dos pais, por ser 

quem decidem o nome, implica uma responsabilidade que os acompanhará para o 

resto de suas vidas e, inclusive, de sua memória para o filho e para o núcleo familiar. 

 Para a Semiótica, os processos de significação que são gerados graças aos 

nomes próprios são de extrema importância, pois identificam um campo no qual 

operam ricos e variados processos que implicam mecanismos semânticos, sintáticos 

e pragmáticos de uma grande complexidade. Trata-se, além disso, de um fenômeno 

cuja universalidade revela uma característica que define as comunidades humanas 

e seus esforços de representação, identificação e pertença.  
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As semióticas do nome 

 

Queria eu dizer então que, vivendo rodeado de sinais, nós 

mesmos somos um sistema de sinais. 

 

José Saramago em Jose e Pilar, documentário, 2006 

 

As problemáticas do nome têm ocupado numerosos esforços na Filosofia, na 

Semiótica e na Sociologia. Os gregos (Platão, no Crátilo, Aristóteles, na Retórica) se 

interessaram pelos problemas particulares do nome próprio e do nome comum, e 

alguns deles discutiram seu caráter especial. Para Bertrand Russell, os nomes 

próprios são “descrições abreviadas” e por isso outorgam maior demonstração ao 

significado indicial. 

Em 1967, Barthes1, num artigo em homenagem a Roman Jakobson, expôs o 

problema do nome na obra de Marcel Proust. Aí sublinhava que o nome próprio “é 

um signo volumoso, um signo cheio de uma dimensão densa de sentido, que nenhum 

uso pode reduzir, deformar, ao contrário do nome comum que não produz seus 

sentidos se não pelo sintagma” (BARTHES, 1972, p.125). É esta condição 

paradigmática o que faz particularmente poderoso o nome próprio, ao que Lotman 

agregava que “[é] provável que a mais aguda manifestação da natureza humana seja 

o uso dos nomes próprios” (1999, p.52) 

 Para Peirce, os nomes próprios, como demonstrativos, são Sub-índices ou 

Hiposemas, pois denotam um vínculo com os objetos que designam. Noutra ocasião 

classificará o nome próprio como Legi-signos indiciais remáticos, pois se trata de um 

signo geral, têm um vínculo referencial com o objeto que designa e não é nem 

verdadeiro nem falso (ZELIS, 2012). Em 1902, Peirce atribui maior força indicial ao 

sobrenome que o nome, o que é válido para o nome comum mas não para o nome 

próprio, cuja especificidade e capacidade referencial são maiores que a do nome 

comum e do sobrenome, inclusive se o nome próprio é repetível e, por sua vez, 

designa pessoas diferentes. 

 Os nomes formam um capítulo fundamental na constituição do capital 

simbólico (BORDIEU, 1997) do indivíduo, da família e da sociedade. Na constituição 

desse capital simbólico, Bordieu, além da menção ao nome próprio, inclui processos 

de nominação2, como a associação entre o nome e as instituições escolares de 

prestígio (Harvard, Sorbonne, MIT etc.), uma “nobreza de escola que engloba uma 

parte importante de herdeiros da antiga nobreza de sangue que reconverteram seus 

títulos nobiliárquicos em títulos escolares” (1979, p.37); e também a competência 

do Estado para fazer nomeações (appointings), ato semelhante ao desígnio de 

alguém para um cargo, “um ato misterioso que obedece a uma lógica próxima à da 

magia” (1979, p.113). Acrescenta que o nome próprio “é o certificado visível da 

identidade de seu portador através dos tempos e dos espaços sociais, o fundamento 
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da unidade de suas manifestações sucessivas e da possibilidade socialmente 

reconhecida de totalizar estas manifestações em alguns registros oficiais” (1979, 

p.79).     

 

O nome próprio como hipersigno 

 

Para nós, o nome próprio constitui um hipersigno, entendido “como um 

campo de ex-tensões e in-tensões composto por sua vez de signos subordinados à 

totalidade do sistema” (URBINA, 1992), pois é capaz de despertar, ao mesmo tempo, 

uma identidade pessoal e absoluta e um conjunto de características semânticas de 

caráter cultural. Em relação ao primeiro, o nome próprio atua como a identificação 

com foto, cuja relação com o referente é unívoca, não por razões indiciais mas por 

relações de escassa polissemia, fixamente estabelecidas entre os códigos culturais e 

o referente. Agora, enquanto a fotografia guarda algumas relações de semelhança 

com o referente, embora estes sejam mínimos e culturalmente afetados, 

características que aprendemos a identificar graças a uma larga tradição de 

codificação e decodificação de imagens visuais, o nome, como signo verbal, se 

constrói de maneira absolutamente convencional, onde o peso semântico maior 

deriva da tradição e, hoje, dos meios de difusão em massa que têm prestigiado uns 

nomes em relação a outros. Em relação ao segundo, o nome próprio forma parte de 

uma tradição histórica, religiosa, política que o marca de maneira definitiva. Bem 

sabemos que no Ocidente o peso religioso foi um dos elementos decisivos na seleção 

e uso dos nomes, influência que deu lugar, pouco a pouco, a outras alternativas, entre 

elas, tal como ocorre em vários países latino-americanos, com particular ênfase na 

Venezuela, a construção de nomes combinando sílabas dos nomes dos progenitores, 

como Orlimar (Orlando + María), cópia de nomes de artistas ou dirigentes políticos,  

com frequência com o marcado predomínio de nomes em inglês, que são difíceis de 

acreditar como o de Usnavy (US Navy)3. 

 

José Saramago: uma arqueologia do nome 

 

Na obra literária de Saramago encontramos uma série de juízos, análises, 

comentários e observações que poderiam parecer soltos se não os reunirmos, 

classificarmos e interpretarmos. Poderia se dizer, como se verá, que o autor tem uma 

militante consciência semiótica; sempre refletindo sobre os signos e seus 

significados, tal como se vê em O ano da morte de Ricardo Reis onde afirma: 

“Extrañas relaciones son éstas entre el hombre y los signos” (2002b, p.587), o que 

revela seu profundo interesse nos processos de significação. Em tal sentido, vistas 

as teorizações sobre o nome próprio, nos propomos agora fazer um inventário 

desses juízos e analisar as problemáticas que eles produzem. Trata-se, sem dúvidas, 

de um componente recorrente na obra do escritor português, uma temática que 
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inclusive dá nome a alguns de seus romances (Ex., Todos os nomes, 1998). Depois do 

inventário e análise propomos uma hipótese interpretativa que explicaria a origem 

de tal recorrência antroponímica.  

Em Manual de pintura e caligrafia (2007c. MPC, de agora em diante), onde 

Saramago discute largamente a identidade entre pintura e escrita, uma atividade 

que denomina escripintar, o tema do nome é levantado insistentemente. Em 

primeiro lugar, os nomes de vários dos personagens são identificados com uma só 

letra (S., para o administrador da empresa SPQR, M. para uma de suas amantes, cujo 

irmão, no entanto, se chama Antonio). O autor dá uma explicação: 

 

No obstante, no lo disfrazo todo, porque SPQR son las 

verdaderas iniciales del nombre de la empresa de la que S. es 

señor. Mezclo el senado y el Pueblo Romano con este 

capitalismo (…) Tengo todavía una razón, una confusa razón, 

quizá un tortuoso artificio, para no escribir por extenso los 

nombres: en mi oficio (que es el de pintar) empezamos por 

aplicar los colores tal como vienen en los tubos, que tienen 

nombres fijados para siempre jamás. Pero al unirlos, en la 

paleta o en la tela, la mínima superposición los modifica, o la 

luz, y un color es el que era, más el color vecino, más la 

conjunción de los dos… (SARAMAGO, 2007c, p.27). 

 

Como se pode ver, aqui Saramago insere o problema da sintagmática do nome: assim 

como as cores ao unir entre si se modificam, também os nomes próprios ao se unir 

aos sobrenomes, os apodos e pseudônimos adquirem novas dimensões, novos 

sentidos que derivam não apenas da história de cada indivíduo mas também da 

própria história desse particular nome próprio.  

Em segundo lugar, Saramago faz uma extensa lista de possíveis nomes (entre 

eles seu próprio sobrenome) que começam com a inicial S que identifica seu 

personagem. Ao contrário do que poderia esperar-se, os personagens importantes 

são os que se identificam com uma só letra: “Otras personas tendrán nombre aquí: 

no son importantes. De Adelina, por ejemplo, diré el nombre: solo duermo con ella: 

no la conozco ni deseo (conocerla)” (2007c, p.29). 

Por que essa dessemantização, essa redução do nome? Por que apagar do 

personagem importante seu nome? Uma hipótese preliminar é que, de fato, o autor 

não desejar tingir semanticamente o personagem, pois deseja identificá-lo através 

de suas descrições e ações, em lugar de marcá-lo, desde o início, com um nome que, 

queira ou não, traz consigo conotações culturais. Para contrastar este recurso o 

autor recorre ao oposto: “Al volverme descubro a la secretaria Olga (así se llamará 

cuando diga su nombre)” (2007c, p.36), um recurso no qual agrega a profissão do 

personagem ao seu nome próprio e que mantém ao longo do romance, ainda que as 
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vezes, poderíamos dizer, esse recurso seja-lhe um entrave “La secretaria Olga (¿por 

que me cuesta tanto separarle el nombre de la profesión? ¿el nombre de la 

prfesión?”) (2007c, p.70).  

Em Levantado do chão (2007e), o escritor recorre ao saber popular para 

mencionar novamente, com uma suave ironia, o problema das relações entre o nome 

a identidade: “Hay quien dice que sin el nombre que tenemos no sabríamos quiénes 

somos, es un dicho que parece perspicaz y filosófico” (2007e, p.239). Essa ironia 

retorna expressa algumas linhas mais adiante: “... este ciclista tan en paz con su alma 

que bien se ve que no le afectan estas sutiles cuestiones de identidad, tanto de sí 

mismo como de los papeles” (2007e, p.239).  

Neste mesmo romance de Saramago introduz-se um personagem que não é 

difícil de identificar como seu pai. Trata-se de um guarda de nome José Calmedo que, 

como José de Sousa, o pai de Saramago, pedirá demissão do trabalho, emigrará com 

sua mulher e dois filhos e trabalhará na vida civil. Ao falar do guarda Calmedo, sem 

explicação alguma se refere ao sobrenome Sousa, ao invés de Calmedo, e destaca o 

seguinte: 

 

Es un hombre con historia, que desgraciadamente no puede 

relatarse aquí, salvo lo concerniente a su apellido, por ser 

relato breve y gracioso, e ilustrativo de la hermosura de los 

nombres y de la singularidad de su nacimiento, lo malo es 

nuestra mala memoria o nuestra escassa curiosidad que hace 

que no sepamos o hayamos olvidado que el apellido sousa 

quiere decir paloma torcaz, fíjense que hermosura y no esa 

trivialidad puesta en la partida de nacimiento (…). Pero lo 

bueno es cuando la hermosura de los nombres viene de forzar 

otros anteriores o de palabras dichas sin intención de 

nombre… (2007e, p.265-66).  

 

Este parágrafo prefigura uma explicação sobre a constante preocupação de 

Saramago pelos nomes próprios e pela identidade, pois anuncia a problemática da 

origem de seu próprio nome e da alteração, como veremos, de sua própria 

identidade. Mas, ao mesmo tempo, mostra um novo aspecto de sua concepção 

antroponímica: a estética do nome. Segundo o texto citado, frequentemente a beleza 

de um nome (neste caso de um sobrenome) deriva das origens e de sua 

familiaridade com outros nomes anteriores.  

Em Memorial do convento (2001a), Saramago faz uma aproximação 

aparentemente contraditória. Por um lado, ao identificar um dos condenados à 

fogueira pela Inquisição, depois de destacar os seis nomes completos pelo qual são 

conhecidos, afirma que “quién sabe que otros nombres tendrá y todos verdaderos 

porque debería ser un derecho de hombre elegir su proprio nombre y cambiarlo 
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cien veces por día, que un nombre no es nada” (2001a, p.63, grifos nossos), uma 

afirmação que, em sua constante crítica às religiões4, repete em História do cerco de 

Lisboa: “Un hombre no es nada, la prueba podemos encontrarla en Alá que, a pesar 

de los noventa y nueve que tiene, no ha coseguido ser más que Dios” (2003d, p.312). 

Aqui, como se vê, Saramago expõe, a) que há mais de um nome verdadeiro; b) que 

deve ser direito o interessado e não os pais eleger seu nome; e c) que, finalmente, 

“um nome não é nada”, o que implica uma desqualificação ou minimização do nome 

próprio, como se isso, ao fim, o permitisse aceitar sua própria mudança de nome.  

Mas, por outro lado, como uma homenagem, política e ideológica, aos 

miseráveis homens obrigados a sacrificar suas vidas na construção de um convento, 

Saramago quer deixar um testemunho: “dejemos al menos aquí escritos sus 

nombres, ésa es nuestra obligación, solo para eso escribimos, para hacerlos 

inmortales” (2001a, p.321); e acrescenta imediatamente uma lista de 24 nomes, um 

para cada uma das letras do alfabeto, “para que queden aquí todos representados” 

(2001a, p.321). este mesmo recurso, próprio de uma isotopia política, repete em 

História do cerco de Lisboa, onde também quer solidarizar-se com as mulheres 

pobres: “Por muy poco que valga un nombre estas mujeres lo tienen también, aparte 

del general de putas con que las conocen” (2003d, p.313); e logo menciona, um por 

um, os nomes das mulheres, muitos dos quais comenta, para finalmente acrescentar 

que “da ganas de sacarlas de la vida (de prostitución) y llevárselas a casa (...) para 

intentar saber qué secreto liga la persona al nombre que tiene, incluso cuando ella 

parece todavía menos que él” (2003d, p.313, grifos nossos). 

De modo que, embora “um nome não é nada”, como disse há 258 páginas, é, 

finalmente, o nome o que simboliza, representa e identifica, de maneira eficaz o 

homem, já não apenas o indivíduo particular mas o ser humano universal. Apesar, 

pois, da contradição que o nome possa parecer, sua eficácia simbólica o converte 

num instrumento semiótico que o autor não pode ignorar, o que mais adiante 

confirma quando se trata de identificar o homem e já não o menino: “No ha llegado 

aún Gabriel, imagínense, hace tantos años que conocemos al mozo y hasta ahora no 

sabíamos su nombre, tuvo que esperar a hacerse hombre para que lo supiéramos” 

(2003d, p.367).  

Finalmente é importante notar que também neste romance, no que parecera 

ser uma forma de homenagem aos pobres e desamparados que sofrem a construção 

do convento, Saramago escreve seus nomes com letra inicial maiúscula (Sete-Sóis, 

Blimunda, Baltasar), diferente do que faz em vários de seus romances onde os 

nomes são escritos com minúscula e reserva a maiúscula para indicar quando fala 

algum dos personagens ou quando se inicia um parágrafo. Também em Levantado 

do chão os pobres camponeses terão escritos seus nomes com maiúscula (António 

Mau-Tempo, Gracinda, Manuel Espada etc.). Trata-se de uma expressão política, 

ideológica, de sua identificação e solidariedade pessoal com os pobres. 
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Em O ano da morte de Ricardo Reis (2002b), Saramago destaca “la vaguedad 

de esas curiosas palabras que son nombres, las más vacías palabras si no les 

metemos dentro un ser humano” (2002b, p.545). Já antes, ao falar da praça como 

lugar de encontro e comunicação, havia destacado que esses espaços estão ali para 

que “los nombres no sean palabras muertas sino que se peguen a rostros vivos” 

(2003a, p.11). Aqui, como vemos, se introduz o tema do nome como identidade, pois 

o nome está vazio se não há “dentro” dele um ser humano individual. Mas, no mesmo 

romance o escritor sublinha que mesmo tendo o mesmo nome o ser humano varia: 

“Es que la gente nunca se da cuenta de que quien acaba una cosa nunca es aquel que 

la empezó, aunque ambos tengan nombre igual, que es solo eso lo que se mantiene 

constante nada más” (2002b, p.68). Esse juízo já exposto em MPC, onde afirma que 

“darle nombre (a un hombre) es fijarlo en um instante de su transcurso, inmovizarlo, 

quizá en desequilibrio, darlo desfigurado” (2007c, p.28). Assim, então, a identidade 

que o nome carrega é uma identidade ilusória, variável, efêmera.  

Em A jangada de pedra (2001b) Saramago atribuiu ao nome, junto com a 

visão, a capacidade de fazer existir as coisas: “En definitiva, tiene entera razón Roque 

Lozano, que para que las cosas existan son necesarias dos condiciones, que el 

hombre las vea y que les ponga nombre” (2001b, p.100). Trata-se de uma nova 

dimensão em que a nomear é anterior à identidade, pois a existência biológica é 

anterior a esta. Sem dúvidas, desde o ponto de vista semiótico, tal como assinala 

Saramago, a existência cultural e social é dada pelo corpo, com sua simples forma no 

mundo, mas verbalizada em e graças ao nome.  

História do cerco de Lisboa (2003d) é um dos romances em que Saramago 

expressa com maior frequência seu interesse literário pelo nome próprio. Em várias 

ocasiões se refere a essa temática e em outras desenvolve de tal modo que é 

impossível não as citar. Já na página 31 aparece explícita essa preocupação: “El 

corrector tiene nombre, se llama Raimundo (...) si es que nombre y apellidos han 

podido añadir alguna vez provecho que se viera a las acostumbradas referencias 

sinalécticas y otros diseños, edad, altura, peso, tipo morfológico, tono de la piel, color 

de ojos y de cabellos...” (2003d, p.31). Imediatamente o narrador5 se apressa em 

explicar qual é o sobrenome do revisor, “aqueI que más se estima, en este caso Silva, 

nombre completo Raimundo Silva”; para logo dirigir-se ao segundo nome, “que (a 

Raimundo) no le gusta” mas que ao narrador parece que “debería apreciar por 

encima de todo lo demás el llamarse Bienvenido, que precisamente disse lo que 

quiere decir, bienvenido a la vida, hijo mío, pues no señor, no le gusta el nombre” 

(2003d, p.31). Ato seguido nos diz os pais de Raimundo, esperando dos bens da 

madrinha “alguna parte para el futuro del hijo”, “faltando a la costumbre que 

mandaba dar al niño solo el nombre del padrinho, se añadió al nombre de la 

paraninfa, pasado a masculino” (2003d, p.32). O texto também coloca o problema 

estético do nome: 
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En Raimundo Bienvenido Silva, los motivos, que en momento 

alguno de su vida habían sido de rencorosa frustración, son 

hoy, unos, meramente estéticos, por no sonarle bien la 

vecindad de los dos gerundios, y los otros, por así decirlo, 

éticos y ontológicos, porque (…) solo una ironía muy negra 

pretendería hacer creer que alguien es realmente bienvenido 

a este mundo (2003, p.32).  

 

Logo, a partir de um encontro desagradável com a nova supervisora dos revisores, 

Raimundo Benvindo Silva tem que lidar, intensamente, com o fato de que não 

conhece seu nome: “Cómo se llamará”, se pergunta várias vezes e não encontra outro 

recurso que buscar seu nome na coluna da seção onomástica do Vocabulário de José 

Pedro Machado, que começa com o antropônimo Aala, até cair dormindo na letra M, 

justo “con el dedo sobre el nombre de María” (2003d, p.105), o que confirma, como 

diz o narrador, “cada palavra es un peligroso aprendiz de brujo” (1989, p.108); ou, 

talvez, que “las palabras andan ideológicamente desorientadas” (2003d, p.191), uma 

desorientação que seguramente se deve ao que “ya recorrieron milliones de páginas 

y de bocas antes de que llegara nuestro turno de utilizarlas, palabras cansadas, 

exhaustas de tanto pasar de mano en mano y dejar en cada una parte de su sustancia 

vital” (2003, p.255). Ou talvez o nome Maria tem sua própria eficácia, seu alto nível 

hierárquico: “Las palabras también tienen su jerarquía, su protocolo, sus títulos de 

nobleza, sus estigmas plebeyos” (2006, p.237). 

 Mais tarde, o narrador do romance se preocupa com as injustiças que se 

cometem ao mudar e, inclusive, desfigurar o nome dos homens. Um caso assim se 

apresenta em História do cerco de Lisboa com um soldado a quem “habrá que 

reconocerle un nombre, que lo tiene, (...) pero el problema está en que tendremos 

que escoger entre el que él supone que es suyo, Mogueime, y el que le darán más 

tarde, Moigema será (...), esta cuestión de los nombres no se debe tomar como 

insignificante” (2003d, p.201). De fato, o narrador toma não apenas esses dois 

nomes do soldado mas em algumas páginas mais adiante agrega um terceiro: 

Mogueime, Moqueime ou Moigema. Como se para garantir sua identificação, mesmo 

em sua variedade, fosse uma responsabilidade de quem narra. 

 A constante preocupação pelo nome evidencia os conflitos entre a palavra e 

o referente, entre esse nome e o que designa:  

 

…cierto es que los nombres son importantes, pero solo llegan 

a serlo después de conocerlos, antes de eso una persona no es 

sino una persona, y basta (…) Y si, en fin, acabamos sabiendo 

cómo se llama, lo más seguro es que del nombre conjunto nos 

limitemos a escoger o recibir, como más precisa 

identificación, solo una parte de él, lo que prueba que, siendo 
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el nombre importante, no todo él tiene la misma importancia, 

que Einstein se llamara Alberto nos es relativamente 

indiferente, como tampoco nos pesa no saber qué otros 

nombres tenía Homero (2003d, p.206-207).     

 

O evangelho segundo Jesus Cristo (2005) é o único romance, entre os lidos para esta 

pesquisa, em que Saramago não menciona o tema do nome. Seu enorme esforço 

literário está voltado aí para mostrar a humanidade de Jesus e os erros que Deus 

tem cometido com os homens. Trata-se de uma visão sobre a história de Jesus em 

que o marco da cultura e as tradições judaicas dão nova luz à vida de Jesus como 

homem, companheiro e pai. Como ser humano. 

 Em Ensaio sobre a cegueira (2004b) nenhum dos personagens tem nome6 e 

para identificá-los o narrador os denomina “o médico”, “a mulher do médico”, “o 

velho da venda preta”, “a rapariga de óculos escuros” etc. Aqui Saramago relaciona 

a possibilidade de vermos com a existência verdadeira, com a capacidade de ser, 

pois à medida em que a cegueira nos separa do mundo iniciamos nosso caminho até 

a morte e, em consequência, deixamos de existir, uma inexistência que se confirma 

na escassa importância que, então, adquirem os nomes: “Tan lejos estamos del 

mundo que pronto empezaremos a no saber quiénes somos, ni siquiera se nos ha 

ocorrido perguntarnos nuestros nombres, e para qué, ningún perro reconoce a otro 

perro por el nombre que le pusieron” (2004b, p.84, grifos nossos); e confirma três 

páginas adiante: “No ha dicho cómo se llama, seguro que sabe que eso aquí no tiene 

importancia” (2004b, p.87). E, finalmente, modifica a identificação nominal em 

relação à identidade vocal: “los ciegos no necesitan nombre, yo soy esta voz que 

tengo” (2004b, p.388).   

 

Todos os nomes: uma alegoria do mundo 

 

Todos os nomes (1998) é o romance no qual Saramago fala com mais 

frequência em seus diários. Não apenas registra em seus cadernos o dia em que lhe 

ocorreu a ideia principal mas também que este se originou na busca de informação 

sobre a morte de seu irmão Francisco; descreve o plano de trabalho e o processo de 

escrever os primeiros parágrafos. Além disso, discute, ainda em suas notas, o 

problema do nome: 

 

Otra vez la cuestión de los nombres. A primera vista, 

contrastando con el Ensayo, donde ningún personaje tiene 

nombre, aquí, con este título, se supone que deberían 

aparecer todos los nombres, que debería existir incluso la 

preocupación de hacerlos sobresalir, de jugar com ellos. 
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Simplemente, eso me repugna. El nombre de la persona es 

demasiado intrigante para ser trivializado (2002a, p.288).  

 

Em 2 de julho de 1997, Saramago terminou de escrever Todos os nomes e Pilar, sua 

companheira, acredita que seja o melhor de seus romances. Desde a epígrafe 

Saramago mostra sua preocupação com o nome: “Conoces el nombre que te dieron, 

/ no conoces el nombre que tienes. Libro de las Evidencias” (1998, p.9). Apesar de 

chamar-se Todos os nomes, só o personagem principal tem nome próprio, José, 

precedido por um título, Sr., muito embora este personagem tenha sobrenomes o 

autor nunca os diz: “Además del nombre proprio de José, don José también tiene 

apelidos, de más corrientes, sin extravagancias onomásticas, uno por parte de padre, 

otro por parte de madre” (1998, p.19). Saramago nos explica que para este 

personagem não lhe serve de nada seus sobrenomes o que, provavelmente, “se 

desprende de la insignificância del personaje” (1998, p.19). 

Neste romance, de kafkianos tons parabólicos, Saramago confronta 

sistematicamente as múltiplas problemáticas onomásticas com as da existência em 

si. Se tal como sustentamos em outra parte (FINOL, 2013), a Conservatória Geral do 

Registo Civil é uma metáfora do labirinto e este do mundo, em Todos os nomes, 

Saramago constrói uma elaborada alegoria do universo, dos seres humanos e seus 

nomes e, como um recurso antitético, o faz deixando sem nome todos os 

personagens, exceto a um Sr. José transformado em Teseu libertador da anomia e da 

insignificância a partir de quando elabora uma história destinada a resgatar “a mujer 

descononocida”, “la profesora de matemáticas”, de sua morte física, para dar-lhe 

uma vida simbólica, uma condição muito mais poderosa que a primeira.  

A Conservatória Geral e o Cemitério Geral têm como divisa “Todos los 

nombres”, embora na primeira “todos los nombres efectivamente se encuentram, 

tanto los de los muertos como los de los vivos, mientras que el Cementerio, por su 

propria naturzaleza de último destino y último depósito, tendrá que contentarse 

siempre con los nombres de los finados” (1998, p.251). Apesar, pois, de estarmos 

ante um relato que se desenvolve no âmbito universal dos nomes, nenhum de seus 

personagens os têm, e por isso, para mencioná-los, o autor recorre tanto a nomes 

comuns, como “la señora del entresuelo derecha”, “el director”, “los escribientes”, “la 

madre” etc. quanto a denominações como “Fulano de Tal”, “Beltrano de Tal”, “Zutana 

de Tal” etc. 

Se, como diz Herrera, “uma das funções da literatura é encontrar outros 

registros” (2013, PL3), em Todos os nomes o autor constrói uma alegoria do humano 

que não se limita ao nome, um novo registro, uma nova percepção, em que os limites 

entre a vida e a morte não são definitivos nem intransponíveis mas que a existência 

se prolonga, não numa vida celestial ou divina, em que o próprio Saramago não 

acredita, mas nos outros, na recordação, como ato, e na memória, como presença 

compartilhada. Essa memória está expressada assim:  
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Aquí vivió una mujer que se suicidó por motivos 

desconocidos, que había estado casada y se divorció, que 

podría haber vuelto a vivir con los padres después del 

divorcio, pero que prefirió continuar sola, una mujer que 

como todas fue niña y muchacha, que ya en esse tiempo, de 

una cierta indefinible manera, era la mujer que llegó a ser, una 

profesora de matemáticas que tuvo su nombre de viva em el 

Registro Civil junto a los nombres de todas las personas vivas 

de esta ciudad, una mujer cuyo nombre de muerta volvió al 

mundo vivo porque este don José fue a rescatarlo al mundo de 

los muertos, apenas el nombre, no a ella, que no podía un 

escribiente tanto (1998, p.313, grifos nossos). 

 

Se em Todos os nomes o mundo é um caos labiríntico (FINOL, 2013), um caos 

geométrico, ordenado, em que inclusive os nomes colocados nas tumbas do 

Cemitério Geral não correspondem às pessoas efetivamente enterradas nelas (cf. p. 

269-281), é necessário encontrar um sentido para a vida que vá além de seu mero 

significado7. Trata-se de um esforço por encontrar e construir um novo registro do 

mundo, para dar-lhe sentido apesar de que “Nada en el mundo tiene sentido”8 (1998, 

p.317), e a construção dessa nova significação Saramago faz graças a uma enorme 

metáfora – “la metáfora es simpre la mejor forma de explicar las cosas” (1998, 

p.309) –, graças a uma complexa alegoria em que o ser, o mundo e o nome se 

reconciliam na vida, em que um insignificante personagem, Sr. José, recupera para a 

vida um ser igualmente insignificante e anônimo, uma professora de matemática 

que se suicidou e cuja ficha na Conservatória Geral, por sorte, chega às mãos deste 

escriturário que, paradoxalmente, colecionava notícias de personagens famosos.  

 

A caverna, O homem duplicado e Ensaio sobre a lucidez 

 

A caverna (2007b) é outro dos romances em que desde o primeiro parágrafo 

o narrador começa por identificar os personagens: “El hombre que conduce la 

camioneta se llama Cipriano Algor (...) El hombre que está sentado a su lado es el 

yerno, se llama Marcial Gacho (...) Como ya se habrá reperado, tanto uno como otro 

llevan pegados al nombre proprio unos apellidos insólitos cuyo origen, significado y 

motivo desconocen” (2007b, p.9). Imediatamente o narrador passa a explicar o 

significado de cada sobrenome. Aqui, inclusive, como no caso de Cerbère em A 

jangada de pedra, se dá nome ao cão de Cipriano Algor, chama-se Achado, porque de 

fato foi encontrado casualmente, jogado como estava; trata-se de um cachorro que 

depois de ver seu dono espera ser chamado por seu nome para aproximar-se dele: 

“El perro ya había levantado la cabeza al verlo, y ahora, escuchado finalmente el 
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nombre por el que esperaba, salió de la caseta de cuerpo enterro” (2007b, p.64-65). 

Assim, o narrador nos introduz ao tema da identificação animal e da relação deste 

com Cipriano Algor, quem, depois de encontrá-lo, o primeiro que faz é dar-lhe um 

nome: “No sé qué nombre tenías antes, a partir de ahora tu nombre es Encontrado” 

(2007b, p.63). 

 Logo o narrador insere a dependência entre homem e mulher que os nomes 

simbolizam, particularmente quando Cipriano Algor “se encontró pensando en 

Isaura Estudiosa, en ella em persona, pero también en el nombre que usa, que no se 

entiende por qué tendremos que seguir llamándola Estudiosa, si ese Estudioso le 

vino del marido, y él está muerto” (2007b, p.142). Para romper essa dependência, 

Cipriano Algor necessita conhecer o sobrenome de solteira de Isaura: “En la primera 

ocasión, pensó el alfarero, no me olvidaré de preguntarle cuál es su apellido, el suyo 

proprio, el de origen, el familiar” (2007b, p.142). Depois de muito pensar em Isaura 

Estudiosa, Cipriano Algor começa um jogo de palavras que consiste em repetir, 

variando a ordem, os nomes de Marta, Marcial, Isaura e Achado, aos quais, 

finalmente, acrescenta seu próprio nome. Vemos aqui, uma vez mais, um esforço 

onomástico do autor para, por um lado, dar contornos específicos aos seus 

personagens, e, por outro, para explicar os vínculos e associações que os nomes têm, 

o que lhe permite criar um microuniverso em que a nomeação estabelece sentidos 

particulares.  

O homem duplicado (2007a) é um caso curioso de discursividade 

antroponímica, pois Saramago desde a primeira página introduz, com uma força 

semiótica extraordinária, a problemática do nome, mas já não como identidade mas 

como diferença, já não como beleza mas como feiura. De fato, o romance começa ao 

dizer: 

 

El hombre que acaba de entrar en la tienda para alquilar una 

película tiene en su documento de identidad un nombre nada 

corriente, de cierto sabor clásico que el tiempo ha 

transformado en vetusto, nada menos que Tertuliano Máximo 

Afonso. El Máximo y el Afonso, de uso más común, todavía 

consigue admitirlos (…) pero el Tertuliano le pesa como una 

losa desde el primer día en que comprendió que el maldito 

nombre podía ser pronunciado con una ironía casi ofensiva 

(2007a, p.11). 

 

É esse “peso” do nome, que o empregado da locadora imediatamente percebe e do 

qual se ri neste primeiro encontro, que no seguinte, ao dirigir-se a Tertuliano 

Máximo Afonso, o chama pelos sobrenomes, “los quales, siendo también nombres 

proprios, tal vez lograsen, a partir de ahora, en su espíritu, empujar hacia la sombra 
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el nombre auténtico, el nombre verdadeiro, el que en una mala hora le provocó 

ganas de reír” (2007, p.59). 

Aqui a força semiótica do nome é derivada não apenas do nome, Tertuliano, 

mas também de seu formato triplo e, principalmente, do fato de que o escritor cada 

vez que se refere ao personagem, e são muitas pois é o principal, o denomina com 

seus três nomes completos. Saramago inclusive utiliza um recurso de 

intertextualidade própria, pois imediatamente depois de mencioná-lo o compara om 

os personagens de quatro de seus próprios romances, “todos pertenecientes, por 

casualidad o coincidenia, al sexo masculino, aunque ninguno tenía la desgracia de 

llamarse Tertuliano” (2007, p.12). 

Assim mesmo, o personagem, em diálogo imaginário com um ator de cinema 

que resulta ser seu duplicado, depois de dar seu próprio nome lhe pergunta qual é o 

seu nome, pois “si dos personas iguales se encuentran, lo natural es querer saber 

todo una de la otra, y el nombre es siempre lo primero porque imaginamos que ésa es 

la puerta por donde se entra” (2007a, p.29, grifos nossos). 

Contudo, enquanto em MPC, como vimos, Saramago dá nomes a quem não 

são personagens importantes e uma só letra aos principais, em O homem duplicado 

usa o procedimento contrário e assim o personagem principal se chamará, como já 

dito, Tertuliano Máximo Afonso, enquanto outros personagens, como a esposa de 

Tertuliano, nem sequer uma letra identificadora: “Las probabilidades de que esta 

(...) atractiva persona venga a tener un papel en la historia que estamos narrando 

son infelizmente muy reducidas, por no deccir inexistentes (...) Ésta es la razón por 

la que no consideramos necesario ponerle un nombre” (2007a, p.76). Um recurso 

que repete em História do cerco de Lisboa: “... y donde de vez en cuando asiste, 

trabajando, una mujer de quien tal vez nunca sea necesario conocer el nombre 

completo” (2003d, p.97).  

Finalmente, neste romance Saramago insere duas temáticas interessantes. 

Em primeiro lugar, a do nome como máscara: “Ahí, mi nombre no ha sido más que 

una máscara, la máscara de tu nombre, la máscara de ti” (2007a, p.198), uma 

afirmação feita por Maria Paz, a noiva de Tertuliano, quando este pede que lhe 

enviem informação mas usando o nome dela. Neste processo de mascaramento 

onomástico para esconder uma pessoa, Saramago expõe a vacuidade do nome e a 

sua substituição, o que vem a contradizer, como em outras ocasiões, a alegada 

relação identitária entre o primeiro e o segundo. 

A segunda temática é aquela que se mostra quando se utilizam dois nomes 

para denominar duas pessoas que, porém, são idênticas. De fato, o gêmeo idêntico 

de Tertuliano não tem um nome igual ao dele mas dois nomes diferentes: Daniel 

Santa-Clara, seu nome artístico, e António Claro, seu nome de registro. Este esforço 

onomástico revelaria, uma vez mais, a intenção de des-identificar a relação nome-

homem, ou melhor, nome-nomeado. 
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Em Ensaio sobre a lucidez (2004a) nenhum dos personagens tem nome, uma 

ausência que já havíamos visto em Ensaio sobre a cegueira (2004b). Não é essa a 

única coincidência entre ambos romances, pois no primeiro aparece o mesmo 

personagem, a mulher do médico, única a ter conservado a visão na cegueira 

generalizada que se conta no segundo. O único nome que encontramos, todavia, 

aparece nas últimas páginas quando o autor joga com uma confusão de um dos 

personagens em introduzir um nome que na verdade não pertence a ninguém mas 

a uma empresa: 

 

Siendo así, haga el favor de anunciarme, recuerde, la firma 

providencial, s.a., seguros & reaseguros, Me dice su nombre, 

Providencial bastará, Ah, comprendo, la firma tiene su 

nombre, Exactamente. El recepcionista hizo la llamada, 

explicó el caso y dijo, tras haber colgado el teléfono, Ya vienen 

a buscarlo, señor Providencial (2004a, p.387).  

 

Neste romance, a única exceção sobre a carência dos nomes é quando se mencionam 

figuras mitológicas, como Jano, o historiador grego Xenofonte ou famosos detetives, 

como Maigret ou Sherlock Holmes. 

A ausência de nomes em Ensaio sobre a lucidez parece indicar certa igualdade 

democrática, horizontal, dos habitantes da capital de um país que não se menciona 

o nome, posto que o romance nos conta a subversão silenciosa de uns setenta por 

cento dos votantes que decidem votar em branco, o que, como era de se esperar, cria 

uma crise política de grandes proporções. Ao não utilizar nomes, Saramago apela à 

igualdade de seres políticos que são os cidadãos e, no melhor dos casos, se limita a 

identificar os personagens pelas funções que cumprem (primeiro ministro, ministro 

do interior, médico, mulher do médico etc.). 

 

As intermitências da morte, A viagem do elefante e Caim 

 

As intermitências da morte (2006) é o segundo romance em que Saramago 

trata explicitamente os problemas onomásticos de seus personagens e, semelhante 

a Ensaio sobre a cegueira e Ensaio sobre a lucidez, não dá nome a nenhum deles. Mas 

esta ausência é significativa: a carência absoluta de nomes é também, de certo modo, 

a igualdade humana ante a morte, convertida em personagem feminino principal 

deste romance. 

Mas, em A viagem do elefante (2008) o autor insere a relação entre o poder 

político e o nome, e também a relação dos nomes com a cultura de onde se originam 

ou onde são usados. Depois do cornaca indiano conduzir, de Lisboa a Viena, o 

elefante que o rei João III envia como presente ao seu primo Maximiliano, 

arquiduque da Áustria, este decide mudar-lhe o nome tanto do elefante, conhecido 
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até então como Salomão, como o do próprio cornaca, conhecido como Subhro. O 

primeiro passará a chamar-se Solimão e o segundo Fritz: 

 

Cómo te llamas (…) Mi nombre es subhro, Sub, qué, Subhro, 

mi señor, ése es mi nombre, Y significa algo ese tu nombre, 

Significa blanco, mi señor, En qué lengua, En bengalí, mi señor 

(…) Te gusta tu nombre, No lo elegí, fue el nombre que me 

dieron, mi señor, Escogerías otro, si pudieras, No lo sé, mi 

señor, nunca he pensado en eso (…) Entonces el archiduque 

maximiliano dijo, Tu nombre es trabajoso de pronunciar (…) 

pasarás a llamarte fritz, Fritz, repitió con voz dolorosa subhro 

(…) Yo preferiría seguir con mi nombre de siempre. Ya lo he 

decidido, y quedas avisado de que me enfadaré contigo si 

vuelves a pedírmelo, métete en la cabeza que tu nombre es 

fritz y ningún otro (2008, p. 158-59). 

 

Mais adiante, entristecido, o cornaca se lamentará: “Fuimos subhro y salomón, ahora 

seremos fritz y solimán. No se dirigía a nadie en particular, se lo decía a sí mismo, 

sabiendo que estos nombres nada signifiacan, incluso habiendo venido a ocupar el 

lugar de otros que sí tenían significado. Nací para ser subhro, y no fritz, pensó” 

(2008, p.160). 

Sem dúvida, Saramago utiliza esta extensa cena para ironizar sobre a 

injustiça do domínio sem limites, o daqueles que, vestidos do poder, podem 

determinar já não apenas a vida de um homem mas, também, seu próprio nome. A 

ironia é mais eficaz se se leva em consideração que o arquiduque muda, também o 

nome do animal. Diferentemente de Cipriano Algor, que dá um nome ao cachorro 

que encontra, Achado, porque não conhece que nome possa ter, o arquiduque ignora 

os que o cornaca e o elefante já têm e lhes dão outros nomes que pertencem ao seu 

domínio cultural. 

Em Caim (2010), Saramago não insere o problema do nome próprio mas 

excepcionalmente, para explicarmos que este é derivado da diferença, da existência 

do outro. Assim, quando Caim se encontra com os que acabavam de fracassar na 

construção da Torre de Babel, porque todos falam línguas diferentes, pergunta como 

se chamava o idioma comum antes de Deus confundir suas línguas, ao que eles 

respondem: “Como era la única (lengua) que había no necesitaba tener un nombre, 

era la lengua, nada más” (2010, p.95). 

Também na coleção de contos intitulada Objecto quase (2003c) Saramago 

omite nomes, exceto os de personagens de filmes como Tom Mix, Chaplin ou Buck 

Jones, que aparecem no conto Cadeira. E, no último conto, intitulado O conto da ilha 

desconhecida, Saramago faz os personagens darem nome ao barco que ganharam do 

rei: A ilha desconhecida. 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.3. janeiro, 2016 • ISSN 2359 3679 

26 
 

Uma troca de nome 

 

Quem retrata a si mesmo se retrata. Mas também escreverá a 

si mesmo quem escreve? 

 

José Saramago, Manual de pintura e caligrafia 

 

 Onde nasce esta preocupação, obsessiva quase, que Saramago mostra pelos 

nomes, tanto em sua presença como em sua ausência, ao longo de quase todos os 

romances, contos e textos biográficos? Para responder a esta pergunta e verificar 

que um “manuscrito é algo mais que uma montanha de letras, leva um ser humano 

dentro” (DEL RÍO, 2012, p.12), decidimos seguir o conselho do próprio Saramago: 

“Por mi parte, me limitaría a proponer (...) que regresemos rápidamente al Autor, a 

la concreta figura de hombre o de mujer que está destrás de los libros (...) para que 

nos digam quiénes son” (2001, p.124-25); ou, dito de outra maneira: “Tal y como lo 

entendo, la novela es una máscara que esconde y al mismo tempo revela los trazos 

del novelista. Probablemente, el lector no lee la novela, lee al novelista” (2002, 

p.203); seguindo, repetimos, esses conselhos, cremos que a resposta parece estar 

em seus próprios textos biográficos, particularmente em As pequenas memórias 

(2007d), onde conta a história sobre como veio a receber o sobrenome que era o 

apelido de seu pai, e como este, mais tarde, teve que mudar sua identidade e 

incorporar esse apelido como sobrenome próprio, o que levou o escritor a afirmar: 

“Supungo que habrá sido éste el único ccaso, en la historia de la humanidade, en que 

el hijo le dio nombre al padre” (2007d, p.57). 

 A falsificação onomástica se produziu quando o pai de Saramago foi registrá-

lo no Concelho de Golegã, a aldeia portuguesa onde então viviam, e um funcionário 

chamado Silvino, um tanto embriagado e sem que ninguém desse conta, “decidió por 

su cuenta y riesgo, añadir el Saramago (“apodo por el que era conocida la familia en 

la aldea”9) al lacónico José de Sousa que mi padre pretendía que llevara” (2007d, 

p.56). Essa “fraude onomástica” só se descobrirá sete anos depois, quando a família 

já vivia em Lisboa: 

 

Entré en la vida marcado con este apellido de Saramago sin 

que la familia lo sospechase, y solo a los siete años, al 

matricularme en la instrucción primaria, y siendo necesario 

presentar partida de nacimiento, la verdad salió desnuda del 

pozo burocrático, con gran indignación de mi padre, a quien, 

desde que se mudó a Lisboa, el apodo le disgustaba mucho 

(2007d, p.56).  
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Essa temática da mudança do nome está inserida em Manual de pintura e caligrafia, 

onde usando um recurso de intertextualidade, Saramago copia os primeiros 

parágrafos de Robinson Crusoé (1719), de Daniel Defoe, nos quais o narrador, em 

tom autobiográfico, destaca como seu verdadeiro nome, Robinson Kreutznaer, foi 

mudado para Crusoé “devido às habituais corruptelas de palavras na Inglaterra”.  

 Em direção semelhante, é possível interpretar a conclusão final da discussão 

inserida, no mesmo romance, em torno de retratar-se ou escrever a si mesmo, 

quando se faz um retrato ou se escreve: “Ojalá no muera en el caminho, como 

siempre acontece a quien, vivo, no encuentra lo que busca. A quien erradamente 

tomó el caminho – y el nombre” (2007c, p.85, grifos nossos). 

 Esse problema da identidade se estende também a seu irmão Francisco, 

morto na primavera de 1924, aos quatro anos, de uma broncopneumonia. No 

registro civil de Golegã não aparece que Francisco tenha morrido e no hospital onde 

morreu, Instituto Bacteriológico Câmara Pestana, não aparece registro de que esse 

menino houvesse sido hospitalizado ali alguma vez. É somente no Cemitério de 

Benfica onde aparece registrado que Francisco morreu em 22 de dezembro e foi 

enterrado ali no dia 24 do mesmo mês. Essa experiência com os registros civis 

originará o romance Todos os nomes, onde justamente, só um dos personagens tem 

nome (casualmente?), José. Nos Cadernos de Lanzarote (2002a), na entrada de 21 de 

setembro de 1996, Saramago confessa que esse romance “no llegaría a existir 

(suponiendo que la escriba) si el óbito de Francisco de Sousa hubiera sido registrado 

en la Conservaduría de Golegã, como debería...” (2002a, p.231). Escreverá as 

primeiras frases desse romance no dia 24 de outubro de 1996. 

 Mas essa problemática identitária vem a agregar-se à da data de seu próprio 

nascimento, também erroneamente indicada em sua certidão de nascimento: “Como 

si no tuviéramos suficiente con el delicado problema de identidad suscitado por el 

apelido, otro vendrá a juntársele, el del día del nacimiento” (2007d p, 60). A certidão 

de nascimento destaca que Saramago nasceu no dia 18 de novembro de 1922 e não 

16 como de fato ocorreu.  

 

Conclusões 

 

Pensava que o poeta é aquele homem 

Que, como o rubro Adão do Paraíso, 

Impõe a cada coisa seu preciso 

E verdadeiro e não sabido nome 

 

Jorge Luis Borges, “A lua”, de O fazedor 

 

Nunca se dirá o suficiente sobre a densidade e eficácia simbólica do nome nas 

diferentes culturas humanas; densidade e eficácia que Saramago ao menos mostra 
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através de um recurso semiótico de inversão: não pela presença de nomes mas, pelo 

contrário, por sua ausência, tal como ocorre, entre outras obras, em Todos os nomes, 

Ensaio sobre a cegueira, As intermitências da morte e Ensaio sobre a lucidez. 

Saramago está consciente da importância do nome10 porque, como ele mesmo 

afirma, “ésa es la puerta por donde se entra”; mas também porque para o escritor 

português a indagação, quase arqueológica, sobre o nome é uma busca, quase 

obsessiva, do nome próprio: “Antes yo decía: ‘Escribo porque no quiero morir’. Pero 

ahora cambié. Escribo para comprender qué es un ser humano”. 

 Saramago, como o poeta Borges, constrói as identidades de seus 

personagens, individuais ou coletivos, graças a recursos onomásticos que os 

caracterizam de modo definitivo, com um nome “verdadeiro e não falso”, mas que, 

em suas ausências, logram significar uma definitiva presença que forma parte de 

alegorias elaboradas para re-significcar o mundo, o ser humano, a vida e a morte. 

Embora pareça contraditório, a ausência de nomes, sua substituição por letras 

inicias ou o uso de apelidos não buscam reduzir a identidade dos personagens, sua 

importância pessoal ou sua condição humana; buscam dar-lhe uma dimensão 

universal em que o ser humano seja reconhecido por ele mesmo e não ignorado ou 

escondido no anonimato e no caos do mundo. É curioso, sem dúvidas, que em seu 

segundo romance, terminado em 1953 mas só publicado em 2011, um ano depois 

de sua morte, o autor utiliza nomes para todos os seus personagens. É um romance 

que se prefigura seu universo narrativo não problematiza as estruturas de 

nomeação e denominação e está escrito com uma técnica narrativa tradicional. 

 Sem dúvida, a própria experiência de vida de Saramago e de sua família 

emerge nas estratégias discursivas de muitos de seus romances, em particular de 

Todos os nomes, onde os erros cometidos com a construção de sua própria 

identidade pessoal, nome e data de nascimento, e a ausência de registros da morte 

de seu irmão Francisco, servem de base para a organização de alegorias sobre a 

identidade geral do humano.  

 

 

Notas 

 

* Tradução de Pedro Fernandes de Oliveira Neto. 
 
1 É irônico que neste trabalho nos apoiemos em Barthes, quando sabemos que Saramago 

afirmava em 2001: “Debo ser el único escritor del mundo a quien Roland Barthes nunca 

cautivó y se atreve a decirlo…” (116). 

 
2 Para os linguistas, o ato de nomear é “un proceso de producción de sentido puesto en juego 

en el momento de la actualización de un nombre, mientras que la denominación es el 

resultado de ese acto” (Laurent y Rangel Vicente, 2007, p.69). 
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3 Ver sobre na matéria da BBC Mundo.com do sábado, 15 de setembro de 2007. 

 
4 Uma das críticas mais forte às religiões aparece em sua obra teatral In Nomine Dei (2003b), 

em cuja introdução Saramago afirma: “No tengo yo la culpa, ni la tiene mi discreto ateísmo, 

de que en Münster, en el siglo XVI, como en tantos otros tiempos y lugares, católicos y 

protestantes anduvieran despedazándose unos a otros en nombre del mismo Dios –In nomine 

Dei–, con el fin de alcanzar, en la eternidad, el mismo Paraíso” (2003, p.7,  itálicos do texto 

original). Na obra, o personagem de Heinrich Gresbeck afirma: “Quizás Dios no sea católico, 

quizás no sea protestante, quizá no sea sino el nombre que tiene” (2003, p.175), dúvida que 

o mesmo personagem repete algumas páginas mais adiante: “¿Y si Dios no es más que el 

nombre que tiene?” (2003, p.178). 

 
5 Utilizo aqui o conceito de narrador sabendo que Saramago, em 26 de fevereiro de 1996, 

num debate no Pen Club entre críticos e autores, negava “la existencia del narrador, o 

‘instancia narrativa’, como más científicamente se le llama (…) ¿Dónde está el narrador de 

una pieza de teatro? ¿Dónde está el narrador de una pintura? No traje respuesta” (2001, 

p.86). Um ponto de vista que desenvolveu em 9 de agosto desse mesmo ano numa 

conferência na Universidade Complutense, e que, dois anos antes, também havia 

apresentado num congresso de Literatura Comparada em Edmonton, Canadá: “La pregunta 

que me hago (…) es si la atención obsesiva prestada por los analistas de texto a tan 

escurridiza entidad (el narrador) (…) no estará contribuyendo a la reducción del autor y de 

su pensamiento a un papel de peligrosa secundariedad en la compleja comprensión de la 

obra” (2001, p.200). 

 
6 Também Borges, no conto intitulado “Utopía de un hombre que está cansado”, deixa sem 

nome o protagonista, um pintor que se isola para viver sozinho. Ao comentar sobre esse 

conto o próprio Borges sublinha: “Él no tiene nombre: los nombres sirven para distinguir a 

unos hombres de otros, pero él vive solo” (2003, p.24). 

 
7 Em Todos os nomes, Saramago, convertido, uma vez mais, em teórico de Semiótica, 

distingue magistralmente entre significado e sentido: “Al contrario de lo que se cree, sentido 

y significado nunca han sido lo mismo, el significado se queda aquí, es directo, literal, 

explícito, cerrado en sí mismo, unívoco, podríamos decir, mientras que el sentido no es 

capaz de permanecer quieto, hierve de segundos sentidos, terceros y cuartos, de direcciones 

radiales que se van dividiendo y subdividiendo en ramas y ramajes hasta que se pierden de 

vista, el sentido de cada palabra se parece a una estrella cuando se pone a proyectar mareas 

vivas por el espacio, vientos cósmicos, perturbaciones magnéticas, aflicciones” (1998, 

p.154-55). 

 
8 Aqui Saramago parafraseia um dos versos de seu admirado Fernando Pessoa: “Pero el 

sentido oculto de la vida es que la vida no tiene ningún sentido oculto” (em Saramago 2012, 

p.281). 
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9 Esse apodo aparece em Memorial do convento: “…y este mulato de Caparica que se llama 

Manuel Mateus, pero no es pariente de Sietesoles, y tiene por apodo Saramago, Dios sabe 

que descendencia será la suya…” (1982, p.124). 

 
10 Numa conferência apresentada em 2004 no Instituto Tecnológico de Monterrey, México, 

Saramago iniciava dizendo:  “Si yo digo el nombre y la cosa, tengo que explicar que aquello 

que está allí tiene el nombre de botella y es algo que supuestamente cumple la función de la 

botella. En este caso (…) la cosa no va muy bien con el nombre y el nombre no está muy de 

acuerdo con la cosa, por eso la conferencia se llama ‘El nombre y la cosa’” (2006, p.23). Na 

realidade, Saramago fez nessa conferência uma dura e sistemática crítica política, pois 

considerava que nomes como democracia, igualdade, Estado, direitos humanos, não refletem 

a realidade em que vive a maioria dos seres humanos. 
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1. Considerações iniciais 

 

No Crato, a exemplo de outras cidades do interior cearense, o 

horror diante da moléstia incentivava numerosas procissões 

de penitência. Noite e dia, viam-se multidões de fiéis 

entoando litanias desesperadas pela rua. Uns seguiam com 

volumosas pedras sobre a cabeça; outros se flagelavam, 

açoitando as próprias costas com chicotes de couro cru, na 

ponta dos quais eram amarradas as “disciplinas”, lâminas de 

ferro afiadas e dentadas.    

Lira Neto, Padre Cícero: poder, fé e guerra no sertão  

 

Esta epígrafe escolhida como mote deste trabalho enfatiza os contextos 

sócio-históricos dos rituais de penitências no sertão do Nordeste brasileiro. Estes 

eram realizados principalmente quando a população se sentia devedora e castigada 

pela ira divina devido aos seus pecados com anos de seca e miséria ou com doenças 

e moléstias. O trecho em epígrafe se inscreve na terrível epidemia de cólera-morbo 

no estado do Ceará em 1862 que resultou num número de 1100 vítimas, entre as 

quais o pai do padre Cícero Romão Batista. 11 mil mortos na capital e nos sertões 

cearense. Sempre quando o povo se sentia ameaçado com alguma desgraça, as 

penitências se atualizavam no cotidiano dos sertanejos.  

Mas, não é apenas para tratar dos rituais no Brasil que desenvolvemos este 

ensaio; esse ponto de partida encontra eco noutro contexto: o da Península Ibérica, 

lugar de onde, certamente, nos chegou essa tradição popular, conforme aparece 

descrito no romance Memorial do convento, de José Saramago. Logo, é pela relação 
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literatura e cultura popular que buscaremos entender as diferenças e relações entre 

os contextos dos ritos entre os dois países. Do lado português, a matéria de reflexão 

é a narrativa saramaguiana; do lado brasileiro, a memória da penitência que se faz 

presente nas vozes dos narradores populares, como a senhora Antônia Jorge, que 

rememora as características da religiosidade popular do distrito de São Bernardo 

localizado no município de Luís Gomes, interior do Rio Grande do Norte. A relação 

ora proposta quer ser compreendida pela sua natureza dialética, isto é, no que uma 

e outra comungam para sua constituição, seja como literatura, seja como narrativa 

popular.  

No fim, alcançaremos compreender como as histórias sobre os penitentes 

podem proporcionar um novo olhar sobre a escritura de Saramago, sobretudo, o 

escritor dos romances Levantado do chão e Memorial do convento. Esta 

consideração, portanto, tem por base a leitura da obra saramaguiana e a constatação 

sobre o tema já observada em textos como “Fractais para uma leitura do popular em 

Levantado do chão, de José Saramago”, onde o estudioso Pedro Fernandes de 

Oliveira Neto compreende como a memória popular sobre o cangaço, produto que 

alimentou a literatura brasileira no contexto dos anos 1930, serviu à construção 

desse romance do escritor português.  

Trata-se ainda de uma abordagem que rompe o véu do templo que 

historicamente separa a literatura erudita da literatura popular e percebe como as 

fontes populares se constituem como matéria, vozes, no construção da narrativa 

saramaguiana (nos termos propostos por Oliveira Neto noutro estudo de 

importância para bibliografia passiva de Saramago, o livro Retratos para a 

construção do feminino na prosa de José Saramago); consideramos, portanto, que o 

escritor português, leitor acurado, não se reteve apenas às fontes clássicas para a 

criação literária, também foi ser sensível a expressividade da cultura popular de 

onde, podemos dizer, nasce a invenção formal e a grande literatura erudita. É 

notável que José Saramago, “um fabulador de histórias, aprendidas muitas 

certamente, ainda na sua infância em Azinhaga ao lado dos avós” (cf. OLIVEIRA 

NETO, 2012, p.24), trouxe para seus romances esse diálogo com a história e a cultura 

popular, presente desde o fôlego da oralidade preservado pela escrita aos relatos 

históricos e ficcionais ouvidos de seus avós.  

O escritor mostrou ao longo da sua trajetória literária que a escrita não é 

inimiga da oralidade e que os acontecimentos de sua vida e da vida da sua nação, 

bem como a história do país vivenciada por todos, desde os grandes fazedores da 

chamada história oficial como reis e rainhas até a gente do povo, os marginalizados, 

sobretudo estes, influenciaram a elaboração de um imaginário em sua narrativa. O 

convívio com os narradores populares influenciou a memória histórica e coletiva 

dos seus romances, o que confirma as palavras de Ecléa Bosi (2007), na proposição 

em que a pensadora brasileira considera que “A memória do indivíduo depende do 

seu relacionamento com a família, com a classe social, com a escola, com a Igreja, 
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com a profissão; enfim, com os grupos de referência peculiares a esse indivíduo” (p. 

54). Ou ainda no sentido proposto por Alfredo Bosi em Céu, inferno de que não há 

narrativa literária que não tenha bebido nas vivências do indivíduo que a escreve. 

O romance Memorial do convento que narra a construção do histórico e 

monumental Convento de Mafra e inscreve os grandes personagens históricos reais 

como D. João V, Dona Ana Josefa, o padre Bartolomeu de Gusmão, Domenico Scarlatti 

e os ficcionais Baltasar Sete-Sóis e Blimunda de Jesus é exemplo disso. Trata-se de 

uma obra engenhosamente construída por José Saramago a partir de lugares 

diversos da arte de narrar. O leitor do interior sertanejo no Brasil há de encontrar 

nas histórias do padre Bartolomeu de Gusmão, por exemplo, as que fizeram figuras 

como a do padre Cícero Romão Batista, da beata Maria de Araújo ou do beato José 

Lourenço, todos alinhados pela audaciosa visão que tiveram do mundo e das coisas. 

É no romance que está a passagem motivadora deste estudo; aquela que recobra os 

penitentes e logo lembra esse mesmo leitor brasileiro sobre os penitentes 

nordestinos. É nessa relação entre contextualidades que se oferece uma 

possibilidade de leitura diferente sobre a obra, já lida variadas vezes sob os signos 

da relação entre religião oficial e popular, sagrado e profano; esboça-se, assim, uma 

leitura entre culturas, a portuguesa e brasileira, reforçando-se as influências 

indispensáveis entre uma e outra. 

 

2. Intersecções entre cenas do Memorial do convento, da história do interior 

do Nordeste Brasileiro e da cultura popular sertaneja: signos proscritos pela 

história oficial 

 

Memorial do convento traz de forma subjacente em sua veia narrativa a 

religiosidade, seja esta vivenciada pelos grandes personagens como o rei D. João V 

que em pagamento da promessa que realiza para dar um herdeiro ao trono 

português decide, numa pulsão megalomaníaca, pela construção do Convento de 

Mafra, ou por anônimos como os penitentes que seguem na procissão da Quaresma 

e as ações cotejadas pelo par romântico Baltasar-Blimunda. O Convento se compara 

em intenção aos ex-votos deixados em lugares de peregrinação pelos devotos 

populares quando alcançam alguma graça, em pagamento também de suas 

promessas, como se pode vê em santuários como o de São Francisco em Canindé e 

Padre Cícero em Juazeiro, dois polos de peregrinação religiosa no interior do Brasil 

construídos pelo mesmo impulso megalomaníaco de D. João V.  

Outro marco significativo da obra no prisma da religiosidade é a figura 

histórica do padre Bartolomeu de Gusmão, um misto de religioso e de cientista-

inventor, correlação que ao longo da história nunca foi bem-quista aos olhos da 

Igreja Católica e pelo seu mais eficiente órgão de investigação: o Tribunal do Santo 

Ofício ou a Inquisição que ainda hoje atua, agora sob o nome de Congregação para a 

Doutrina da Fé. Nessa complexa relação entre uma religião considerada oficial e 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.3. janeiro, 2016 • ISSN 2359 3679 

36 
 

canônica e a ciência, também a religiosidade popular foi (e é) tão investigada e 

condenada como as invenções e descobertas de Bartolomeu de Gusmão ou os rituais 

ditos profanos conduzidos por Blimunda de Jesus ao amante Baltasar; logo, deve vir 

à memória do leitor saramaguiano, as cenas de união entre os dois que são 

desenvolvidas em dois momentos da narrativa: o do que seria um matrimônio pela 

união carnal dos corpos. O simbolismo de centro está subjacente na tríade 

Bartolomeu-Blimunda-Baltasar (cf. já observado em leituras como a Vera Bastazin, 

Mito e poética na literatura contemporânea) e o próprio ato sexual entre Blimunda e 

Baltasar que se faz como um ato criacional, primordial e de fundação do mundo, um 

dos núcleos e marcos mais carregados de significado da narrativa uma vez que 

simbolicamente são cenas em que se processa a edificação do cosmos que regerá a 

construção de outro invento, mais sofisticado e produzido não de uma visão 

megalomaníaca sobre o mundo: a passarola, que voa pela união dessa trindade e 

pelas vontades da gente simples. Este ato dialoga e rememora desde o ato da criação 

do mundo, principal transformação do caos em cosmo da religião, e com o ato de 

criação da literatura. Ao tocar na narrativa mítica reafirmamos pelo menos três 

constatações: o mito é talvez a forma popular de contar histórias que melhor chegou 

até nós sob a forma de narrativa erudita (mesmo procedimento adotado, portanto, 

por Saramago quando bebe no imaginário popular); o mito é base dos gestos do 

homem na sociedade contemporânea (cf. Barthes, 2001) e logo de toda narrativa 

contemporânea; a narrativa mítica é que a melhor serve ao efeito de realidade 

porque tem justificação no extratexto e é capaz de seduzir o leitor pelo tom de 

maravilhoso e fantástico na construção da obra literária.  

Convém lembrar ainda sobre o rito da transubstanciação, participante, nessa 

união entre a trindade Bartolomeu-Blimunda-Baltasar; falamos sobre o rito de 

divisão da sopa, que assinala a primeira união do casal popular. Para depois 

relembrar o sangue que escorreu de Blimunda e considerado sagrado, redentor; 

sangue que pode ser comparado ao venerado no Nordeste brasileiro nos dois 

“centros de fé” a que nos referimos. “Esse mesmo sangue se faz presente no 

Nordeste, nas duas mais importantes cidades da fé do Ceará: Juazeiro do Norte e 

Canindé, onde a hóstia que se fez corpo de Cristo e as chagas de São Francisco não 

permitem esquecer o martírio do Salvador” (HOFFLER, 2006, p.121). Assim, o 

sangue sacramental de Blimunda, nova Eva no sentido primordial, nova Maria 

Madalena de Araújo por iniciar um novo tempo com a unção de sangue.  

A beata Maria de Araújo foi a protagonista do famoso “milagre de Juazeiro”, 

pois ao receber a comunhão, segundo a tradição e a religiosidade popular, a hóstia 

consagrada teria se transformado em sangue na sua boca pelas mãos do Padre 

Cícero Romão Batista. A hóstia tingida de sangue se torna objeto de adoração e se 

espalha a notícia de que em Juazeiro do Norte teria acontecido uma segunda 

Redenção dos pecados da humanidade. De forma subversiva, como se refere Oliveira 

Neto (2012) o sangue de Blimunda retoma as origens e a realização de uma 
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purificação. A mesma subversão se pode vê no sangue que saiu da boca da beata 

Maria de Araújo num ato que comunga com as ações do Padre Cícero, um Baltasar 

correalizador do sacramento. Ambos os pares de personagens são transgressores da 

ordem sob a vista da Inquisição, do poder de repressão institucional da Igreja; são 

subversivos do discurso centrista ou considerado como verdade absoluta, a verdade 

dogmática. A cruz de sangue que Blimunda persigna Baltasar também aparece 

impressa no peito de Maria de Araújo num dado momento de êxtase após a missa: 

“Logo depois, ao conferir o próprio corpo, Maria de Araújo percebera que algo de 

extraordinário – e inexplicável – acabara de lhe acontecer: uma cruz de sangue 

fresco teria ficado impressa, de forma nítida, em seu peito” (LIRA NETO, 2009, p.62). 

Ao comunicar o fato ao bispo do Crato, este pediu silêncio absoluto ao padre Cícero. 

As cruzes de sangue impressas em Baltasar e Maria de Araújo marcam início de um 

novo rumo em suas histórias: na da personagem saramaguiana a união 

sacramentada com Blimunda num rito que a encarnou numa sacerdotisa pagã; na 

história de Maria de Araújo a cruz simboliza o início de sua perseguição pela 

Inquisição. Cruzes de sangue que de forma simbólica ritualizam o início do 

sofrimento em suas vidas, carregando uma conotação de terem sido marcadas pelo 

signo maior da religião que as perseguem, direta ou indiretamente, a cruz católica. 

Ambas foram marcadas como que por ferro, que de vermelho-fogo marcam gado e 

escravos fugidos, as ovelhas desgarradas da Igreja que ousaram voar alto e desafiar 

o braço pesado da Inquisição ou a marca do pecado, qual Caim, outra personagem 

do imaginário religioso ocidental, recuperado pelo escritor português no seu último 

romance, Caim. 

O fenômeno do Juazeiro, pois não nos atrevemos a chamá-lo de milagre como 

o Padre Cícero que morreu jurando sê-lo e pagou o preço pela suspensão das ordens 

sacerdotais diante do julgamento da Inquisição, levou Maria de Araújo ser 

enclausurada a pão e água por ordem do bispo do Crato, D. Joaquim José Vieira. 

Blimunda, se não recebeu uma condenação pela Igreja como sua mãe, Sebastiana, 

que foi condenada ao degredo, é condenada pela força do destino, claro, submetida 

que está a um universo de claustro do dogmatismo religioso: depois de perder o 

amante para a fogueira da Inquisição cai a vaguear mundo afora – tal como Caim. As 

duas (a personagem fictícia e a personagem histórica) são marcadas sob o signo do 

pecado; no caso da figura de Memorial do convento esta já nasceu condenada a ver o 

horror, pelo “dom” ver o que se passa por baixo das coisas. Enquanto Maria de 

Araújo fica ao lado do padre Cícero na afirmação do milagre, Blimunda fica ao lado 

do padre Bartolomeu de Gusmão e esconde a passarola junto com Baltasar. Aqui, 

reside outro nó que aproxima à narrativa de Memorial do convento a história e a 

cultura popular sertaneja e nordestina: a perseguição pela Inquisição Católica do 

Padre Bartolomeu de Gusmão e de Baltasar tal como se dá ao padre Cícero Romão, 

a Maria de Araújo, Padre Antero e aos outros beatos que não aceitaram negar o 

suposto milagre. Signos proscritos pela Igreja e considerados malditos, seguem sob 
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um mesmo véu as personagens reias e ficcionais de uma história que deixou à 

margem muitos de seus construtores.  

Mais próximos do paganismo que do cristianismo aos olhos do poder 

inquisitorial, as vidas do padre Cícero e do padre Bartolomeu de Gusmão se 

aproximam pelo papel que desempenharam na história. O personagem de Saramago 

desejava voar e ter simbolicamente acesso aos céus, o lugar onde até então só 

subiram o Cristo, a Virgem e os santos escolhidos. O padre Cícero queria que um 

milagre eucarístico fosse reconhecido pela Igreja no sertão do Nordeste brasileiro, 

área historicamente invisível e relegada à miséria e as consequências das secas. Se 

Bartolomeu se revela apenas como um visionário, a personagem histórica se mostra 

um visionário e impostor ao fazer uso de uma contenda milenarmente reconhecida 

nos recônditos da Europa: os êxtases femininos diante do sagrado. A beata Maria de 

Araújo constitui-se peça de uma farsa sobre as revelações divinas já visitadas pelas 

santas europeias como Santa Teresa D’Ávila e Santa Teresinha de Lusieux. Uma frase 

recorrente que condensa o pensamento dos investigadores do fenômeno é 

declaração do padre francês Chevalier ao se referir ao suposto milagre: “Nosso 

Senhor não iria deixar a Europa para fazer milagres no Brasil” (cf. LIRA NETO, 2009, 

p.108); o caráter subversivo de Cícero é o de instituir o país na rota das “realizações 

divinas”. Padre Bartolomeu com os apetrechos de voar também colocou, a corte 

portuguesa, sempre margem do continente, no centro de interesse da Europa de seu 

tempo. Ele e Cícero (bem à sua maneira) ousaram subverter a ordem do discurso 

religioso por um interesse maior: uma visão política e globalizadora; farsantes ou 

não, foram cerceados pela mesma Inquisição. Sob o signo da libertação das ordens 

do discurso da Igreja nasceu a passarola e o fenômeno do Juazeiro, duas realizações 

protagonizadas pela rebeldia de dois padres; embora, claro esteja que “Bartolomeu, 

como padre-cientista, ignora os fanatismos de sua religião, questiona todos os 

princípios dogmáticos e mergulha no seu sonho de voar” (OLIVEIRA NETO, 2012, p. 

168), e Cícero, padre sertanejo criado num universo de misticismo e profecias, 

contemporâneo do personagem histórico Antônio Conselheiro imortalizado na obra 

Os sertões, de Euclides da Cunha, se beneficia ou usa da fé popular a fim de dar forma 

à sua subversão.  

Retomando os desfechos trágicos das duas histórias, ao momento em que 

Blimunda se tornou uma mulher vagante pelo mundo, encontramos Maria de Araújo 

num destino não muito diferente: ela foi exilada por ordem do bispo do Crato e ficou 

presa numa antiga casa de caridade, sem comunicação com o povo do seu lugar, 

submetendo-se ao silêncio inquisitorial até a sua morte. O padre Bartolomeu, 

perseguido pela Inquisição, abandonou o seu projeto nas mãos de Baltasar e morreu 

em Toledo na Espanha para onde fugiu as escondidas e Cícero pagou com a 

suspensão dos dotes sacerdotais e uma eterna perseguição das autoridades da 

Igreja; ainda foi refugiar-se no poder político, talvez o verdadeiro lugar que sempre 
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ocupou em vida, e com isso não foi levado a abandonar o Juazeiro. De Baltasar já 

sabemos o seu destino.  

Os personagens históricos e literários comparados no diálogo que buscamos 

estabelecer entre a obra saramaguiana e a religiosidade popular do Nordeste 

brasileiro nos mostram um lado da história que ao longo de sua escritura Saramago 

nos oportunizou enxergar. Através desse olhar aguçado, excessivo como o olhar de 

Blimunda, esta que recebeu o dom da profecia ainda no ventre materno simbolizado 

pelo choro dentro da barriga da sua mãe (outra matriz cunhada da sabedoria 

popular) a narrativa de Saramago expõe a gênese de toda uma sorte de mandos e 

desmandos conduzidos sob o signo do poder religioso – a sombra que está por toda 

parte na narrativa. Aliada aos poderes políticos e temporais, o poder espiritual de 

que se julgava detentora absoluta, a Igreja Católica aparece no romance 

saramaguiano como também na história do padre Cícero e da beata Maria de Araújo 

desmitificada, revista em suas verdades instituídas. O olhar de Blimunda é uma 

metonímia da literatura saramaguiana que estabelece uma vistoria sobre história 

mais verdadeira que a história oficial, desbravando outra de sua vereda por meio da 

literatura. Localizados em contextos tão diversos (e claro composto de situações 

diversas) os elementos assim relacionados (o ficcional e o histórico popular) 

coadunam numa mesma linha de compreensão da religião como mantenedora de 

uma ordem complexa e sustentada por uma ilusão lida como fé. O romance 

saramaguiano, evidentemente, pela sua própria natureza, avança melhor sobre esse 

poder, ao se mostrar como um desmantelador da ordem oficial; através de figuras 

como Blimunda, a dos “olhos excessivos”, o autor busca despertar o espírito crítico 

do leitor levando-o a deitar outro olhar sobre o que ficou instituído como verdade. 

Se propõe 

enxergar os deslizes morais, sociais e religiosos, ex-pondo nu 

aquilo que não se deixa entrar como verdade histórica: a 

corrupção na Igreja e na Política, a desmoralidade daqueles 

que se dizem santos terrenos, os excessos da Igreja e da 

nobreza, a insanidade que rege um Reinado fundado a custo 

das riquezas alheias, as manobras  e voltas para a construção 

de um convento que se ajuste ao tamanho de uma ambição 

megalomaníaca, a ação da Inquisição de controle moral dos 

corpos e promoção dos espetáculos de terror a fim de impor 

medo e entreter a população para as fraudes costuradas pela 

Igreja e pela Corte etc. (OLIVEIRA NETO, 2012, p. 156) 

 

 Isto é, Saramago finda por revelar o lado oposto de uma grande farsa 

constitutiva da história oficial. E faz isso pela voz do marginalizado, a mesma que 

revela simultaneamente a fé e o que está encoberto por ela, o que adquire ao longo 

do tempo relevo histórico. Então, os personagens de Memorial do convento 
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relocados pela pena do seu autor não são meras vítimas anônimas dos deslizes 

morais da Igreja e do poder político ao longo de séculos, mas reveladores da história 

mal contada, uma desconstrução dos parâmetros oficiais e que a literatura tem 

oportunidade rever e dizer de outra maneira. É o salto, portanto, dado pela obra 

enquanto arte reflexiva do homem e da sociedade; o outro lugar adquirido pelo 

romance que está além do enredo popular cuja base primeira é a do encantamento 

maravilhoso. 

Mas há outros aspectos que gostaríamos de colocar em relevo, além dessas 

intersecções oferecidas entre o romance a história do Nordeste brasileiro, que são 

outras narrativas de cariz popular cujo eco ouvimos na obra de José Saramago; são 

vozes, por assim dizer, personagens da história sertaneja trazidas pela leitura do 

romance desse escritor: a perseguição da Igreja aos beatos da comunidade de 

Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, uma organização social muito próxima a de 

Antônio Conselheiro no arraial de Canudos. 

Isto é, a Igreja parece nunca ter estado satisfeita em manter seus dogmas, mas 

sempre esteve interessada em impô-los, sobretudo, pela lógica de obstrução das 

crenças da gente simples. A comunidade de Santa Cruz do Deserto tinha por 

liderança o beato José Lourenço e recebeu durante largo tempo pessoas que vinham 

às terras do padre Cícero em busca de trabalho. Também se regeu pelo apelo da fé 

popular do padre e, logo após a morte do religioso em 1934, esta terra foi deixada 

de herança à poderosa congregação dos padres salesianos; é nessa ocasião que 

aparece a figura do beato. Apesar dele e seus seguidores pagarem os rendimentos 

da terra, os padres decretaram o despejo da população por receio de se tornar 

semelhante a Canudos. Implantaram para esse fim a desculpa de a comunidade 

possuir armamentos, enquanto a inspeção realizada mais tarde só deram com 

imagens de santos católicos. Inconformados, os poderes religioso e político se unem 

e em 1937 a comunidade é atacada militarmente; muitos dos seus seguidores foram 

brutalmente assassinados através de um ataque arrasador por terra e pelo ar. O 

líder José Lourenço conseguiu fugir com alguns poucos seguidores para o vizinho 

estado de Pernambuco, mas nunca teve reparada a injustiça.  

Memorial do convento é também uma narrativa sobre desmandos dessa 

natureza; as perseguições e a condenação aos trabalhos forçados da gente simples, 

por exemplo, muitos com a vida entregue ao esforço brutal a que foram condenados, 

é produto de uma ação conjunta de injustiças cometidas pelos detentores dos 

poderes da Igreja e da Política. Claro, para além de todas as outras formas já 

descritas neste item.  

 

3. Os penitentes de Saramago 

 

Reconhecer a relação existente entre esses caminhos da história e da 

literatura nos conduz também a observar os personagens dos penitentes, elemento 
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primordial para este texto e definidos como signos da cultura das manifestações da 

religiosidade popular nordestina cuja relação está muito próxima ao dogma forjado 

pelo padre Cícero e seus beatos. Evidentemente que não havemos de esquecer que 

no romance saramaguiano mais que atestar uma tradição cultural e religiosa, essa 

cena constitui numa representação sobre o poder alienante da religião, tanto que o 

narrador satiriza o sentido simbólico da crença. No Memorial do convento os 

penitentes aparecem em procissão no espaço público ao mesmo tempo organizado 

hierarquicamente, mas revestido de um tom carnavalesco no sentido atribuído por 

Mikhail Bakhtin em sua obra A cultura popular na Idade Média e no Renascimento 

uma vez que aí se misturam sagrado e profano e o que poderia soar como pompa do 

poder religioso é rebaixado pelo tom de riso, subversão da seriedade do momento 

solene. Isso, portanto, difere-se das cenas sobre os penitentes de São Bernardo 

descritas neste trabalho e de outros grupos atuantes no sertão do Nordeste que 

inscrevem no corpo o sofrimento causado pelas secas seculares e pelas doenças, a 

conotação, possivelmente a que se junta a compreensão dos praticantes do mesmo 

ato nas ruas da Lisboa do século XVII. Ou seja, a prática deve ser vista com os olhos 

descrentes de quem olha grosseiramente do lado de fora do fervor religioso e com 

os olhos de quem está submetido aos mandos da ideologia. 

Na procissão narrada na obra literária os penitentes se localizam atrás dos 

frades, do bispo, das imagens e irmandades religiosas. Nessa representação 

construída pelo escritor era preciso compensar os excessos, a comilança, a luxúria, 

as danças e todo prazer carnal cometidos na festa do entrudo. Todavia, a procissão 

se transforma em histeria coletiva e enquanto os penitentes se autoflagelam e o 

bispo faz sinais da cruz, as pessoas se arrastam pelo chão, se arranham e puxam os 

cabelos, esbofeteiam-se numa espécie de penitência às avessas pela qual o narrador 

descrente e fora da cena descreve com tom de pilhéria e através do símbolo da 

procissão religiosa expõe outro lado que encerra a religião: o profano, talvez aquele 

que melhor nos defina. Descontrói, assim, a ideia de purificação a que se refere o 

ritual e sobretudo zomba da hipocrisia religiosa pela desmoralidade e pela 

impossibilidade expiação do pecado. 

  A referência histórica aos penitentes de Portugal nos mostra um marco, 

ponto onde a história se ressignifica por meio da memória presente no texto 

literário. A respeito desse aspecto, Montenegro (1994, p. 19) afirma que “A memória 

coletiva de um grupo representa determinados fatos, acontecimentos, situações; no 

entanto, reelabora-os constantemente. Tanto o grupo como o indivíduo operam 

estas transformações”. É essa reelaboração da história por meio do viés literário que 

Saramago opera ao apresentar os fatos para além da aparência ou revelar a orbe 

rude e hipócrita do fanatismo religioso. 

Sob outro prisma, os penitentes do sertão nordestino, herdeiros dos 

movimentos messiânicos e das prédicas milenaristas de Antônio Conselheiro, do 

padre Cícero Romão, não apresentam esse viés carnavalesco apreendido na leitura 
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de Memorial do convento, ao menos ao olhar do pesquisador que busca ler na prática 

pela atmosfera da qual se nutre a compreensão do grupo: penitenciar-se como 

forma arrependimento devido as grandes secas e doenças que assolam o sertão, 

pressentidas como um castigo pelos pecados do povo – fato que não é diretamente 

imposto pela Igreja mas tratado como um desígnio popular de expiação da culpa, 

pelo arrependimento através de um esforço cuja marca da dor revela-se viva e 

impressa no martírio do corpo, qual Cristo no caminho da crucificação.  

Na história mística e religiosa do sertão nordestino, os penitentes eram um 

grupo de homens que se reuniam para rezar e fazer sacrifícios pelo perdão dos seus 

pecados. Constituíam uma sociedade secreta, não podendo revelar sua identidade 

enquanto membro da irmandade. Por isso, realizavam seus rituais encapuzados. Sua 

origem no Nordeste brasileiro alcança meados do século XIX no sertão do Cariri 

cearense, mais especificamente em Juazeiro do Norte, possivelmente sob a 

influência do padre Cícero Romão Batista, de onde se multiplicaram vários grupos 

de beatos. Estavam dedicados a autoflagelação; usavam uma espécie de chicote com 

lâminas de aço numa das extremidades chamado de disciplina, usadas para, 

propositalmente, cortar as costas durante o ritual. Em Juazeiro era prática além da 

flagelação, a reza nas igrejas, a visita aos doentes, o acompanhamento na sepultura 

dos mortos, o ensinamento de orações apócrifas e o canto aos mortos. Ambas as 

formas estão situadas numa atmosfera de fanatismo religioso que, em outras 

condições, avançam na forma como se apresentam. Isto é, foi comum a existência de 

outros grupos que, embora ligados ao Catolicismo, não eram enxergados com bons 

olhos pela Igreja, porque acrescentaram às práticas do flagelo penitências mais 

exageradas. Segundo Monteiro, “a alguns deles ciliciavam-se de tal forma que o 

decurião, [chefe do grupo], se via forçado a arrancar das mãos… as disciplinas”, 

enquanto “praticavam em horas tardias, junto a cruzeiros, à frente de capelas ou de 

cemitérios, onde se autoflagelavam, cantavam e rezavam.” (2000. p. 53).  

No caso específico dos penitentes de São Bernardo, o grupo se reunia nas 

casas de família, junto a um oratório, ou nas encruzilhadas dos caminhos às 

segundas e sextas-feiras. Entre os lugares que foram escolhidos de forma especial 

para os encontros do grupo, destacam-se uma pequena ermida próxima da Serra de 

São José, maior serra do Rio Grande do Norte em extensão, na comunidade rural de 

Minhus, na divisa do município de São Miguel, hoje existentes apenas as suas ruínas, 

e no Alto do Tambor (variante Alto da Tabor) em São Bernardo, como se o monte 

bíblico da transfiguração de Jesus. O grupo atraía penitentes de vários municípios, 

para pagar os seus pecados enquanto outras pessoas entravam para fazer 

promessas. Não usavam trajes especiais, chamados de mortalhas, como as túnicas 

com capuzes usadas até hoje pelos penitentes da Cidade de Goiás durante as 

procissões da Semana Santa, apenas arregaçavam as calças, tiravam as camisas e as 

amarravam na cabeça. Colocavam um lençol branco na sala das casas onde se 

reuniam para esconder seus rituais de curiosos. Rezavam pelas almas, não nos 
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cemitérios, mas nas casas e cruzeiros que é um marco desses rituais no Alto da 

Tabor, onde já na década de 1990 foi construída uma capela em memória dos 

penitentes. O líder do grupo, o decurião, não se penitenciava e era uma pessoa 

conhecida na comunidade, enquanto os outros membros, como já falamos, tinham 

suas identidades preservadas. Caso algum deixasse de pertencer ao grupo, 

continuava a preservar a identidade dos companheiros, revelada apenas em caso de 

morte. Conduziam um cruzeiro de madeira enfeitado com fitas por onde andavam. 

Estes são dados históricos pertencentes ao acervo da Sala Padre Belarmino do 

Centro de Cultura Popular “Escravo Jacó”, em Luís Gomes, e que antes pertenceram 

ao acervo particular do professor Luciano Pinheiro, pesquisador da história local. 

 

4. Considerações finais 

 

A obra Memorial do convento de José Saramago apresenta personagens e 

práticas culturais que dialogam com a história e a cultura popular do Nordeste do 

Brasil. Sua crítica aos poderes políticos e religiosos nos permite um olhar sobre a 

história e a memória de personagens da história sertaneja que também foram 

perseguidos pelo forte braço da Inquisição embora em contextos diferentes, mas 

que encontram na literatura e na memória popular uma reelaboração da história 

oficial que não lhes posicionou em relevo histórico. 

A literatura saramaguiana oferece ao leitor um revisar da história como 

também a memória popular ressignifica a visão oficial repassada sobre seus 

personagens históricos, o que realiza um cruzamento entre a obra de José Saramago 

e a cultura nordestina, nos proporcionando desmitificar a história oficial, conhecer 

um viés questionador das verdades instituídas e rever a trajetória dos personagens 

ficcionais representativos de um povo marginalizado na história e de personagens 

reias símbolos dessa mesma injustiça histórica. 
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VOZES FEMININAS NO TEATRO 

DE JOSÉ SARAMAGO 

 

 

CLÁUDIO SÁ CAPUANO 

 

 

 

 

 

 

Eu sei que existe uma história que não foi contada. Não tenho 

nenhuma dúvida de que teríamos uma outra história se ela 

fosse escrita pelas mulheres que ficaram enquanto seus 

maridos iam à guerra. 

 

José Saramago 

 

1. Introdução 

 

A presença de personagens femininas nas narrativas saramaguianas é, sem 

dúvida, uma marca da criação ficcional do romancista. Pode-se até mesmo afirmar 

que se trata de uma espécie de chave de leitura de seus livros, já que aponta uma 

verdadeira lógica interna a evidenciar uma possível leitura de mundo.  

O mesmo ocorre na sua produção teatral, com as personagens femininas das 

cinco peças escritas para encenação (acrescentando-se aí Don Giovani ou o dissoluto 

absolvido). Sejam personagens ficcionais ou figuras resgatadas (e recriadas) de 

relatos históricos, as mulheres têm, no texto teatral de José Saramago, papel decisivo 

no andamento da ação e no próprio entendimento da matéria abordada que se quer 

do leitor/espectador. História, ironia e metáfora são frequentes ferramentas na 

construção dos textos. 

A leitura das peças é à primeira vista menos dificultosa, talvez por se 

tratarem de estruturas dramáticas a serem encenadas. No entanto, ao sairmos da 

superfície do texto e penetrarmos em camadas menos evidentes, deparamo-nos com 

um nível de complexidade comparável ao dos romances do escritor. Não poucas 

vezes, o produto literário final é capaz de fazer com que o leitor possa, por exemplo, 

olhar para o passado e relê-lo, à luz das provocações apresentadas no texto / em 

cena. 
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Selecionamos aqui três personagens das três primeiras obras teatrais do 

autor. Da peça A Noite, temos Cláudia, jovem estagiária na redação de um jornal. Em 

Que farei com este livro?, surge Francisca de Aragão, uma dama da rainha, que 

conduzirá os principais acontecimentos, no âmbito da peça, em torno da publicação 

de Os Lusíadas. Por fim, em A Segunda Vida de Francisco de Assis, será a mãe do 

protagonista a figura a estabelecer o contraponto entre o poder instituído e uma 

outra lógica em face de um mundo corrompido pela ganância, movido pela busca 

insana pelo lucro a qualquer preço. 

 

2. História e jornalismo em A Noite 

 

A história comparece em A noite, peça de 1979, de forma bastante peculiar. 

Os personagens, todos eles ficcionais (no sentido de não corresponderem a figuras 

históricas), circulam em um mesmo tempo/espaço: a redação de um jornal em uma 

noite corriqueira de trabalho. Todos trabalham em suas respectivas funções, para 

que mais uma edição do periódico circule na manhã seguinte. A obra não pretende, 

portanto, retrabalhar um evento histórico em si, mas a princípio representar um 

ambiente de trabalho como palco de discussões ideológicas. 

No primeiro ato, tomamos contato com personagens (ou grupos deles), 

representantes, no microcosmo da Redação, não só de camadas sociais, mas de 

verdadeiros escaninhos ideológicos, oprimidos pelo regime totalitário em vigor no 

Portugal de então. 

Será no segundo ato que a noite calma se transforma no decisivo momento 

de virada política em Portugal, depois de cerca de meio século de salazarismo: a ação 

da peça se dá na noite de 24 para 25 de abril de 1974. 

Quando a Redação do jornal segue em uma tranquila noite de trabalho, com 

a edição do jornal praticamente encerrada, chega a notícia de que ganha as ruas um 

movimento, possivelmente para derrubar o governo. A partir daí, já no segundo ato 

da peça, instala-se na Redação uma luta ideológica entre os que veem na situação 

uma possível luz de liberdade há muito perdida, e a cúpula do jornal, que segue 

obedientemente as orientações do governo. A questão é acrescentar ou não no jornal 

quase finalizado alguma menção ao movimento que está começando, sem se saber 

ainda sequer as tendências de desfecho: cairá o governo ou será ele capaz de 

reprimir o movimento? 

Pensar o momento da Revolução dos Cravos a partir da produção de 

discursos literários parece ter sido uma constante para José Saramago no final dos 

anos 70. Além da peça A noite, surgida em 1979, o escritor publicou a crônica “Papéis 

de Identidade”, no ano anterior. Em 1980, o primeiro da série dos grandes romances 

consagradores do escritor – Levantado do Chão – culmina com o momento final do 

salazarismo. É interessante observar a variedade em termos de gêneros discursivos 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.3. janeiro, 2016 • ISSN 2359 3679 

47 
 

utilizados pelo autor para, de alguma forma, escrever sobre o tema: a crônica com 

cunho ensaístico, o drama teatral e o romance. 

No caso específico de A Noite, lidar com jornalismo é também lidar com a 

história. Facilmente aceita-se tal afirmativa, se concordarmos com as palavras de 

Marc Kravetz a esse respeito:  

 

Jornalistas e historiadores participaram conjuntamente num 

mesmo empreendimento em busca do conhecimento, através, 

como em qualquer bom empreendimento, de uma certa 

divisão do trabalho. Aos primeiros caberia estudar o presente 

e as suas incertezas, aos segundos, o passado e as suas zonas 

de sombra; aos artesãos do quotidiano, a febre da actalidade, 

aos ourives do intemporal, a angústia da perspectiva; aos 

caçadores do acontecimento a colheita dos factos acabada de 

fazer, aos batedores de arquivos a paciente reconstrução de 

um mundo desaparecido /.../ (KRAVETZ, 1986, p. 89) 

 

Guardemos a ideia em relação a jornalistas e historiadores... 

A peça A Noite trabalha com elementos quase totalmente ficcionais. Afirma-

se isso, até porque o próprio José Saramago apontou, em nota ao texto da peça, 

elementos autobiográficos utilizados na composição da peça. De fato, Horácio Costa, 

em José Saramago – o período formativo, percebe tais aspectos na peça: 

 

Portanto, duas circunstâncias, uma de ordem histórica, outra 

de ordem individual, autobiográfica, respondem pela escolha 

do tema. Em A Noite, Saramago dá o seu testemunho de 

intelectual que por décadas teve que conviver com a 

repressão salazarista, sobre a superação desta pela conjunção 

das forças que possibilitaram o 25 de abril. (COSTA, 1997, p. 

121). 

 

Contudo, não nos ateremos a isso, por ser do nosso interesse, no presente 

trabalho, uma personagem feminina, de presença secundária na ação, mas que 

possui importante função na leitura que fazemos do texto. 

Jovem estagiária na Redação, Cláudia é uma personagem ficcional (entenda-

se aqui a ideia de que ela nem é uma figura histórica, nem foi inspirada em alguém 

da vida real). Com poucas, mas contundentes falas, suas intervenções sempre 

apresentam algo a mais ao espectador. 

O texto teatral pressupõe, na sua própria estrutura de construção discursiva, 

uma eventual encenação. Diferentemente de uma narrativa, em que caberá ao 

narrador as devidas contextualizações, no teatro juntam-se ao texto elementos 
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outros, tais como a interpretação da fala, a caracterização do ambiente, a presença 

viva do interlocutor, que muito contribuem para a significação que uma 

determinada sequência textual pode assumir. É o que nos ensina Wolfgang Iser, ao 

apresentar o modelo de atos de fala: 

 

/.../ os atos da fala não são simplesmente frases, mas sim 

frases situadas como enunciações verbais, o que vale dizer 

que são articuladas a situações, ou seja, a contextos 

determinados. Por isso, é por seu uso que se constitui o 

sentido das enunciações verbais. Os atos da fala são unidades 

comunicativas da fala, que transformam as frases situadas e, 

assim, em enunciações verbais que ganham seu sentido pelo 

uso. (ISER, 1996, p. 104). 

 

Tendo isso em mente, uma fala a princípio banal, por exemplo, pode ter sua 

significação bastante amplificada. É o que vemos na frase aparentemente solta da 

estagiária, pela qual registra-se a crítica à censura imposta aos meios de 

comunicação, e à passividade dos que compõem a redação daquele jornal: 

 

JOSEFINA: 

/.../ Uma Redacção decente não é esta algazarra, quer-se 

silêncio. 

CLÁUDIA: 

E quanto mais silêncio melhor. (O tom é de quem pensa noutra 

coisa) 

(AN, p. 117)1 

 

É dessa maneira que José Saramago consegue emprestar à personagem, 

secundária na ação da peça, um interessante relevo. Sutilmente, o leitor/espectador, 

vai percebendo não apenas de que lado a estagiária está, mas também sua própria 

orientação ideológica. Ainda de acordo com as ideias de Iser, é que “as frases do ato 

da fala sempre dependem de um contexto” (1996, p. 105), contexto esse que a 

situação dramática do teatro favorece. Assim sendo, uma fala de tal natureza se 

valoriza, pois “o ato da fala nunca é idêntico à mera sequência de suas frases, mas se 

estabiliza através da referência a uma situação, assim como por meio de 

pressupostos produzidos por suas frases” (1996, p. 105). 

Por essas pequenas e grandes nuances aderidas à figura de Cláudia, percebe-

se que ela é uma personagem que pode ser lida como uma espécie de metáfora viva 

da necessidade de renovação (juventude) no meio daquela redação, mas também da 

revisão do lugar de onde se fala (lugar outro, da mulher talvez). Sendo jovem e 

mulher, destemida e inteligente, sua presença aponta subliminarmente a ideia de 
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que falta àquele ambiente, até certo ponto metonímia da própria sociedade 

acovardada pela repressão político-ideológica, espíritos jovens e renovadores. Por 

outro lado, de nada adiantaria renovar os recursos humanos da redação/sociedade, 

se se continuasse a encarar o jornal/mundo por uma ótica conservadora. Esse lugar 

outro, o da mulher, não apenas enquanto gênero, mas como metáfora da voz “pouco 

ouvida”, poderia ser talvez um caminho. 

Não gratuitamente sairá dela uma das principais críticas às relações de 

trabalho estabelecidas na Redação do jornal àquela altura. Diz a personagem em 

conversa com Torres, experiente jornalista inconformado com a passividade de seus 

colegas de profissão: 

 

CLÁUDIA: 

(Desanimada.) A gente sonha, e depois a realidade é o que se 

vê, não é o que sonhamos. Vim tão contente para o jornalismo! 

Às vezes, até me punha a rir sozinha. Pensar que ia escrever 

nos jornais, e que as pessoas iriam ler-me, iriam pensar no 

que eu tinha pensado... 

TORRES: 

Pensar o que tu tinhas pensado?... 

CLÁUDIA: 

Não, não é isso, não está a perceber. Eu disse: pensar no que 

eu tinha pensado. Faz muita diferença. Eu não queria que o 

leitor fosse pensar como eu, mas sim que ficasse a pensar 

naquilo que eu tinha pensado. Depois ele lá resolveria como 

havia de pensar. (Sorri de si própria.) Ingenuidades! (Com 

desalento.) Agora já sei como as coisas são. Passei para o lado 

de dentro e não gostei do que vi, não gosto do que vejo. Mas o 

mais certo é que não quererei outra vida que não seja esta. 

Pode ser que o mundo dê uma volta. 

(AN, p. 130) 

 

Em tempos de censura, de total cerceamento das atitudes e principalmente 

do pensamento crítico, é essa personagem, a mais jovem, que saberá se posicionar 

em relação aos acontecimentos, quando a revolução começa a tomar a rua: 

 

CLÁUDIA: 

Manuel Torres, queres a minha opinião? Queres a opinião de 

quem acaba de viver um ano nestes últimos cinco minutos? 

Deves ir para a rua, saber o que se passa. Esta gente vai 

enganar-nos. Percebi o que me querias dizer. Sim, a questão é 
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o jornal. Vai para a rua, não irás ganhar a revolução, mas vai 

para a rua. Sai enquanto ele está ao telefone. 

TORRES: 

E tu aguentas-te sozinha com eles? 

CLÁUDIA: 

Hei-de aguentar. E a Oficina ajudará. Não estou sozinha. 

(AN, p. 130) 

 

Cabe aqui retomar a ideia da relação entre o jornalista e o historiador. Se nos 

lembrarmos das ideias de Marc Kavetz, há pouco citadas, perceberemos que a 

atividade do jornalista, especialmente aquele que sai a campo em busca da notícia, 

muito se aproxima de uma perspectiva de trato com a história, a chamada história 

imediata. Aquilo que potencialmente poderá ser noticiado e / ou representar um 

acontecimento determinante de algum processo mais amplo, por certo será 

primeiramente apreendido pela atividade do jornalista. É tal papel que a 

personagem Cláudia sugere que Torres assuma. É claro que não nos esquecemos 

aqui das palavras do próprio Lacouture, na abertura de suas reflexões sobre o tema, 

no texto “A história imediata”: “Imediata mesmo? Isto é, instantânea em sua 

apreensão, simultânea em sua produção, virgem de qualquer mediador? Imaginar 

isso é praticamente negá-la /.../” (LACOUTURE, 1990, p.215). 

No caso específico do personagem, o “imediatismo” de sua atividade remete-

se à ideia de instantaneidade: é preciso ir às ruas colher as informações sobre o 

movimento que talvez se inicie. No entanto, suas observações, que determinarão a 

escrita dos fatos por sua ótica, certamente terá as mediações inerentes aos 

condicionadores de uma operação historiográfica, como postulou Michel de Certeau 

no texto justamente intitulado “A operação historiográfica” (CERTEAU, 1982, p. 65-

119). 

Não há espaço na ação da peça para se chegar até as questões inerentes à 

produção da notícia, já que a ação termina apenas com a decisão do diretor, por 

pressão de Torres e dos funcionários da oficina, de se noticiar que havia sim um 

movimento contrário ao governo tomando as ruas na madrugada de 25 de abril de 

1974. É o princípio do processo de fixação dos acontecimentos enquanto história, 

como, aliás, adverte Pierre Nora em relação aos fatos acontecidos: “O fato de terem 

acontecido não os torna históricos. Para que haja acontecimento é necessário que 

seja conhecido” (NORA, 1988, p. 181). 

Espécie de microcosmo da sociedade, a Redação contém elementos que 

representam tanto o conformismo diante de décadas de repressão, quanto os que se 

insurgem como podem. Os primeiros, aliás, são bem mais numerosos que os 

segundos, que encontram respaldo entre os da tipografia. Ali está a camada cujo 

trabalho é o mais pesado, até mesmo braçal, e que, na sua eventual paralisação ou 

ausência, determinam se o jornal será ou não materializado. 
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Percebe-se aí a ideologia do discurso de José Saramago, tentando fixar na 

peça uma tendência social. É o que afirma Horácio Costa: “A Noite pode ser vista, 

acertadamente, como um exemplo do teatro ideologicamente engajado, já que as 

suas coordenadas político-ideológicas, bem como a antes referida radicação 

histórica, estão nela plenamente delineadas.” (COSTA, 1997, p. 221) 

Em A Noite, há uma intelectualidade consciente e politizada, representada 

por Torres e Cláudia, que tem como base a classe operária, na Redação, representada 

pelos tipógrafos. Por fim, e curiosamente, há a voz aparentemente secundária, a da 

estagiária Cláudia, em diálogo com a experiência do jornalista Torres, a denunciar 

com sutileza a situação vivida dentro do jornal, e dentro do país.  

 

3. Em torno de uma publicação, Camões e Francisca 

 

Surgida em 1980, ano do quarto centenário da morte de Luís de Camões, a 

peça Que farei com este livro?, certamente a mais importante das cinco incursões de 

José Saramago no teatro, trata, entre outros temas, da dificuldade de se publicar uma 

obra complexa como Os Lusíadas em um Portugal imerso em um ambiente 

inquisitorial. 

A ação da peça se dá em torno de 1570, quando o poeta, retornado da Ásia, 

tenta em vão conseguir publicar a sua épica. 

Na peça, será Francisca de Aragão figura decisiva nas negociações em torno 

da publicação de Os Lusíadas. Personagem histórica, adaptada à ação, a dama da 

rainha, D. Catarina de Áustria, teria supostamente sido namorada de Camões antes 

de sua viagem ao oriente. Francisca representa uma espécie de voz de sensatez que 

guia o Camões-personagem pelos meandros da corte. 

No âmbito da peça, delineiam-se dois grupos. Por um lado, há a “cúpula do 

poder”. Estariam aí as figuras diretamente ligadas ao rei D. Sebastião: os irmãos 

Martim e Luís da Câmara, respectivamente secretário de Estado e confessor do 

monarca. Os irmãos Câmara representam o poder oficial dos jesuítas sobre o reino 

naquele momento. Do outro lado há o grupo da rainha, que engloba D. Catarina de 

Áustria e o Cardeal D. Henrique, inquisidor-mor, respectivamente a viúva e o irmão 

do rei D. João III (avó e tio avô de D. Sebastião), ao lado dos quais estão os 

dominicanos, avessos à hegemonia jesuítica. 

As questões ideológicas encontram-se, portanto, muito bem postas na peça, 

como aliás é uma constante na obra do autor, como nos alerta o professor José 

Ornelas: 

 

Quando Saramago reflecte sobre a História, nas suas obras, 

ele sempre faz ver ao leitor que é uma ideologia que 

determina a representação histórica. A palavra ideologia, no 

sentido que se usa neste ensaio, é um processo mediante o 
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qual se criam significados, valores e normas na vida social; 

também se relaciona com as ideias que contribuem para 

tornar legítimo o poder de um grupo social específico 

(ORNELAS, 2007, p. 216). 

 

O primeiro encontro entre ela e o poeta na peça se dá numa cena em que 

Camões, de joelhos diante do rei, pede ao soberano que sejam ouvidos trechos de 

seu poema épico (ou mesmo apenas as oitavas a ele dedicadas), no sentido de tentar 

angariar o apoio real. Do rei Camões não recebe sequer um gesto, ou uma palavra. 

Francisca, uma das damas da rainha presentes na comitiva real, após esse momento, 

em que não é vista por Luís Vaz, procura-o e não esconde de ninguém, 

principalmente de Ana de Sá, mãe de Camões, seu sentimento pelo poeta e sua 

intenção de ajudá-lo: 

 

ANA DE SÁ: 

É a rainha quem vos manda? Trazeis um recado do paço? Meu 

filho foi lá há dois dias... 

FRANCISCA DE ARAGÃO: 

Não trago recado do paço. Sou eu o meu recado. (QFL, p. 41) 

 

Da resposta ousada que Francisca dá a mãe de Camões, extraímos dois 

sentidos. Ela é portadora dos caminhos que levarão o poeta a conseguir imprimir o 

livro, e é ela também um oferecimento de amor ao poeta, o que pode ser entendido 

na peça como a causa da ressurreição social de Luís de Camões. 

Francisca de Aragão faz o que está a seu alcance para ajudar Camões. É 

através dela que é possível perceber mecanismos interessantes que movem as 

resoluções oficiais. Por isso, a dama da rainha é peça fundamental para que os 

obstáculos que impedem a publicação do livro sejam aos poucos vencidos. 

Assim, é através de caminhos outros, que fogem aos rumos oficiais, que 

Camões consegue ver sua obra ao menos apreciada por uma autoridade. Uma 

publicação, apesar de ser assunto da esfera pública, tem que percorrer o caminho 

privado dos bastidores do poder para que tenha chance de ser levada em conta. De 

nada adianta o poeta rogar ao rei em pessoa, pois o que vale são as influências, que 

Francisca de Aragão, por amor, na peça, pôde lhe oferecer. Observa-se na fala de 

Francisca a paixão nas atitudes, na crença em valores que vão sendo negligenciados 

naqueles tempos, associando-se a ela a honestidade e a objetividade que as ações 

deveriam ter para que se conseguisse êxito na luta de Camões pela publicação do 

poema. 
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FRANCISCA DE ARAGÃO: 

E agora, Luís Vaz, basta de falar de amores. Os passados 

passaram já, os futuros farão mais do que falar. Vou amar-vos 

outra vez, mas agora tratemos dos vossos negócios. 

LUÍS DE CAMÕES: 

Não estão bem encaminhados... 

FRANCISCA DE ARAGÃO: 

Terão caminho. Copiai-me a vossa obra das navegações, eu 

falarei à rainha, arranjarei modo de fazer chegar uma palavra 

ao rei, tenho alguma influência no paço. Fidalgos haverá 

decerto que se interessarão por vós. A vossa grande 

navegação terminou, chegastes a bom porto, vereis que tudo 

irá mudar. 

LUÍS DE CAMÕES: 

Que ânimo tendes. 

FRANCISCA DE ARAGÃO: 

Não era eu assim quando me conhecestes? Quem sabe se só 

não me reconhecíeis assim? /.../ 

(QFL, p. 45-46) 

 

O que as ações posteriores e esse diálogo denunciam é o descompasso entre 

o racional, isto é, entre o que deveria ser valorizado, o que deveria ser importante 

para o reino, e o que de fato ocorre na corte. 

O amor comparece na peça como força motriz dos acontecimentos, mas 

sobretudo como algo desmistificado, pois é encontro e desencontro a uma só vez. A 

este respeito conversam as duas mulheres: 

 

ANA DE SÁ:  

Que nome dissestes? 

FRANCISCA DE ARAGÃO: 

Francisca de Aragão. Conheci o vosso filho há muitos anos. 

ANA DE SÁ: 

Lembro-me do vosso nome... 

FRANCISCA DE ARAGÃO: 

Há filhos que amam tanto suas mães que não podem calar a 

elas os amores que têm por outras mulheres. Ama-vos assim 

Luís Vaz? 

ANA DE SÁ: 

Se o que dissestes é realmente medida de muito amor, vim 

agora a saber o amor de meu filho. 
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Mas, vós, que lhe quereis, depois de tantos anos? Luís Vaz não 

é aquele moço formoso que partiu para a índia... 

FRANCISCA DE ARAGÃO: 

Também nós já não somos as mulheres que o vimos partir. 

ANA DE SÁ: 

Vós sois formosa. Eu sou a mãe. 

(QFL, p. 42) 

 

Já fizemos, em outra ocasião, considerações às questões relativas à ideia de 

“amor”, aos “cuidados”, que aparecem nos diálogos entre Camões e Francisca, em 

clara referência à lírica camoniana: “A ideia do cuidado remete ao campo semântico 

primitivo do amor”, o que faz do sentimento, segundo as ideia de Jorge de Sena, 

“força motriz que a tudo move no texto camoniano” (CAPUANO, 2007, p. 163). 

Movida pelo sentimento, mas sobretudo por estar afinada a um pensamento 

humanista posto em cheque pela Inquisição, a voz de Francisca de Aragão é o 

principal fio condutor da ação da peça, além de ser um elo entre mundos separados 

por abismos: de um lado a cúpula do poder, e os nobres; de outro, o pensamento 

humanista, com o qual se alinha o poeta. 

 

4. Crítica ao capitalismo desmedido, Francisco de Assis atualizado 

 

Surgida em 1987, A segunda vida de Francisco de Assis apresenta-nos uma 

ação que se dá na atualidade, com personagens buscados na história e na biografia 

do religioso medieval. 

Na peça, a ordem Franciscana encontra-se transformada em uma empresa, 

cujo objetivo, capitalista que é, resume-se a uma única palavra: lucro. Ressurgido 

sem maiores explicações, Francisco entra na ação para obviamente ser um 

contraponto à ideologia da companhia, que se desvirtuara radicalmente dos 

princípios do franciscanismo original. 

A situação por si só é alegórica. Alegoria que, por sinal, tinha muita 

importância nas representações medievais, conforme formula Erich Auerbach: “(...) 

para certos grupos no contexto da espiritualidade medieval, a alegoria significava 

algo mais real do que significa hoje para nós; na alegoria, as pessoas viam uma 

realização concreta do pensamento, um enriquecimento das possibilidades de 

expressão” (Auerbach, 1997, p. 68). 

A peça é marcada por incessantes embates entre Francisco e alguns de seus 

antigos seguidores, além de seu pai. Pica, a mãe de Francisco, desde o início da ação 

se coloca como entrave entre ela mesma – e talvez os ideiais franciscanos originais 

– e Elias, o mais próximo seguidor de Francisco. De acordo com a historiografia 

medieval, a partir de sua morte, Frei Elias passou a agir de forma duvidosa, tendo 
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inclusive mandado destruir a antiga porciúncula, local predileto do monge, onde ele 

próprio quis morrer. 

Identificado na peça apenas pelo nome, Elias tem em Pica um misto de aliada 

e rival, numa relação sempre tensa, como demonstra a passagem abaixo: 

 

ELIAS: 

/.../ Pedro ainda está no gabinete? 

PICA: 

Ainda. 

ELIAS: 

E tu estás nos teus dias de secura. Custar-te-ia muito ser um 

pouco mais explícita? 

PICA: 

É possível ser ainda mais explícita? Fizeste-me uma pergunta, 

respondi, que mais querias? 

(SVFA, p. 170) 

 

O primeiro seguidor de Francisco e sua mãe não podem ver-se livres um do 

outro em função daquilo que os une, mas as divergências são flagrantes: 

 

ELIAS: 

/.../ O que quero saber é se Pedro ainda está no gabinete. 

PICA: 

Eu, Pica, chefe das secretárias desta companhia, informo 

Elias, presidente dela e delas, que 

Pedro, seu director-geral e homem de confiança, se encontra 

no gabinete, onde, como de costume, espera ordens. 

ELIAS: 

Se tu não fosses quem és... 

PICA: 

Se eu não fosse quem sou, tu não serias o que chegaste a ser. 

Já pensaste que, por esta maneira, também sou tua mãe? E 

que, portanto, é o teu próprio irmão que te olha por cima do 

meu ombro? 

ELIAS: 

Daria muito para ver-me livre de ti, ou dominada. 

PICA: 

Serias capaz de expulsar-me? Serias capaz de matar a tua mãe, 

irmão do meu filho? 

(SVFA, p. 171) 
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A mãe de Francisco é também, ao lado de Clara e Inês, uma personagem cuja 

função é mediar as tensões entre o filho retornado e a empresa, na qual ela própria 

e o marido trabalham. Isso significa estar entre o próprio filho, de um lado, e Elias e 

Pedro, seu marido, de outro. 

Metáfora da própria criação, mãe humanizada, Pica por um lado, procura 

mostrar a Elias, com sua insatisfação, o absurdo em que se transformou a causa 

franciscana, além denunciar o autoritarismo do discurso masculino. O próprio 

Francisco, por sinal, aponta a subalternidade feminina, em diálogo ao final da peça: 

 

FRANCISCO: 

/.../ Mas voltemos às mulheres. Conheces a história do 

homem que comprou um cão para ter em quem mandar? Até 

hoje as mulheres têm sido o cão do homem, sem ofensa. 

Minha mãe, por exemplo, aquela que me gerou e pariu, foi o 

cão de meu pai. 

(SVFA, p. 219) 

 

É como se isso fosse mais que simples constatação, um metafórico apelo: se 

a dicção do mundo se modificasse, se se convertesse em voz feminina... No caso da 

peça, a voz de Pica, enquanto mediadora, procura explicitar para Elias todo o seu 

autoritarismo desmedido. 

Igualmente, busca mostrar a Pedro e a Francisco o tom de sua intransigência, 

e a Francisco, por fim, sua própria arrogância ao trazer para si uma verdade 

inconteste. Na peça, isso se revela pelo desejo obsessivo de destruir a companhia, 

para poder louvar a pobreza. A questão é que a pobreza, hoje miséria, não é passível 

de louvor. Assim o diz Pedro, o rei dos pobres: 

 

PEDRO: 

/.../ ao louvares a pobreza, afirmaste a bondade do 

sofrimento dos pobres. Este é o pecado de que nenhuma 

absolvição te lavará. 

(SVFA, p. 221) 

 

Por fim, cabe a ela tão somente rejeitar o sedutor convite de ocupar na 

empresa a cadeira que antes cabia o marido, para seguir o filho (que volta a adotar 

o nome primeiro: João), na sua nova cruzada: a luta contra a pobreza. É dela a última 

fala na peça: 

 

ELIAS: 

/.../ Aonde vais? 

PICA: 
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Vou ajudar João a escrever a sua primeira página. 

(SVFA, p. 223) 

5. Conclusão 

 

O discurso ficcional de José Saramago, apoiado em discursos outros como o 

da história ou mesmo o da história da escrita dessa mesma história (dita oficial), 

seria inócuo, se não se propusesse ao exercício de desestabilização de ideias 

instituídas. Enquanto procedimento de escrita, sua criação literária, nesses casos, 

parte da documentação histórica para construir uma ficção provocativa, já que 

permite ao receptor, além do prazer do contato com a sagacidade dos bons textos 

literários, a possibilidade de uma reflexão a respeito do passado, tal como ele nos 

chega por meio do discurso historiográfico oficial. 

Nesse sentido, dois elementos apresentam-se como recursos discursivos 

ímpares de sua escrita: ironia e metáfora.  

A ironia fomenta a reflexão, pois é sempre fruto da engenhosidade discursiva 

que busca representar uma possível leitura de mundo, avessa à obviedade, afeita à 

valorização do homem sobre todas as coisas. Mais sutil, a metáfora comparece nos 

textos como recurso de significação: o que é intraduzível por palavras, pode ser 

aludido por metáforas. 

O que é a noite, senão a metáfora da obscuridade de tempos de repressão? 

No entanto, mais que isso, quando reduzida ao seu sentido mais próprio, as horas 

entre o anoitecer e o amanhecer remetem às limitações que um prolongado estado 

de treva impôs ao país. É o momento de fazer vir uma manhã de luz, depois de uma 

prolongada noite. 

O que é o livro, que seria lido por sucessivas gerações, senão a própria 

possibilidade de escrita da pátria, a partir das suas próprias leituras? 

De que vale, por fim, uma segunda vida, se não for para resgatar um 

entendimento, agora atualizado em um mundo em que as relações de poder 

evoluíram ao ponto de gerar um abismo entre a dignidade dos humildes e a total 

falta dela em um mundo de miséria? 

Pelo teatro, possibilidade de experimentação em cenas da vida quotidiana, 

percebe-se quão irônico pode ser um mundo que retoma historicamente situações 

comparáveis, num interminável repetir de vozes incapazes de criticar sua própria 

dicção. Vozes femininas, muitas vezes anacrônicas, aparecem nesse tipo de teatro, 

como índice da necessidade de se refletir, olhando por novos ângulos, sobre antigos 

problemas. 

 

Notas 

 
1 A partir daqui, passarei a me referir às peças pelas siglas NA (A noite), QFL (Que farei com 

este livro?) e SVFA (A segunda vida de Francisco de Assis). 
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FRONTEIRA DA 

COMUNICAÇÃO ANIMAL E A 

LINGUAGEM HUMANA* 
 

 

JIMENA BRACAMONTE 

ARIEL GÓMEZ PONCE 

 

 

 

 

 

 

 

En el fondo, quién sabe, los hombres y los elefantes no lleguen 

a entenderse nunca.  

 

José Saramago 

 

 

1. Introdução 

 

 José Saramago de vigem a Salzburgo, Áustria, foi comer em um restaurante 

chamado “O elefante”, no seu  interior, se achou diante de uma estátua importante 

de um proboscídeo e um friso que representava a viagem de um elefante desde 

Lisboa até Viena. Este encontro lhe despertou uma grande curiosidade que o levou 

a indagar sobre sua história, mas não encontrava muita informação a respeito. 

Principalmente, os dados encontrados se baseiam em torno ao sucedido com este 

elefante assim que chegou a Viena depois de uma longa caminhada, e a história nos 

conta que o objetivo do dito translado era que o animal chegasse aonde se 
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encontrava seu novo dono, o Arquiduque Maximiliano II de Áustria, despois de ter 

sido presenteado pelos reis de Portugal.  

 Contudo, a escassa informação existente sobre esta história serviu a 

Saramago como base para a construção ficcional sobre a quilométrica viagem deste 

elefante pela Europa no século XVI, fato real que, a partir de vestígios da memória, 

permanece na cultura. Pequenos fragmentos de um acontecimento histórico que 

permitiu ao escritor português acabar uma ficção na qual seu protagonista é um 

elefante asiático chamado Salomão1. 

 Revisemos um pouco a trama. Em A viagem do elefante (2008) os reis de 

Portugal presentearam ao Arquiduque Maximiliano de Áustria (futuro rei), o 

Salomão, um elefante que deve viajar caminhando em uma caravana composta por 

quem o Rei João III considerava seus melhores homens e Subrho (o cornaca), o 

cuidador asiático do elefante para chegar ao seu novo dono; mais de trinta pessoas; 

um carro de bois; cavalaria e o elefante. Os Reis ordenam que a caravana deve chegar 

até Valladolid, logo, dizem “nos lavamos las manos” (SARAMAGO, 2008, p.14) 

 O relato se condensa principalmente na caravana que se organiza em 

função das necessidades do elefante, enquanto se deslocam pela Europa e ao mesmo 

tempo que os humanos discutem e defendem seus ideais ou direitos sobre a custódia 

de Salomão. Nesta ampla gama de personalidades construídas por Saramago, 

algumas vozes adquirem maior força à hora de impor seu pensamento. Tal é o caso 

do comandante para quem no começo a tarefa encomendada por seu Rei era 

humilhante. Não obstante, ao longo da viagem, terminará por assombrar-se e 

afeiçoar-se ao elefante. Outra voz notória é a do cornaca, fiel cuidador do animal que, 

mesmo alegando não conhecer tudo sobre a natureza do elefante, se converte em 

porta-voz do seu estômago e corpo para assegurar o cumprimento de suas 

necessidades básicas. Deste modo, há também uma dúvida constante sobre quem é 

o que realmente maneja a atípica caravana: ou é o comandante com seu inerente 

poder sobre os demais, ou são os caprichos do elefante com sua rotina, seus 

descansos e suas necessidades alimentícias. Com estes particulares elementos, o 

relato da viagem de Salomão permite construir configurações culturais do 

deslocamento e, também, gerar uma “actitud textual” (SAID, 1990) própria do 

gênero que Saramago se dispõe a recriar: dito em outras palavras, a escritura se 

modela de representações em seu espaço através de diversas vozes em movimento. 

A viagem supõe assim o desprendimento do próprio para sair ao encontro com o 

Outro, com a estrangeira topografia e social, dando conta de que um dos problemas 

principais dentro do romance saramaguiano é o carácter errante deste elefante 

asiático que não pertence a nenhum lugar e deve viajar para encontrar-se com seu 

novo dono. 

 Saramago, através de sua ficção, realiza uma operação lúdica com o leitor 

com as referências históricas e com sua enciclopédia individual e cultural. Porque a 

falta de informação em torno aos detalhes da cotidianidade da época, permite ao 
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autor reconstruir a gosto e prazer estético uma história que localizo como figura 

central a uma espécie que vem cativando o ser humano desde tempos atávicos. 

Ainda que o romance modelize um mapeamento temporal com numerosos 

anacronismos, o leitor se vê obrigado a voltar a se localizar constantemente em uma 

viagem cheia de interrogações, dentre as quais uma vem servir como ponto de 

partida para nosso percurso analítico: por que nos encontramos com um animal 

como protagonista de uma história? O que pode nos dizer um elefante sobre nossa 

própria condição de seres humanos? Qual é o trabalho estético que emprega José 

Saramago para interpelar aqueles que se projetam à aventura literária de seu 

romance? 

 

2. O elefante na fronteira. Sobre o animal como categoria semiótica 

 

 Com o objetivo de responder a estes questionamentos (ou, ao menos, de 

projetar outros novos que direcionem outros percursos de leitura) nos propusemos 

analisar a figura do animal incluída neste romance de Saramago e, para isso, 

recorremos ao campo da semiótica da cultura, linha teórica dirigida ao estudo dos 

sistemas culturais e seus textos desde uma perspectiva histórica e ideológica. 

Herdada do pós-formalismo russo (Bakhtin, Ivanov), a semiótica cultural nos 

permite estudar de que maneira um texto da cultura provê uma determinada 

informação a partir da qual podemos reconstruir uma porção ou uma cultura inteira. 

Segundo Iuri Lotman (1990, 1996), seu principal representante, a partir de um 

pequeno fragmento (o texto, categoria teórica central nesta semiótica), se pode 

pensar como funciona uma cultura diacronica e sincronicamente. Em termos 

lotmanianos, todo objeto artístico conta com uma grande quantidade de informação 

cultural: a arte e seus mais variados suportes (literatura, cinema, teatro, televisão) 

comporta as melhores propriedades heurísticas para refratar (modelizar, segundo 

Lotman) os aspectos sociais e ideológicos na história do homem.  

 Em pesquisas prévias (BAREI Y GÓMEZ PONCE, 2013), entendemos que a 

semiótica da cultura nos permite construir um embasamento teórico que, em 

relação com os novos campos disciplinares (eco-semiótica, biosemiótica) nos 

possibilita observar como os textos culturais refratam de forma complexa certos 

aspectos relacionados ao mundo natural. Em outras palavras, desde esta 

perspectiva, nos interessamos por trabalhar o modo no qual a cultura processa o 

espaço natural, seus fenômenos e seus seres: a forma segundo a qual o homem 

“interpreta” a natureza que está sempre atravessada por modelos sócio-históricos 

(NÖTH, 2001). Ao centrar nosso olhar em certos textos artísticos como o romance 

que nos remete nesta oportunidade, podemos indagar sobre o “modo en que los 

modelos culturales interpretan (traducen/confrontan) el mundo natural” (Barei, 

2008). Seguindo esta lógica, no marco de uma semiótica cultural, resulta plausível 
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interrogarmos sobre os mecanismos de interpretação de outras espécies em nosso 

entorno.  

 Agora, nos perguntamos: que lugar ocupou o animal na cultura do ser 

humano? O que nos diferencia de outras espécies e quais são os vínculos que ainda 

nos conectam? Como os textos de arte lhe outorgam sentido a estas distâncias entre 

o humano e o animal? Estas interrogações, distintas e interativas ao longo da 

história, encontraram tentativas de respostas (ou, talvez, novos questionamentos) 

através da maneira como a arte trabalha uma diferença com o natural. Neste sentido, 

o romance de Saramago se apresenta como um lugar privilegiado para nos 

preguntarmos que lugar lhe outorga a literatura contemporânea a um animal cujas 

capacidades cognitivas pareceriam não estar muito distantes das do ser humano. 

Referimo-nos, evidentemente, ao elefante. 

 Para dar conta disso, recorremos a uma das categorias centrais na 

semiótica lotmaniana, a fronteira. De categoria física, geopolítica ou topográfica, Iuri 

Lotman (1996) indicou que a fronteira se estabelece como categoria semiótica, dado 

que funciona como uma zona de trânsito da informação, isto é, um mecanismo que 

cumpre a função de filtro tradutor que separa, articula, vincula, exclui e permite os 

diálogos entre sistemas culturais ou parcelas de cultura. Fazemos referência ao 

modo mediante o qual a cultura se autodefine e define, também as figuras que 

expulsa de seu sistema: um Outro, seja cultural (mulheres, negros, gays ou escravos, 

entre outros), seja natural. Para Silvia Barei (2012), o “entre” dá conta de uma 

interação de sentidos e define uma identidade e suas respectivas alteridades dentro 

de topografias textuais.  

 É por isso que a fronteira nos permite pensar o animal como uma categoria 

analítica que funciona como construção que mobiliza marcos de entendimento da 

condição humana: um “otro absoluto de lo humano” cujo estudo permite a 

abordagem de textos nos quais se produz uma conexão entre identidade animal e 

criatividade artística (GIORGI, 2013), ordenando corpos e sentidos atravessados por 

ideologias historicamente situadas. Em pesquisas anteriores (GÓMEZ PONCE, 

2012), colocamos com hipótese, que, mediante esta perspectiva, podemos atender 

a: i) textos nos quais a cultura ensaia modos alternativos de perceber, significar e o 

humano voltar inteligível a partir da “pregunta por lo animal”; ii) textos que 

manifestam um Outro social que se lê em termos de Outro-natural; e iii) textos que, 

a partir da distinção Cultura / Natureza, traçam categorias binárias de 

entendimento de nossa própria condição como espécie: razão / instinto, mente / 

corpo, humano / inumano, normalidade / anormalidade. 

 Destas visões, podemos supor que o princípio da fronteira lotmaniana nos 

permite esboçar um entendimento do humano a partir do modo no qual José 

Saramago interpreta a figura do elefante como filtro tradutor que habilita sentidos 

e recupera questões em torno às distâncias com o mundo animal. Por isso, 

estabelecemos duas linhas de leitura para o estudo de A viagem do elefante: i) se a 
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fronteira como categoria teórica define uma identidade, o elefante (como 

mecanismo buffer) está sujeito, ao longo de todo o romance, a uma série de 

características que lhe concedem identidade e subjetividade, separando o coletivo 

animal e consentindo-lhe caráter singular; e ii) se o elefante possui uma identidade 

definida, é porque Saramago põe como propulsor de interregações sobre certos 

traços que (a princípio) pareceriam separar-nos das restantes espécies: a 

capacidade comunicativa, a inteligência e a memória como particularidades 

cognitivas que seriam possíveis de encontrar somente no ser humano. A partir 

destas direções, entendemos que, desde sua própria conformação como 

protagonista do romance e em relação aos outros actantes da trama narrativa, em 

todos os casos, o elefante se estrutura de maneira polifônica (BAKHTIN, 2008): é um 

elefante atravessado pelas outras vozes da história, da cultura europeia e da 

atualidade, como também por questões que expõem as ciências naturais em relação 

ao pensamento animal e ao modo como o homem processa essa complexidade. 

Através do percurso de certos pontos reflexivos no romance, nosso objetivo consiste 

em estudar como estes fatores permitem a Saramago interpelar-nos como leitores 

para pensar criticamente nosso próprio devir seres humanos.  

 

3.  A identidade animal: por que este pode ser um elefante único? 

 

 Ao considerar aspectos da trama narrativa deste romance, nos vemos na 

necessidade analítica de nos preguntar como se representa artisticamente um 

animal tão especial como é o elefante. Já ressaltamos previamente o caráter errante 

deste animal, que marca uma excepcionalidade no gênero relatos de viagem dado 

que nenhum dos protagonistas (nem o cornaca, nem o elefante) narram sua própria 

história: nem sujeito da enunciação coincide com sujeito do enunciado (CLIFFORD, 

1997). Por outro lado, como comentamos, Saramago recupera um quase perdido e 

indocumentado fato da história europeia, protagonizado por uma espécie que se 

desloca desde seu entorno natural até os confins mais inóspitos que um habitante 

asiático pudesse se imaginar. E, ainda que este fato possua uma unicidade diacrónica 

(poucos animais foram protagonistas de uma viagem ou, ao menos, pouco nos 

guardou a história disso), as espécies não humanas foram eternas companheiras de 

viagem do homem: desde o Rocinante de Dom Quixote até, mais atrás no tempo, o 

Bucéfalo de Alexandre o Grande, outros seres vivos serviram de fiéis parceiros de 

caminho.  

 Contudo, o certo é que o trabalho estético saramaguiano não só focaliza 

nesta particular anedota de um elefante, mas sim, e além disso, fincou pé em outros 

aspectos que, desconhecendo sua veracidade histórica, semiotizam características 

que revelam, em uma espécie animal, uma identidade que beira o humano. É por isso 

que nos interrogamos se, no texto de José Saramago, o elefante, é um mascote, um 

bem do Estado ou uma fonte de milagres? Ou é um  elemento político e diplomático 
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dos reis? A nível ideológico, poderia se pensar que o romance dá conta de como 

Salomão se define, em termos de Michel Foucault (2008), como um “instrumento 

político” dado que, por exemplo, permite ao arquiduque dar conta de seu poder 

sobre seu reinado, como também serve à Igreja como ferramenta de um aparelho de 

controle que exerce uma influência mística sobre a população. Situar-nos nesta 

perspectiva, nos leva a interpelar o rol actancial que possuem os caracteres que 

rodeiam o animal, aspecto interessante para desenvolver se nosso interesse se 

centra no modo de construção ideológica que possuem os personagens que 

estabelecem relações intersubjetivas com nosso protagonista animal.  

 Todavia, nesta nossa perspectiva, entendemos que este animal se encontra 

sujeito a outras redes discursivas que determinam seu caráter singular e que podem 

ser lidas em termos semióticos e em relação a mecanismos que se interrogam por 

uma plausível subjetividade animal. Em outras palavras, nosso interesse radica em 

recuperar problemáticas abordadas pelas ciências naturais que sugerem como 

principal marco de questionamentos ideias em torno à inteligência animal, pergunta 

recorrente fundamentalmente desde as colaborações realizadas pela ciência do 

comportamento animal em relação aos estudos cognitivos (Cf. DE WAAL, 2010). Em 

nosso estudo, cremos que Saramago retoma certos caracteres da subjetividade 

animal, sempre atravessados por seu discurso altamente irônico e reflexivo que vai 

mais além do mero relato anedótico. Vejamos isto um pouco mais em detalhe.  

 Em primeiro lugar, ressaltamos o caráter onomástico do elefante, quer 

dizer, o nome próprio que lhe outorga identidade em detrimento da taxonomia 

biológica (seu nome genérico como espécie que o ancora a um coletivo animal). 

Referimo-nos ao substantivo que designa o animal e que, na primeira metade da 

narativa, o define como Salomão e logo, por indicação do Arquiduque, Solimão. A 

carga semântica do nome próprio no elefante é tão forte que inclusive o narrador se 

resigna aos “batismos” que recebe: em reiteradas ocasiões, confundido pela 

variância, o enunciador não sabe a qual deles dois recorrer. Em outras 

oportunidades, o romance remeterá à preocupação gestada em outros personagens 

ante o onomástico: “el elefante se llama salomón, preguntó el cura, No me parece 

apropiado darle a un animal el nombre de una persona, los animales no son 

personas y las personas tampoco son animales, De eso no tengo tanta certeza, 

respondió el cornaca” (SARAMAGO, 2008, p.85).  

 Em segundo lugar, ao longo do percurso que vai de Portugal à Áustria, o 

animal adquire além do mais um caráter místico, dado que a exótica viagem 

inaugura uma discussão teológica em torno à figura do animal e seu vínculo com 

uma entidade suprema. Neste sentido, o romance apresenta certos episódios que 

deixam claro a qualidade religiosa de Salomão. Tal é o caso do encontro entre os 

aldeãos e o padre, no qual os primeiros afirmam “señor cura, dios es un elefante”, 

asseveração que obtém como resposta automática de seu interlocutor: “Dios está en 

todas las criaturas” (2008, p.80). Outra situação narrativa que segue esta lógica é 
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aquela que pode reconhecer como o “episodio del milagro”, no qual o cornaca se 

pergunta “cómo sé que el elefante solimán es un dios, y yo responderé que si 

hubiera, como hay, un dios elefante, tanto puede ser éste como cualquier otro” 

(2008, p.199). Casos como estes, reiterados ao longo do romance, dão conta de uma 

crítica em torno a uma ideia dogmática que questiona se um deus se encontra em 

todas as criaturas ou em uma em particular. Ao mesmo tempo em que se interroga 

se existe uma religião no mundo animal (porque os personagens dão como suposto 

que o homem é o único capaz de crer  e louvar a Deus), o texto problematiza o poder 

hegemônico da religião cristã em Europa que, através da figura de um animal que 

deveria corresponder a outra vertente cultural e religiosa (a saber, o budismo), 

chega a por em dívida seus próprios fundamentos éticos. Contudo, Salomão chega a 

se tornar um emblema mítico que serve para reafirmar o poder da Igreja Católica. 

 Em terceiro lugar, achamos que o elefante adquire um caráter célebre ao 

longo de sua viagem pela Europa, ganhando popularidade e fama não só por sua 

estranheza (recordamos novamente que é uma espécie atípica para a Europa 

ocidental), mas também, pelos episódios que dão conta de comportamentos atípicos 

(por exemplo, a “salvação” de um dos membros da caravana). Além disso, daquilo 

de que o narrador chama a “operação milagrosa” (aspecto ao que nos referimos em 

linhas atrás), tanto o acontecimento final, no qual Solimão salva uma menina, como 

mais adiante na trama, a “ceremonia del adiós” são estruturas narrativas que dão 

cuenta de como o mamífero comporta uma fama que paulatinamente vai crecendo. 

Em relação ao último episódio citado, o narrador nos indica que  

 

por primera vez en la historia de la humanidad, un animal se 

despidió, en sentido literal, de algunos seres humanos como 

si les debiese amistad y respeto, lo que los preceptos morales 

de nuestros códigos de comportamiento están lejos de 

confirmar, pero que tal vez se encuentren escritos con letras 

de oro en las leyes fundamentales de la especie elefantina 

(2008, p.127).  

 

 Acreditamos que, dentro a história do romance saramaguiano, estes 

momentos se apresentam como pontos de inflexão, quer dizer, como elementos que 

tornam único o elefante dentro do texto e o diferenciam não só de outras espécies 

animais que a obra inclui, mas também dos personagens que estabelecem vínculos 

intersubjetivos com nosso protagonista elefantino que devem de uma sorte de 

estrela histórica. 

 Finalmente, nos referimos a aquilo que podemos entender como um 

caráter adaptativo em Salomão. Porque existe uma extrapolação da adaptação 

evolutiva (mecanismo biológico que permite as espécies sobreviverem as 

inclemências do entorno – recordemos, por exemplo, o episódio dos Alpes que, 
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ainda que se indica que “não é um elefante feliz”, supera a adversidade) a uma 

adaptação cultural, que leva o elefante a aclimatar-se tanto aos espaços como às 

identidades e às práticas tanto de Portugal e dos confins de Áustria. Através de uma 

plausível adaptação subjetiva, a novela recupera a ideia da singularidade do elefante 

ao deixar claro que sua capacidade de sobrevivência se deve a um fatum, a um 

destino que o mamífero deve atravessar porque se encontra predestinado. Disto o 

narrador afirma que “cada uno es para lo que nació, pero hay que contar siempre 

con la posibilidad de que se nos presenten de frente excepciones importantes, como 

el caso de solimán, que no nació para esto, pero no le quedó otro remedio” (2008, 

p.221). 

 Pois bem, os aspectos antes abordados nos permitem encontrar traços que 

diferenciam não só o espécime do coletivo ao qual pertencem (elefante, mamífero), 

mas sim, de todo animal em geral. Porque através de seu romance, entendemos que 

Saramago vem a questionar a ideia de uma unicidade humana, de “algo” que 

caracteriza e particulariza o ser humano. Em seu percurso pela topografia narrativa, 

Salomão/Solimão nos interpela como leitores sobre as capacidades que esconde o 

mundo animal e, ao mesmo tempo, sobre nossa própria condição humana. Por isso, 

em sentido semiótico-cultural, um animal como este elefante pode ser entendido 

como categoria que permita analisar aquilo que a cultura expõe ou esconde em 

relação à Natureza: em outras palavras, estes caracteres estruturam o animal como 

um mecanismo buffer que constrói uma fronteira irresolúvel de indeterminação e 

deslocamento que põe em funcionamento uma maquinaria que determina modos de 

entendimento da humanidade desde a ótica animal (AGAMBEN, 2007). Daí que 

autores como Cary Wolve (2003) tenham pensado que o animal implica não só um 

reconhecimento de nosso vínculo com as espécies restantes mais, além de nossa 

própria animalidade: um modo de entendimento de zona de conflito de maneiras 

discursivas (neste caso, através da arte) de relacionar-nos com outros seres vivos 

para questionar, assim, a condição humana. 

 Este aspecto nos leva a nos perguntar: o romance situa como ponto de 

discussão principal a possibilidade de entendimento entre o ser humano e outras 

espécies? Porque, como pudemos observar, as relações intersubjetivas que 

determinam o caráter único de Salomão não se estabelecem com sujeitos de sua 

própria espécie, mas sim, ao contrário, com o ser humano, ponto que nos leva a 

refletir quais são os aspectos da condição humana que se visibilizam. Daí que o 

cornaca se questione (abrindo uma interrogação de índole filosófica, mas que nós 

leremos em código semiótico):  

 

creo que en la cabeza de salomón el no querer y el no saber se 

confunden en una gran interrogación sobre el mundo en que 

lo pusieron a vivir, es más, pienso que en esa interrogación 
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nos encontramos todos, nosotros y los elefantes (2008, 

p.124). 

 

 Isto, que Saramago introduz como uma “filosofia do elefante”, nos leva a um 

segundo corolário em nosso percurso: os pontos de convergência e divergência 

entre o humano e o animal que A viagem do elefante aborda esteticamente. 

 

4. A distância entre o humano e o animal: entre a linguagem e o silêncio como 

formas comunicativas 

 

 Como anunciamos antes, cremos que Saramago opera esteticamente 

questões recorrentes na história da humanidade, fundamentalmente alguém que 

vem reconfigurando-se segundo o avanço da ciência e desde que nos definimos 

como espécie: que é aquilo que nos diferencia do mundo animal? De pesquisas 

anteriores (GÓMEZ PONCE, 2015), recuperamos como a semiótica, como ciência da 

produção e recepção de signos, se aproximam, desde décadas, com a etologia (a 

biologia do comportamento) e, fundamentalmente, um de seus ramos mais 

diligentes: a comunicação animal. Referimo-nos ao campo da zoo-semiótica, 

fundada por Thomas Sebeok (1996) em meados do século passado e cuja base 

epistemológica é a teoria da comunicação proposta por quem era seu mestre, Roman 

Jakobson. Na busca por compreender como se comunicam as espécies animais, os 

cientistas derivaram sua atenção a aspectos como a bioacústica, a bioquímica, a 

neurofisiologia ou a anatomia, entendendo estas vias como canais de comunicação 

plausíveis de comportar mensagens altamente complexas. Seguindo esta lógica, o 

etólogo Stephen Hart se pergunta: 

 

¿se puede considerar que estas conductas son lenguajes? 

Nadie equipara las danzas de las abejas o incluso los gruñidos 

de los chimpancés con el lenguaje humano. Nuestro medio de 

comunicación, sin tener en cuenta la cultura en la cual nos 

criemos, sobre pasa ampliamente en complejidad y sutileza al 

de cualquier animal. Sin embargo, esta diferencia, ¿es 

cuantitativa o cualitativa? (1996, p.25).  

 

 Daí que, além das distâncias, a noção de linguagem (historicamente 

circunscrita a uma sintaxe, semântica e estética de ordem simbólica) comece a 

ampliar-se, abrindo-se caminho até outras entidades não humanas e incorporando 

uma questão fundamental: a inteligência animal2. O passo do estético ao natural nos 

leva, neste ponto, a supor que, na chave artística, o romance de José Saramago atenta 

ao modo em que o ser humano interpreta / traduz a figura do animal em sua 
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dinâmica cultural e textual, a partir da possibilidade de cognições complexas (e, por 

isso, o que se entende culturalmente como inteligência) em outras espécies.  

 Voltemos ao romance. Foi possível observar como o cornaca para comunicar-

se com o elefante (além de usar o bastão e dar-lhe golpes de menor ou maior 

agressividade), utiliza aquilo que a narrativa chama um “susurro ininteligible, que 

tanto podría ser hindí como bengalí, o una lengua sólo de los dos conocida, nacida y 

criada en los años de soledad” (2008, p.149, grifo nosso). A ideia de um sussurro, de 

uma linguagem compreensível só entre dois participantes (cornaca e elefante), 

deixa claro a existência daquilo que Iuri Lotman (1996) pensou como “estructuras 

semióticas creolizadas”, ou seja, de uma sorte de koiné. Ali onde, em aparência, 

existe uma impossibilidade comunicativa, os sujeitos são capazes de encontrar 

pontos de diálogo que lhes permitem estabelecer contatos e transmitir-se 

informação, ainda que pertençam a diferentes culturas, lugares sociais ou, como 

neste caso, espécies (pensemos, por exemplo, em como somos capazes de 

comunicar-nos com nossas mascotes). Ainda que o narrador nunca seja explícito 

neste aspecto, é certo que a trama do romance deixa aberto a questão para que o 

leitor, através de numerosas indiferenças, se pergunte qual a ciência certa a 

capacidade comunicativa que possuem ambos personagens. Como nos indica o 

narrador, existem “las incertidumbres, siempre presentes cuando se habla de 

idiomas diferentes” (2008, p.127), diferenças que parecem que ambos personagens 

são capazes de apaziguar.  

 O certo é que, apesar desta aparente impossibilidade, a falta de palavra no 

elefante se instaura como tema recorrente tanto para outros personagens como 

para o mesmo narrador. Porque, o fato de que nos encontrarmos com uma espécie 

animal (sabemos já que, ainda que capazes de comunicar-se, não podem fazê-lo em 

nosso mesmo idioma), através de suas estratégias de ficcionalização, Saramago não 

termina de arriscar uma ideia explícita em torno ao entendimento do elefante, muito 

e provavelmente com o objetivo de que os receptores do texto sejam quem inferem, 

que sucede na mente de nosso protagonista mamífero. Neste sentido, o narrador nos 

indica que  

 

tal como los prestidigitadores, también los elefantes tienen 

sus secretos. Entre hablar y callar, un elefante siempre 

preferirá el silencio, por eso le habrá crecido tanto la trompa, 

además de transportar troncos de árboles y trabajar de 

ascensor para el cornaca tiene la ventaja de representar un 

obstáculo serio para cualquier descontrolada locuacidad 

(2008, p.241).  

 

 Traduzidos à ordem da arte, certos aspectos da linguagem animal (a carência 

ou a presença destes) colaboram com a formação desse “secredo elefantino”. Graças 
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às ciências naturais, sabemos que os elefantes são, sem dúvida, uma espécie atípica 

dentro do mundo animal. Mamíferos que podem viver entre 50 e 80 anos, os 

elefantes possuem o cérebro maior dentre os animais terrestres com um peso de ao 

redor de cinco quilos (CURTIS et al, 2009). Estes dados lhe permitem à etologia 

justificar a existência de comportamentos vinculados à inteligência que pareceriam 

sustentar-se em determinada particularidade cerebral: como em cetáceos e 

primatas, se encontram formas de duelo, altruísmo, adoção, autorreconhecimento e, 

evidentemente, memória. Estas capacidades cognitivas têm como resultados 

complexidades comportamentais que chamam a atenção de cientistas no mundo 

inteiro: a saber, os elefantes formam comunidades matriarcais, sumamente 

hierárquicas e sob o domínio exclusivo das fêmeas, dando lugar a complexas 

sociedades, altamente unificadas e onde o abandono de um membro não é possível. 

 Seguindo esta lógica, os estudiosos observaram a existência de uma 

“estranha coordenação” entre os elefantes e suas crias (HART, 1996), algo que o 

entendimento comum dos povos africanos e asiáticos definiu como uma “percepção 

extra-sensorial”. Todavia, (e mais além dos barridos que são ouvidos por numerosos 

personagens ao longo da trama), o que aqui funcionaria em realidade é uma 

comunicação inacessível para o homem que pareceria esconder o “segredo” do 

elefante saramaguiano: nos referimos ao som por debaixo do umbral do registro 

humano que se chama infrassônico e que alcança grandes distâncias. Até o 

momento, os etólogos só identificaram ao redor de vinte tipos de chamadas 

diferentes segundo a personalidade e o estado anímico do elefante, aspecto que dá 

conta de uma complexidade que supera aquela manifestada mediante sinalizações 

vocais, tal como sucede com outras espécies.  

 Contudo, através da paradigmática figura do elefante, o romance relê estas 

particularidades da espécie mamífera, mediante uma destacável estratégia 

narrativa: o silêncio. Em outras palavras, a partir daquilo que o elefante cala, se 

colocam em evidência múltiplas interrogações que levam o leitor a questionar uma 

ideia de veracidade e que imprimem, ao mesmo tempo, a concepção de uma 

inteligência perspicaz que se esconde dentro do animal protagonista, e a partir daí 

o romance supõe que “en un elefante hay dos elefantes, uno que aprende lo que se 

le enseña y otro que persiste en ignorarlo todo” (2008, p.162). Seguindo autores 

como Roland Barthes (2008), podemos supor que este ignorar se configura através 

de um silêncio que se constitui como figura semiológica que interpela o leitor: como 

um direito a calar-se e um direito a não escutar que é próprio da “tranquilidade da 

natureza” e que os animais, assim como parte dela, comportam.  

 Nesta lógica, nos achamos ante uma posição que o semiólogo francês entende 

como neutra: se o elefante cala, é porque realiza uma operação discursiva que lhe 

permite desbaratar a opressão, a intimidação e fugir dos perigos da fala. Resposta 

afônica sobre o fundo da palavra e enunciado calado, mas não por isso não 

contestatário (BAKHTIN, 2008), o silêncio elefantino permite a emergência da 
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pergunta pela inteligência animal: se este espécimen não fala, é porque não pode ou 

por que não quer? Esconde-se detrás de uma mentalidade que permanece atenta a 

tudo? É por isso que, ante situações extremas (a operação do milagre, o episódio da 

saudação) o elefante responde através de gestos que pareceram roçar o simbólico? 

 Aqui cobram sentidos os comportamentos do elefante, dado que mediante 

estes resulta possível “entender” (ou, ao menos, supor) que ideias trilham pela 

mente do animal. Os episódios nomeados anteriormente (aqueles que lhe outorgam 

o caráter de singularidade ao elefante) supõem também uma via de comunicação 

que lhe resulta de sumo interesse para a linha zoosemiótica: o diálogo não-verbal. O 

estudo da comunicação dentro e através do mundo animal de aspectos não-verbais 

(o que o corpo comunica: seu deslocamento, suas formas ou suas maneiras de 

camuflar-se ou investir-se, entre outros) supõe uma interação que instaura uma 

plausível contiguidade entre o humano e o animal: nos referimos a universos que, 

mediante formas de cognição pré-verbais, deixam claro um umbral “donde el 

sentido se desploma” (KRISTEVA, 1989, p.3) e que os textos de arte trabalham de 

maneira criativa. Como refere o primatólogo Franz de Waal, “si el lenguaje nos 

separa del reino animal, la comunicación no verbal nos conecta con él” (1996, p.10) 

e, nesse sentido, o elefante (ainda silenciado, incapaz de produzir fala articulada) 

comunica com gestos suas intenções e interroga constantemente a outros 

personagens que não podem permanecer alheios a sua loquacidade simbólica.  

 

5. Memória animal: um passo através das espécies e as culturas 

 

 A questão da linguagem que atravessa o romance de Saramago nos leva ao 

último corolário em nossa análise: se o elefante é capaz de comunicar-se (ainda, 

como observamos, de maneira não-verbal e através de seus comportamentos), o faz 

conscientemente? Durante as últimas décadas, a esta pergunta formou um ramo 

especial da ciência do comportamento animal denominada etologia cognitiva, cujo 

objetivo é destramar a cognição das espécies não-humanas e indagar sobre os 

possíveis modos de pensamentos presentes nos demais seres vivos. Os estudiosos 

se encontram na busca de “semelhanças funcionais” através das quais os animais 

adquirem, processam, armazenam e manejam a informação proveniente de seu 

entorno e a registram em representações mentais: em outras palavras, os modos de 

percepção, aprendizagem, memória e tomada decisões a partir daquela informação 

que ingressa pelas diversas vias sensoriais. Referimo-nos a “mecanismos 

fundamentais”, ou seja, os princípios de manejo de informação que compartilham as 

espécies (registro, discriminação), enquanto que, por outro lado, os princípios de 

cognição espacial e social se registrem ao domínio cognitivo de seres particulares 

(SHETTLEWORTH, 2010)3. Contudo, estes traços cognitivos partilhados por todos 

os seres se sustentam num mecanismo fundamental que permite as espécies 

organizar e registrar a informação: a memória. 
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 Agora, por que recuperamos estes dados da neurologia comparada? Porque, 

novamente, encontramos que o romance de Saramago articula estes aspectos 

através da figura fronteiriça do elefante, para dar conta de uma espécie cujas 

capacidades cognitivas vivem assombrando o ser humano desde a noite dos tempos. 

As ciências do comportamento animal (CURTIS et al, 2009; PURVES et al, 2012) nos 

indicam que os elefantes são capazes de: i) gravar imagens em sua memória graças 

à informação que o olfato e o tato registram por colaboração de seu instrumento 

preferido, a tromba; ii) reconhecer a mais de cem indivíduos de sua espécie (mais 

além daqueles que formam sua própria manada); iii) são os únicos animais 

documentados que veneram a seus antepassados, que praticam uma sorte de ritual 

em torno ao corpo do falecido (espalhar seus ossos pelo território e até chegam a 

esconder os caninos no que pareceria ser uma estratégia para evitar que os 

levassem); e iv) no caso de elefantes treinados, podem recordar durante décadas se 

o domador lhes fez dano. Estes dados que parecem ser anedóticos evidenciam uma 

possível “memória de elefante”, ideia constante na cultura do Ocidente e, por isso, 

repetida assiduamente ao longo do romance. 

 Neste sentido, recordamos que, antes do começo da viagem, a servidão dos 

reis banha Salomão e este se mostra aparentemente entusiasmado. Segundo nos 

adverte o narrador, este gesto pode ter-lhe despertado “algún agradable recuerdo” 

(2008, p.21, grifo nosso), algo em sua memória que recupera experiências prévias 

em seu hábitat original (sabemos que os elefantes possuem uma grande afeição pela 

água, recurso que escasseia em seus entornos regulares e que, ao encontrá-la, 

disfrutam efusivamente). De maneira similar, quando o elefante está pronto para 

chegar a Áustria e sobe no barco, se diz que este tem “pé de marinheiro”, dado que 

pareceria que recorda como foi viajar quando, previamente, chegou da Índia a 

Portugal. Estes exemplos deixam claro a existência de uma hipotética memória que 

(como sucede com a capacidade reflexiva do animal) se estilizam como questões que 

levam o leitor a se indagar.  

 Todavia, além destes casos que abrem a questão da subjetividade do elefante, 

cremos que existe um aspecto mais interessante em torno à memória como recurso 

não só narrativo mas, principalmente, cultural. Porque, em chave metafórica, o 

passo do elefante se estabelece como um percurso pela memória da Europa: da 

travessia intercultural, de outras línguas (e, por isso, de outras subjetividades), das 

distâncias sociais, políticas e hierárquicas; e, ao mesmo tempo, do esquecimento 

como mecanismo cultural. Através do romance, Saramago recupera problemáticas 

das cruzadas culturais na Europa que, ainda com o avanço do tempo e em plena 

globalização, parecem não estar extintas na contemporaneidade. Não obstante, da 

mesma forma que o elefante permite a recuperação da informação, o animal se 

coloca como elemento que não elude as leis da lembrança e do esquecimento. É por 

este motivo que o cornaca rememora aquele momento em que chegam a Lisboa e, 

ainda que todo o povo se assombra e se entusiasma pela chegada do atípico ser, logo 
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será relegado à periferia da atenção. Como celebridades as que se  esgotam seus 

quinze minutos de fama, cornaca e elefante serão deslocados por parte até dos 

mesmos reis quem, quase por azar e casualidade, se apercebem de sua existência ao 

ter que elogiar o arquiduque. Assim, nosso protagonista animal não permanece 

alheio aos mecanismos da memória (ainda que, como indica o narrador, cabe 

destacar que pareceria que o único elefante que escapa a este destino é Ganesh, 

aspecto que abre, também, a discussão teológica de como operam os sistemas 

mneumônicos nas religiões ao longo do tempo).  

 Este funcionamento da memória encontra sua justificativa na chave 

semiótica, já que nos permite entender que entre o sistema de informação biológica 

(o do elefante, o da espécie) e o cultural existe uma descontinuidade: o caráter 

diferencial que possuem os mecanismos mneumônicos. Porque, para Iuri Lotman, a 

memória biológica “falha”: através da evolução biológica, as espécies desaparecem, 

mas, ao contrario, através da evolução cultural, os objetos permanecem vivos e 

alimentam o futuro4. A memória cultural se encarrega de conservar aquilo que a 

experiência biológica não pode sustentar no tempo: a extinção, a decomposição e a 

desaparição da vida. E, como indica Silvia Barei (2013), as linguagens da cultura 

operam como “replicantes” não só daquilo que se encontra fora do sujeito (seu 

mundo exterior), mas também de sua própria interioridade e de sua mesma 

corporeidade. Estes oferecem casos nos quais o sustento orgânico “se traslada del 

mundo biológico al orden cultural y el rastro de este viaje está en el lenguaje” 

(BAREI, 2013, p.21). Desta maneira, nos achamos ante deslocamentos de sentidos 

ou, em outras palavras, traduções culturais da experiência biológica que, em nosso 

caso, imprime o passo do elefante pela Europa histórica. Inclusive, quando não 

sabemos ao certo o que sucede dentro da cabeça do animal, sua presença e sua 

recorrência ancoram fragmentos ou parcelas de informação que correspondem a 

coordenadas socio-históricas particulares.  

 É por isso que a memória do elefante implica uma reflexão em torno à 

memória como mecanismo de seleção de informação cultural, em estreita 

vinculação com o próprio ofício e o dever ético de José Saramago como romancista:  

 

hay que reconocer [afirma o narrador] que la historia no es 

selectiva, también es discriminatoria, toma de la vida lo que 

le interesa como material socialmente aceptado como 

histórico y desprecia al resto, precisamente donde tal vez se 

podría encontrar la verdadera explicación de los hechos, de 

las cosas, de la puta realidad. En verdad os diré, en verdad os 

digo que vale más ser novelista, ficcionista, mentiroso (2008, 

p.237). 
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6. Conclusões: um animal que produz luz sobre o humano 

 

 Neste trabalho, compreendemos como José Saramago interpela o leitor 

através da incerteza do mundo animal: a plausível existência de uma identidade em 

outras espécies (e, por isso, de subjetividade), a linguagem como manifestação capaz 

de transmitir informação de maneira complexa, e a memória como mecanismo que 

opera tanto nos seres como em seu entorno, seja esse natural ou cultural. Não 

obstante, como desdobramentos de maneira exploratória, o elefante se projeta num 

ponto de articulação que, além de propor questões em torno à cognição animal, se 

orienta ao funcionamento da cultura e, mais especificamente, de um entendimento 

do humano. É por este motivo que o narrador afirma que “extraño animal es este 

bicho hombre” (2008, p.91), dado que, como sujeito de fronteiras, nosso 

protagonista elefantino permite aos personagens restantes refletir sobre sua 

própria condição humana. Como afirma o narrador saramaguiano, “no se han 

evitado en este relato consideraciones más o menos certeras sobre la naturaleza 

humana, y todas las fuimos fielmente consignando y comentando según la 

respectiva pertinencia y humor del momento” (2008, p.63). 

 Por isso, ainda através do aparente silêncio e dos enigmas que imprimem seu 

comportamento ao longo da odisseia mamífera, resulta possível evidenciar como o 

elefante permite a emergência de uma crítica ao devir humano, principalmente a 

certo regime de sentimentos que evoca na interação subjetiva dos demais caracteres 

da obra. Assim, podemos observar como certas emoções notadamente humanas se 

tornam visíveis com o avanço da trama: o arrependimento (recordemos que o envio 

do elefante gera nos reis “asomos de paladino arrepentimiento” que logo os levará 

a rememorá-lo como “nosso salomãozinho”), a ambição (manifestada, 

principalmente, nos membros da cavalaria que buscam ascender na escala 

hierárquica na comitiva em que viajam), o cinismo (visível tanto por parte da Igreja 

católica e sua operação milagrosa, como também do cornaca quem vende os pelos 

de seu companheiro como fonte espiritual), a justiça (submetida à crítica novamente 

nos hipotéticos milagres do elefante e na venda de seus pelos) e, entre outros, a 

nostalgia (produto da constante emigração, estado que redobra o sentimento de 

desapego e de estrangeirismo que o elefante e o cornaca vivem duas vezes).  

 Por esta razão, entendemos que o elefante possui a missão narrativa de 

“desmascarar” um funcionamento humano a partir destas emoções e de formas 

complexas da cognição social que podem ser pensadas como a “quebra” do homem 

com seu passado animal. Não é em vão que o romance recorre à estratégia da 

incerteza para que nós, leitores devamos recorrer a nossas próprias inferências para 

aplacar a multiplicidade de significações ocultas que modelam o elefante, 

terminemos por completar o sentido da obra. Assim, o mamífero que empreende 

uma épica viagem por Europa, não só atravessa a história da época, mas, além disso, 
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nos interpela como seres humanos. É por este motivo que o narrador evoca uma 

reflexão crucial através do protagonista, dado que, como refere: 

 

lo que nos salva es el buen carácter de los elefantes, 

especialmente los oriundos de la india. Piensan ellos que es 

necesario tener mucha paciencia para soportar a los seres 

humanos, incluso cuando los perseguimos y matamos para 

serrarles o arrancarles los dientes y quitarles el marfil. Entre 

los elefantes se recuerdan con frecuencia las famosas 

palabras pronunciadas por uno de sus profetas, esas que 

dicen, Perdónales, señor, porque ellos no saben lo que hacen 

(2008, p.176). 

 

 Contudo, em A vaigem do elefante, se evidencia uma vez mais como as ficções 

literárias (como muitas outras dentro da ordem cultural) configuram 

representações do animal que vem “anular” esta aparente e discutida distinção 

entre o humano e o inumano. Como refere o semiólogo argentino Nicolás Rosa 

(2006), a cultura constrói figuras mediante as quais se tornaria possível uma 

semelhança entre o “humano perfectível” e os “animais a perfeiçoar”. Daí que 

constantemente Saramago reafirme uma crítica constante ao entendimento que seu 

romance interpreta como uma plausível “natureza humana” (e, com uma referência 

muito mais direta a sua reflexão em torno à humanidade, afirmará que “la dura 

experiencia de la vida nos ha demostrado que no es aconsejable confiar demasiado 

en la naturaleza humana, en general”, 2008, p.55).   

 Ainda que de maneira panorâmica, podemos observar como esta pergunta 

pelo humano se configura através da figura do animal, sujeito sempre nas fronteiras 

do mundo cultural e o natural. A semiótica da cultura e suas questões mais atuais 

(zoosemiótica, biosemiótica) nos oferece alternativas teóricas para atender como a 

cultura aborda a relação com os sujeitos da natureza com o objetivo de interrogar-

se sobre seu próprio devir. Mediado por um elefante que parece imprimir mais 

perguntas que respostas, José Saramago trabalha esteticamente certas formas de 

(des)articulação dos domínios naturais e culturais que discutem a própria ontogenia 

humana e que vem se repetindo desde a noite dos tempos. Situando a outras 

espécies como fronteira que habilita o trânsito de sentidos e significações. Categoria 

que se desloca pelas culturas, as espécies, as subjetividades e as memórias, o 

protagonista elefantino se apresenta como mecanismo de tradução que habilita o 

trânsito de sentidos e significações: que estrutura uma zona de indeterminação no 

qual a diferença entre o humano e o animal se submete a discussão para dar conta 

de uma “inestabilidad de lo humano” (BAREI et al, 2012; 2013). Uma vez mais, o 

animal, sempre presente na vida do ser humano, nos interpela para pensar que nos 

faz humanos e como a memória evoca esta constituição que desperta 
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inumeravelmente a curiosidade de nossa espécie. Porque, finalmente, como infere o 

narrador saramaguiano: 

 

el pasado es un inmenso pedregal que a muchos les gustaría recorrer 

como si de una autopista se tratara, mientras otros, pacientemente, 

van de piedra en piedra, y las levantan, porque necesitan saber qué 

hay debajo de ellas. A veces se salen alacranes o escolopendras, 

gruesos gusanos blancos o crisálidas a punto, pero no es imposible 

que, al menos una vez, aparezca un elefante (2008, p.35). 

 

Notas 

 

* Tradução de Regiane Santos Cabral de Paiva 

 
1 No romance, o elefante tem um nome, Salomão, cujo referente histórico comumo é o Rei 

Salomão, o rei mais sábio da terra segundo conta a lenda judaico-cristã. 

 
2 Não obstante, sabemos que, ainda que quase todas espécies sejam capazes de manejar os 

mesmos canais e códigos não verbais (visuais, auditivos, táteis, químicos), o homem, por 

falta de pressão evolutiva ou por carência de especificidade biológica, carece de certas 

aptidões que, como demonstrou a primatologia (DE WAAL, 2010), nossos irmãos mais 

próximos possuem. 

 
3 Neste percurso, as ciências naturais conseguiram segmentar os comportamentos em 

esquemas tais como eleição, autoconsciência, uso de ferramentas, engano, agressão 

organizada e linguagem. Hoje, graças à neurologia, sabemos que estes mecanismos 

implicam um manejo informacional, dado que toda informação receptada ascende pela 

medula espinal para que logo os correspondentes conjuntos neuronais organizem e 

processem o incorporado. No cérebro de todos os vertebrados, existem estruturas 

profundas que rodeiam os hemisférios e se encarregam da dita colheita: como as definem 

os biólogos, as “áreas mais primitivas” de nosso sistema nervoso (PURVES et al, 2012). 

Neste complexo aparelho, o sistema límbico parece ser o responsável dos impulsos 

fisiológicos básicos, da gestão das respostas que produzem estímulos emocionais e de sua 

organização em esquemas de memória. 

 
4 Se como afirma Lotman, a cultura é a “memoria no hereditaria de una colectividad” (2000, 

p.172), nos humanos se incorpora a transmissão intervinda pelo sujeito, suas condições 

históricas e sua própria leitura da realidade. 
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Com sua obra, A jangada de pedra (1986), José Saramago nos convida a ler O 

engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha (1605, 1615) não por pontos, mas 

contrapontos, não por convergências e sim divergências. O diálogo que assim se 

estabelece entre as duas obras mediante repartées y touchés, apesar de divertido, 

não deixa de fazer parte do processo dialógico intertextual, definido por Mikhail 

Bakhtin, como uma comunicação contínua entre afirmações passadas e futuras 

referentes a um tema. Na tradução para o inglês, de Todorov “Every utterance enters 

into a relation with past utterances and those of the future, which it foresees as 

answers” (p.53), Bakhtin afirma que os textos dialogam entre si mesmo na ausência 

da intenção consciente do autor.  

 A visão deste processo dialógico é ampliada por Julia Kristeva que entende 

todo texto “como una esponja que absorbe y transforma una multiplicidad de otros 

textos” (p.74, tradução minha). Num artigo anterior tratei de mostrar que Saramago 

não apenas faz uma leitura crítica de um texto do século XVII do famoso orador 

António Vieira, mas, conforme o processo analizado por Michel Butor, se apropria e 

o transforma de tal maneira que chega a completá-lo (p.73). No caso de Dom Quixote, 

José Saramago faz uma leitura inusitada e pelo que já pude averiguar ainda não 

teorizada pela crítica: o mundo utópico de Dom Quixote é contraponto para o mundo 

distópico de A jangada de pedra, o qual só se compreende através de uma leitura 

cuidadosa de Dom Quixote. De fato, neste caso, ele inverte o processo de Michel 

Butor: é a leitura de Dom Quixote que completa o sentido de A jangada de pedra. A 

justaposição das duas obras problematiza o discurso contemporâneo sobre a 

cultura e as práticas sociais, tal como expressam Raymond Williams e Jacques 

Bourdieu. 
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É importante observar que o diálogo com o Dom Quixote não se estabelece 

sem a intervenção consciente do autor. José Saramago insiste que nos fixemos no 

texto do Quixote por alusões diretas e indiretas, e algumas vezes até nos dirige a 

passagens específicas. Entre as alusões diretas há várias referências a Dom Quixote 

e “sua triste figura” como também a “um lugar cujo lembrar o nome não quero”, 

como sublinhou Maria Fernanda de Abreu em sua comunicação do primeiro dia1. 

Uma das mais cômicas alusões diretas é a que ocorre com Joaquim Sassa justamente 

quando estavam em Serra Morena “o que teme o que fez, [Dom Quixote] em couro, 

aos saltos, como doido, no meio dos penhascos da Serra Morena” (p.137). 

Outra referência direta diz respeito a Rocinante, o qual é comparado com o 

burro de nome Platero “mas se este tem uma rara cor de prata, chamasse Platero e 

honraria o nome, como Rocinante, sendo antes rocim, não desmerecia o seu” 

(p.297). A história de Rocinante também serve de referência para o carro “Dos 

Caballos”, que obviamente havia substituído um veículo que anteriormente era 

conhecido por dois cavalos biológicos, o qual, no transcorrer do romance, volta a 

converter-se num veículo de dois cavalos biológicos. “O mundo dá tantas voltas que 

pode bem acontecer perderem um automóvel Dois Cavalos e acharem uma galera 

com dois cavalos” (p.241). 

Curiosamente na história do burro se evoca diretamente El platero y yo de 

Juan Ramón Jiménez sem confirmar o paralelo entre Sancho Pança e seu amo, Roque 

Lozano, um camponês muito prático, cujo pragmatismo se resume em duas palavras 

“Se no la [Europa] veo, es porque nunca ha existido” (LOSADA, p.100). Este homem 

pragmático é o mesmo homem, que ao final da viagem, insiste em cavar a terra para 

enterrar seu companheiro, este senhor “seco de carnes” que se chama Pedro Orce, o 

qual na aparência relembra tanto Dom Quixote como Cervantes.  

Paralelos menos diretos são inferidos pelo leitor. Entre os mais importantes 

assim inferidos se encontra o ambiente cênico. Cervantes coloca um homem louco 

no mundo do romance, o qual tenta transformá-lo segundo sua visão fantástica 

derivada dos livros de cavalaria “solo me fatigo por a entender al mundo el error en 

que está en no renovar en si el feticísimo tempo donde campeaba la orden de la 

andante caballería” (p.590). O choque absurdo que resulta do enfretamento deste 

indivíduo com o mundo acaba por causar dano tanto a si próprio como àqueles a 

quem este trata de ajudar, como é o caso do órfão Andrés. Por outro lado, Saramago, 

ao separar a península ibérica do resto da Europa, coloca o mundo histórico numa 

situação fantástica, desenhando através do romance o resultado do choque deste 

mundo com os seres humanos. Por meio da carnavalização de um mundo que se vê 

transtornado, seja por um louco num caso ou seja por si mesmo no outro, os dois 

autores criam uma situação hipotética na qual se pode observar o ser humano numa 

situação de crise, o que os leva a efetuar uma análise profunda do fenômeno cultural.  

Para analisar os efeitos deste choque, os dois autores adotam uma estrutura 

paralela por meio da qual proporcionam uma visão totalizadora do mundo da época 
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de produção, a troca nas práticas ante o choque com o fantástico, e as conclusões 

que se possam derivar deste choque. Sua visão total do mundo inclui um 

reconhecimento da história, geografia, mitologia, tecnologia e, meios de 

comunicação da época de produção. É como se fizesse um compêndio, um inventário 

de tudo o que se sabe nesta época. Os dois são livros para o fim do mundo. Se o 

mundo, tal como o conhecemos, sucumbiu, está aqui documentado como era antes.  

Uns poucos exemplos bastarão para esclarecer a relação de caráter 

enciclopédico das obras e para mostrar que a obra de Saramago completa e põe em 

dia o reconhecimento feito por Cervantes. Por exemplo, os cinco peregrinos em sua 

viagem de fuga da ruptura da península não só seguem a rota do nosso engenhoso 

cavaleiro andante; mas, motivados pela situação peculiar da península e ajudados 

pela modernização das estradas, a ampliam, acrescentando ao esboço geográfico do 

Quixote, Portugal, Galícia e os Pirineus. Desta forma fica confirmada a unidade 

geográfica da península. Assim mesmo, acrescentando as mais recentes descobertas 

arqueológicas, representadas pelo Homem de Orce, que poderia também ser o 

Homem de Burgos ou outro dos famosos restos petrificados de algum antepassado 

europeu ou africano dos seres humanos de hoje, Saramago expande o conhecimento 

histórico contido no Quixote. O ingrediente arqueológico não só expande o 

conhecimento pré-histórico mas também acresce outro conceito posterior à época 

de Cervantes, o conceito de evolução de Darwin.  

As duas obras mostram os efeitos do fenômeno fantástico na vida dos 

homens e mulheres que habitam este mundo. No mundo de Dom Quixote os 

personagens necessários para sustentar a vida material e cultural da época: os 

cavaleiros, os pastores, as prostitutas, os castelhanos, as pastoras, os trabalhadores, 

os prisioneiros, os músicos, os poetas, os menestréis, os bailarinos, os atores, e até 

os animais e objetos suportam, alguns com tolerância outros com resistência, os 

ataques de loucura de Dom Quixote. O resultado do choque que nos é oferecido de 

uma dupla perspectiva, a do narrador ou a de Sancho, e por vezes a de Dom Quixote, 

como é o caso dos moinhos de vento, cuja resistência ao seu ataque é explicado por 

ele como fenômeno sobrenatural. No mundo de A jangada de pedra também figura 

a recepção do fenômeno fantástico por todos os tipos sociais, inclusive técnicos e 

turistas, animais e artefatos da tecnologia moderna. Por exemplo, no caso do apagão 

se mostra a reação ante a perda da eletricidade, que inclui a reciclagem dos meios 

antigos de iluminação, “com trémulas mãos acenderam-se as velas nas casas, as 

lanternas de pilhas, os candeeiros de petróleo, os castiçais de prata fina, os de 

bronze, as palmatórias de leitão, as esquecidas candeias de azeite” (p.36). 

Um grupo de destaque em Dom Quixote proporciona o modelo para os 

sobreviventes do cataclismo da Jangada. Depois de observar os detalhes da vida dos 

pastores os quais, “No entendían aquella jerigonza y no hacían otra cosa que comer, 

callar... Acabado el servicio de carne, tendieron sobre las zaleas gran cantidad de 

bellotas avellanadas, y justamente pusieron en el centro un medio queso, más duro 
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que si fuera hecho de argamasa” (p.98), Dom Quixote oferece sua visão da vida na 

idade de ouro na qual dominava a justiça “Todo era paz entonces, todo amistad, todo 

Concordia” (p.99), sem mencionar que é precisamente o que acaba de presenciar 

entre os pastores, mas um leitor atento como Saramago reconhece sua força seminal 

e se vale precisamente deste modelo de vida de “amistad, paz y concordia” para 

salvar os cinco peregrinos fugitivos do caos destrutivo do mundo de cabeça para 

baixo. 

A vida ideal que os salva, teorizada por Dom Quixote e praticada pelos 

pastores, é uma vida simples e sossegada na qual domina a comunicação oral. Nesta 

vida há pouco tempo para falar e juntar-se, para escutar contos fantásticos ou 

histórias verídicas, notícias da guerra com os turcos, recitações de canções e 

poemas, ou representações dramáticas. Ao contrapor a abundância cultural de suas 

respectivas épocas a esta vida simples, tanto Saramago quanto Cervantes 

demonstram quanto da cultura é supérfluo e quão pouco tem a ver com a missão 

principal do homem que é sobreviver. Enquanto os pastores, situados no século XVI, 

sentam-se ao redor de uma fogueira para comer, os homens de nosso tempo, como 

vimos acima, se valem de todos os meios acessíveis para não aguentar em nenhum 

momento a obscuridade. O que ressalta dessa justaposição dos dois episódios é que, 

para escapar ao transtorno mundial, os cinco sobreviventes de Saramago voltem à 

iluminação simples do fogo à lenha dos pastores. O desejo de Dom Quixote da vida 

sossegada de antes se cumpre através dos cinco peregrinos de Saramago, que 

adotam, para sobreviver, a vida simples dos pastores. 

A descoberta da verdade profunda do pouco que necessita para viver e o do 

quanto nosso aparato cultural é supérfluo, leva os dois autores a referir-se aos mitos 

e contos antigos para demonstrar nas tradições do passado e os choques do presente 

que civilização ocidental há se afastado muito do que é a sobrevivência, marcada na 

vida simples da idade de ouro de Hera, aludida por Dom Quixote. Os dois autores se 

servem da mitologia clássica para sublinhar este desencontro entre a sobrevivência 

e a cultura, estabelecendo assim uma relação entre as crenças antigas e modernas 

como, por exemplo, o mito de Cerbère: se ladram os cães mudos de Cerbère, o fim 

do mundo se aproxima, profecia que se cumpre quando se dá a separação da 

península. O que nos ensina este exemplo é que preciso atentar para a natureza 

quando esta se manifesta pelos desastres naturais. Já os sábios da Antiguidade assim 

entendiam. A tradição clássica retomada por Cervantes, e reiterada por Saramago, 

serve para destacar este choque entre a civilização e a sobrevivência. É o caso do 

“louco do Lisboa”, que nos faz pensar no louco de Sevilha, é um exemplo 

paradigmático desta incompatibilidade entre a civilização e a sobrevivência. O louco 

de Lisboa é o único sobrevivente do naufrágio, quem salva o rio Tejo ao sugá-lo e 

depositá-lo no centro da cidade de Lisboa. O marinheiro, balbuciando, como um 

louco, do prazer de ouvir a água doce da fonte é pego por tal pela polícia que o mata 

a tiros para prevenir distúrbios na cidade deserta. 
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  Com o exemplo deste mal-afortunado marinheiro, Saramago ilustra dois 

pontos importantes: a impossibilidade de sobrevivência de um indivíduo sozinho e 

a inutilidade das estruturas estatais em momentos de grandes crises. O exemplo dos 

cinco sobreviventes confirma esta dedução: eles sobrevivem à catástrofe 

combinando todos os recursos do grupo e fugindo do Estado. Aplicando os 

princípios da idade de ouro na qual “todo era paz entonces, todo amistad, todo 

Concordia” (p.99) a estratégia de sobrevivência de seus peregrinos entregues a um 

“ambiente de saudável convivência e camaradagem de armas” (p.66) ao longo de 

suas viagens de fuga, Saramago demonstra a utilidade desse modelo enquanto 

estratégia de sobreviver. Os cinco escapam da morte certa ajudando-se mutuamente 

e concordando em todas as ações. A concordância depende de negociações entre os 

membros do grupo, que havendo oferecido opções, escolhem entre todas a 

alternativa que lhes parecem melhor.  

Este grupo, que consiste de cinco, e mais tarde de seis protagonistas 

humanos, um cachorro e dois cavalos, desempenha o papel de atores principais no 

drama de sobreviver. Cada um, inclusive os animais, tem o importante papel de 

interpretar e orientar o destino do grupo em meio à península lançada sem rumo 

certo pelo oceano; cada um, escolhido por razões especiais, “porque os vi como 

separados da lógica do mundo [intervenção minha] e assim precisamente me sinto, 

contribui um elemento vital ao resgate com um elemento vital à salvação do grupo 

num momento crítico: Pedro Orce, pelas vibrações que sente em todo seu corpo; 

Joaquim Sassa, por jogar ao mar uma pedra gigante como se fosse uma pedrinha 

qualquer; José Anaiço, por estar sempre rodeado de um enorme grupo de 

estorninhos; Joana Carda por traçar com a vara de negrilho um risco no solo que não 

pode ser apagada; e, por fim Maria Guavaira que desfia sem parar uma meia azul, 

cujo fio não tem fim, o cachorro por haver latido, ainda que seja um cão de Cerbère. 

Ao salvar o futuro, cada membro do grupo também salva sua história e seu mito, 

porque ao fim do romance todos, menos o morto Pedro Orce, voltam a ser o que 

eram. Joana Carda, por exemplo, que pode representar o mito da “perfeita casada” 

do Quixote deixa aberta esta possibilidade para o futuro. O efeito do desastra que 

observa neles, que por algum tempo serão os únicos sobreviventes, é que se dão 

conta de que, para sobreviver, de nada serve o vasto aparato acumulado da cultura 

ocidental, o qual abandonam sem apego para dedicar-se à vida rústica e simples de 

sobrevivência. No mundo novo que criam não há injustiça, são todos iguais ante o 

furor imperdoável da terra. 

Seu mundo é aquele aspira Dom Quixote, seguindo a ordem da cavalaria 

andante. Dom Quixote quer se desfazer dos impeditivos que o barram uma volta à 

idade de ouro, por isso ele oferece ajuda e proteção aos perseguidos pela justiça, aos 

órfãos, mulheres de má reputação e outros. Apesar da aparente dissonância com a 

cultura de seu tempo, Dom Quixote é resultado dessa cultura. Sua loucura pode 

interferir com as práticas diárias, mas já não podem alterar a cultura em si. Para 
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mudar a cultura, para sobreviver, é necessário muito mais que a ação de um só 

indivíduo inspirado, necessita-se o apoio de muitos indivíduos, igualmente 

inspirados, como tiveram Jesus Cristo ou Maomé. 

    Tomando como ponto de partida o fato de que um indivíduo inspirado não 

pode mudar sozinho a cultura que o rodeia, Saramago cria uma crise de grandes 

proporções, a qual produz um total abismo que sensivelmente devora todo o 

aparato cultural. Os ingredientes que formam a cultura material e social da época 

são inteiramente abalados como o conceito de propriedade privada, a utilidade do 

automóvel, a pertinência dos meios de comunicação, o aparelho de governo, os 

avanços tecnológicos etc. Neste vazio cultural, esta crise nos permite distinguir 

claramente o que os mantém sãos e vivos os membros de nosso grupo de peregrinos, 

como também as massas perturbadas nos poucos momentos de normalidade, e é a 

memória das mais básicas práticas diárias: comer à mesa, dormir numa cama, ainda 

que não seja a sua; ou comer sentados ao redor da fogueira com os amigos e dormir 

com eles ao ar livre; estas são as práticas das mais fundamentais que nos permitem 

sustentar a vida. 

A destruição do aparato cultural supérfluo permite o retorno a estas práticas 

básicas, práticas simples que servem precisamente para sobreviver num mundo em 

que as manifestações de cultura, entre elas, leis, ordens, governo, hão desaparecido. 

Nosso pequeno grupo coloca em prática o mundo ideal da idade de ouro predicado 

por Dom Quixote, “dond todo es amistad, paz y Concordia”. É aqui onde se pode ver 

que os dois livros lidos juntos apresentam um sério desafio ao conceito de Bourdieu 

de “reprodução da cultura”. Ao permitirmos ver claramente a distinção que existe 

entre as práticas culturais e as práticas básicas necessárias para sobreviver os dois 

autores aqui considerados nos levam a concluir que não é sempre necessário 

reproduzir uma cultura que se baseia na exploração e na injustiça. É possível 

inventar uma nova ordem ou voltar à ordem antiga de amizade, paz e Harmonia. Mas 

como a reprodução é um hábito, um esforço sobre-humano é necessário para 

destruir a petrificada ordem. Num mundo de futuro anunciado pela “A vara de 

negrilho ... [que] está verde, [e que] talvez floresça no ano que vem”, não há 

necessidade dos esforços da nobre cavalaria tão acaloradamente defendida por Dom 

Quixote, onde os cavaleiros andantes “tomaron a su cargo y echaron sobre sus 

espaldas la defensa de los reinos, el amparo de las doncellas, el Socorro de los 

huérfanos [André] y pupilos, el castigo de los soberbios y el premio de los humides” 

(p.59). No mundo estabilizado da Jangada talvez este grupo, que forma “um oásis de 

paz, estes sete seres que vivem na mais perfeita das harmonias, duas mulheres, três 

homens, um cão e um cavalo” (p.226) pode servir de modelo para estabelecer uma 

cultura nova cuja base das regras de comportamento é a mesma justiça que orientou 

suas estratégias de sobrevivência. Com o desaparecimento hipotético da cultura, 

Saramago nos proporciona uma oportunidade ideal de não reproduzir a que temos 
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agora, de transformar o mundo para satisfazer igualmente as necessidades de todos 

sem repetir as injustiças do passado. 

Em resumo o que se deduz ao concluir a leitura paralela das duas obras é o 

desafio que constroem juntas ao conceito de Bordieu de reprodução da cultura. O 

mundo no qual vive Dom Quixote com toda a complexidade social e cultural 

acumulada nos milhões de anos de desenvolvimento da civilização ocidental está 

cheio injustiça que Dom Quixote quer abolir. Mas ele só não pode mudar um sistema 

totalmente petrificado, como o demonstra seu duro choque contra os moinhos de 

vento. O grupo de sobreviventes de Saramago está imerso no mesmo sistema de 

complicações sociais e culturais, todavia mais exacerbadas pela influência nociva da 

tecnologia. Uma vez desmoronado este sistema pelo desastre natural, o grupo dos 

sobreviventes e, por extensão, o ser humano pode voltar ao quadro nômade de paz 

e harmonia dos pastores e da idade de Ouro. “Estão sentados à sombra de uma 

árvore, acabaram de comer, são como nómadas no modo e no trajar” (p.229). 

O processo contínuo de reprodução da cultura por hábito (habitus, Bordieu) 

nos leva à petrificação simbolizada pela jangada de pedra. A cultura de 

sobrevivência está cheia de energia e vitalidade, como se uma balsa nova de 

madeira. Reprodução inútil dos elementos estranhos à sobrevivência serve para 

conservar sempre o veículo, mas assim conservado este não pode desempenhar seu 

papel de então, manter a vida. Por mais difícil que seja, há que romper a jangada de 

pedra para revelar a madeira viva que todavia talvez se encontre em seu interior, 

para que um dia volte a florescer como a vara de negrilho.  

 

Notas 

 
* Tradução de Pedro Fernandes de Oliveira Neto. 
 

* * Este texto é produto de uma comunicação proferida pela professora Joanna Courteau e 
publicado em Actas V: Actas Cervantistas. 
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A transcrição tenta reproduzir os tempos de escrita do caderno, recorrendo a artifícios 

permitidos em página impressa e que descrevem: < > texto eliminado; | | alternativas; √ notas 

provavelmente incorporadas no trabalho do romance; itálico, emendas e comentário; [  ] 

dúvidas de leitura. As intervenções do editor são assinaladas a vermelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado originalmente na Colóquio/ Letras 151/152, jan.jun. 1999 
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√ As linhas de transporte de energia eléctrica de França para a península quebram-se. 

Consequências.  

√ Haverá rios que atravessam a fronteira? As novas cascatas. 

√ O navegador solitário, perdido no oceano que é salvo pela Ibéria. 

√ As ilhas, seguem ou ficam? O “fragmento das Lajes fica, isolado no meio do Atlântico. 

Gibraltar.  

Os que fogem. Os que vêm, como na Revolução, para ver. De avião, mas também de barco; 

desembarcam ao longo da costa. 

O sol que se levanta do mesmo lado em que se pôs. 

√ A subida do nível das águas no Mediterrâneo. Veneza. 
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<Duas personagens nasceram em Alcalá de Henares (terra de Cervantes) e Montemor-o-

Velho (Fernão Mendes Pinto). Ou será isto demasiado óbvio?> 

√ Há um vinho em Torrejón de Ardoz chamado “Clavileño”. 

√ Ariza: a terra e as casas cor de barro. Cuevas, casas abertas nas escarpas. Abandono.  

Monasterio de Pieda. As águas domesticadas. Os restos do mosteiro. O claustro. Os alares 

churriguerescos ou platerescos. As grutas. A gruta profunda por trás da queda de água. O 

santo sem cabeça nem braços.  

Os montes cor de greda em redor de Calatayud. 

Os cumes nevados dos Pirinéus. As casas rurais (grandes) de telhados – página seguinte 

poucos inclinados e muito amplos (duas águas). As fachadas com muitas aberturas. 

√ A primeira povoação francesa na fronteira é Cerbère. Em Collioure morreu Antonio 

Machado: ideia para o princípio do romance: o regresso da sombra de Machado, agora que 

a Ibéria vai partir. Ou isto é demasiado parecido com o “Ricardo Reis”? Ou essa parecença 

é uma boa razão mais? 

Os touros inquietos.  

O pior é que não um poeta português para regressar. A não ser Mário de Sá-Carneiro, 

que não tem a ver com a história. Porque não?   
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√ Que personagens. 

√ A fractura começa pela parte sul da fronteira. 

<O primeiro sinal de apagamento das fronteiras dá-se entre Galiza e Portugal. O segundo 

será entre Portugal e Espanha, mas não como Estado e Estado. Não fazer de Portugal, neste 

processo, uma outra “nacionalidade”, como as de Espanha.> 

√ Ao afastar-se da Europa, a Ibéria torna-se um continente. Uma ilha. 

<O regresso dos imigrantes>  

Rejuvenescimento dos velhos ofícios: tecelagem, olaria, tanoaria, cestaria, latoaria. 

Cuidado! 
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Dificuldades no abastecimento de petróleo. 

√ Que parte da produção de electricidade cabe às centrais térmicas e hidroeléctricas 

Os moinhos de vento. 

<Parece que a velocidade média “ideal” seria de 250m/hora, por dia 6Km. Supondo uma 

viagem de 5400Km, levará 900 dias, mais ou menos dois anos e meio.> 

Porto Profundo. 

As bocas dos rios as cidades que nelas se contróem: Tartessos. 

√ As populações do interior emigram para o litoral: aqui a aventura é “visível”. Depois 

regressam: afinal nada se vê? 

Os animais 
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Lenda de S. Brandão, que, com cartoze companheiros, foi à procura das ilhas 

desconhecidas. 

√ O fidalgo a quem D. João II deu uma ilha imaginária.  

O vento sopra contra as montanhas, como velas, e empurra a terra da Ibéria.  

Arroz e feijão preto: moros y cristianos.  

Ler Cristóvão Colombo, Pero Vaz de Caminha, Bernal Diaz del Castillo. 

Agotes – casta de gente miserável que existia em Aragão e Navarra. Antigamente, em 

Portugal, dizia-se que estes atrasados entes “nasciam sem rabo”, querendo assim significar 

que eles eram, apenas por este pormenor, diferenciados dos macacos. Parece que estas 

popu-página seguinte lações, hoje desaparecidas, tinham raiz directa nos godos. Foram 

marginalizados por motivos sociais e religiosos (também em França). Possuíam dialecto 

próprio e não podiam cultivar a terra, salvo para plantar linho ou cânhamo, nem criar 

gado. Tinham de entrar nas igrejas por uma porta especial e a hóstia era-lhes estendida na 

ponta de uma tábua.  

A ressurreição das palavras.  

√ A CEE vê fugirem-lhe dois países... 

As esquadras portuguesa e espanhola acompanham a península. Óbvio! 

E os satélites! 

A pureza não é o que nunca mergulhou na merda. A pureza é ter mergulhado na merda e 

sair limpo.  

Mas menos óbvio (ou tanto?) é vigiarem a viagem as esquadras norte-americana e 

soviética.  
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O maior problema é o das personagens. Quem? 

As migrações. Não as regulares. As súbitas. 

√ Uma personagem: José [Celto]. Português? Que idade? Vem de comboio, de França para 

Espanha. Porquê? O comboio não passa de Cerbère: à entrada do inferno: o cão. Há uma 

racha na costa. Os comboios não passam. José [Celto] vai pela estrada. A televisão, os 

jornalistas.  

√ Um grupo constituído por uma pessoa de cada região. Óbvio de mais.  

Os animais. Todos os animais. A península como um todo.  

A mão aberta. 

√ Lo que tiene nombre, existe. 

Não corras. Vai devagar. Aonde tens de ir, página anterior é ti próprio. (Haiku) 

Bueno es recordar / las palabras viejas / que han de volver a sonar. Antonio Machado.  

Relação entre a suástica e antigas povoações de Portugal (!). Menéndez y Pelayo.  

Padre-nosso invocando o sol (Bassari). 

O dólmen como alegoria da Grande Mãe. A porta do dólmen está sempre virada para 

nascente. Como os templos cristãos.  

Os vasconço e alguns dialectos pré-colombianos.  

O culto do cervo é de origem lusitana. 

Os curetes chegaram a coimbra. Conimbriga significa fortaleza dos cónios. 
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Consultar Leite de Vasconcelos.  

Nomes sonhados (18.7.85): Maria <Guavaia> Guavaira; Fernando Sassa; o Reprimidor. 

| Joaquim | A Ibéria como Atlândida.  

Não tenho personagens. Dizer que se trata de um romance coral é muito fácil, mas nada 

resolve. Mesmo um coro é composto de pessoas. O romance não pode ser realista nem 

naturalista. Será fantástico. Mas como? Como?  

grande descoberta... 

“Quando Maria <Guaiva> Guarvaira riscou o chão com a vara de amieiro, os cães de 

Cerbère começaram a ladrar.” Assim principia O Mar Aberto. Será este o título? 

Maria <Guaiva> Guavaia como Eva, Fernando | Joaquim | Sassa como Adão. Ora, ora... 

O primeiro capítulo é geral. Uma visão do alto, como de helicóptero, sobre os Pirinéus. O 

rachar da – página anterior – terra. A imprensa, rádio e TV que de um lado e do outro vão 

saber o que se passa. Os governos francês e espanhol talvez decretem uma mobilização 

geral. Portugal também manda jornalistas e outros observadores. A única personagem, em 

todo este capítulo, é Maria Guavaia. Joaquim Sassa, ou Fernando, ou não sei ainda o quê, 

só mais para diante. É preciso começar, ainda antes das férias, nem que seja só uma 

página.  

Quem vai ser aquele José | Celto |? De Maria Guavaira e Joaquim Sassa nunca se saberá se 

são portugueses ou espanhóis. Mas os outros têm de aparecer com a sua nacionalidade: 

portugueses, castelhamos, galegos, catalães, bascos, andaluzes, leoneses, aragoneses, 

asturianos. Endente-se por que fiz de Maria e Joaquim uma outra Eva e um outro Adão. 

São os primeiros da sua espécie. 
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Não creio que o título venha a ser “O Mar Aberto”. Mas vou fazer de conta que será.  

Os carmelitas espanhóis achavam que Santa Teresa é que devia a única padroeira de 

Espanha e não Santiago. Argumentavam que graças à intervenção da santa pôde Filipe II 

sair do purgatório oito dias depois de lá ter entrado.  

Argot pode vir de art gothique!! 

Pedro Orce, a personagemmais velha. O “homem de Orce”. Ver notícia.  

Deus costuma ajudar os maus quando eles são mais que os bons... 

O título: “Este Céu e este inferno”?  

Outro título (talvez o título): “O boi navegante”. 
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Questão decisiva: Maria Gauvaira não está na fronteira com a França. Está em qualquer 

lugar (não identificado) da península. Trata-se de um efeito mágico: a terra estala noutro 

lugar, não no situo onde faz o risco.  

Questão decisiva: as personagens (7) vagueiam / peregrinam por toda a península. Vêem e 

participam, mas não são necessariamente parte do que acontece. 

As personagens pergrinantes: Maria Guavaira, Joaquim Sassa, Pedro Orce, José Anaiço. 

Falta aqui uma mulher. O homem que não tem par irá encontrá-lo no fim da navegação, 

depois de acabar-se o livro.  

Pedro Orce não tem de ser tão velho. 

A mulher é Joana Carda.  
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√ A separação dá-se em Agosto, no tempo do turismo. O pânico dos turistas. As 

dificuldades do regresso às pátrias. O abandono dos automóveis. Os aviões e os barcos. Os 

turistas que decidem acompanhar a viagem. 

Nenhuma das personagens é situável no lugar de nascimento. Quanto a idades, veresmos. 

1º Joana Carda 1º 

2º Joaquim Sassa 2º 

3º Maria Gauvaira 5º 

4º José Anaiço 3º 

5º Pedro Orce 4º 

ou  

1º Pedro Orce 

2º Joaquim Sassa 

3º Maria Guavaira 

4º José Anaiço 

5º Joana Carda 
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Pedro Orce está a dormir. Acorda, levanta-se, e ao pôr os pés no chão sente-o vibrar. Mas 

nada se move, não é um tremor de terra.  

Joaquim Sassa passeia ao longo duma praia. Atira uma pedra ao mar.  

Atenção: os tempos são vários!  

Maria Guavaira encontra num sótão um pé-de-meia. Está vazio. Desfaz as malhas.  

José Anaiço caminha por uma estrada. Acompanha-o um bando de estorninhos.  

Joana Carda risca no chão com uma vara de amieiro. Começa a fractura. No alto das 

montanhas. O rio que desaparece.  

Rios cortados. Um afluente do rio Nive (francês). Um afluente do rio Aragón (espanhol): 

embalse de Irabia. Um afluente do Garonne (francês), na fronteira de Canejan. O rio Segre 

(que nasce em Andorra). Um rio que nasce em França (fronteira de Puigcerdá). 
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√ Cinco heróis são de mais: provavelmente ficarei com Joana Carda e Pedro Orce. 

√ Outra vez, o título: “A Grande Pedra”. Talvez seja este o bom. Claro que pode ser 

relacionado com a pedra de Mafra, mas talvez essa seja uma boa razão suplementar: a 

recorrência dos temas, dos motivos. Neste caso deixa de ter sentido a citação do Estrabão. 

A viagem não deve demorar mais de um ano. Deslocação: ± 15Km diários, 750mt/h 

Títulos: A grande pedra do mar 

O barco de pedra 

“... e então os marinheiros chamaram-lhe A Grande Pedra do Mar.”  
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7 de setembro 85 – Fiz o frontispício com o novo e definitivo título. É sinal de que devo 

começar o livro. 

Não começou. Não passou da primeira página. O título é outro: 

A Jaganda de Pedra. 

√ Dois casais (a formar). Joana Carda, Pedro Orce (o acto do Sassa, que desaparece), 

Medo. 

Recupero todas as personagens esboçadas (Joana Carda, Pedro Orce, Joaquim Sassa, José 

Anaiço e Maria Guavaira). 

Agora sim, comecei. 13 Dezembro 85. 
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<9-9> 10-10 

Capítulo I – Introdução dos cinco (míticos? enigmáticos? emblemáticos?): Joana Carda, 

que riscou o chão e fez ladrar os cães de Cerbère; José Anaiço, que segue por uma estrada 

acompanhado por um bando de estorninhos; Pedro Orce, que sente o chão tremer debaixo 

dos pés, embora não haja nenhum terramoto; Maria Guavaira, que desfaz as malhas de um 

pé-de-meia encontrado num sótão. E o Joaquim Sassa, que lança uma pedra ao mar.  

Capítulo II – A primeira fractura.  

Ordem – Joana Carda (a vara). Joaquim Sassa (a pedra). Pedro Orce (o chão). José Anaiço 

(as aves). Maria Guavaira (a malha que se desfaz). 

√ Princípio do capítulo II: “Às tantas horas do dia tantos de tal de mil novecentos e muitos 

ou de dois mil e poucos, a terra fendeu-se. Não houve tremor de terra” 
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√ Nota – Os helicópteros que sobrevoam a fenda. 

Os “revolucionários” saem dos aviões arvorando bandeirolas | panos | em que se lê, por 

exemplo, “A bas l’Europe. Nous sommes aussi trous ibériques”. (Ver as outras línguas).  

√ As betoneiras com que se pretende encher a fenda. 

O grande arco-dique que salvará Veneza. Os holandeses salvam Veneza?! 

Capítulo II – A primeira fractura.  

Pois. Mas o grande problema é que não tenho personagens. Como é que se passa da 

expressão mítica e simbólica que têm as figuras do primeiro capítulo, ao estatuto de 

personagens de ficção? Bico-de-obra. 
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Estes cinco têm de ser de algum lugar, precisam de raízes sociais, relações, sentimentos. E 

é preciso que se encontrem. Como? 

Vamos supor: Joana Carda, Joaquim Sassa e José Anaiço são portugueses. Maria Guavaira 

e Pedro Orce serão espanhóis (ela, galega).  

13-23 <12-21> 

Capítulo II – A primeira fractura é a dos Montes Alberes. A segunda perto de Roncescales. 

A terceira no posto da fronteira. O capítulo acaba, talvez com Pedro Orce: o tremor de 

terra. 

√ Nos Pirinéus há glaciares, muitas cascatas. A mais célebre, a de Gavarnie, tem uma altura 

de 405 metros. Gavarnie: aldeia dos Altos Pirinéus, sobre o Gave de Pau, a 49 Km de 

Argelès e 12 de J. de Luz-en-Barèges, perto de um porto ou passagem para Espanha. Perto 

há um recinto de rochedos – página anterior – a pique, chamado Circo onde o Gave se 

precipita duma altura de 420 (!) metros.  

√ Teses mnonoglacialista e poliglacialista.  

√ A terceira fractura é em Collado de Pertius. 

Em “Poesia” de Eliseo Diego (pp.278-279) Una ascención en la Habana onde se fala de 

Matias Peres, português, toldero (lojista que vende sal a retalho) de profissão, que subiu 

em balão e nunca mais apareceu. Apurar esta história.  

A partir do capítulo II deixa de haver episódios de fronteira. As populações retiram-se. As 

observações  serão feitas por helicópteros.  

Olhos cor de céu novo.  

√ Andorra  

√ Parece que o Irabia espanhol é o Irati francês.  

Irati, nome basco. 

 problema é que não tenho personagens. Como é que se passa da expressão mítica e 

simbólica que têm as figuras do primeiro capítulo, ao estatuto de personagens de ficção? 

Bico-de-obra. 
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Quando o afastamento ainda for pequeno, haverá um canal estreito altíssimo. Por aí se 

introduzirão os helicópteros, como gaviões, entre escarpas, e haverá barcos que tentarão ir 

de um extremo a outro, à sombra dos Pirinéus.  

√ Os encontros. Quando Joaquim Sassa vai procurar Pedro Orce, encontra José Anaiço. 

Convicção de que há uma responsabilidade dos cinco na separação da península.  

Mar cavado, mar grosso. 

Gibraltar: 24m mil habitantes mais. 

12-35 <11-32> 

Capítulo III – A separação completa. A retirada dos franceses de Andorra. O rebentamento 

dos cabos eléctricos. Os turistas fugindo por ar e mar. Etc. Move-se a Península. 

Capítulo IV – Reunião dos três homens. 
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A referência às gravuras de Doré já não vem a tempo. A península já partiu, o canal deixou 

de o ser. Tambem as aventuras de navegação entre as escarpas.  

Haverá um cão. Talvez (“O Ano da Morte...”) uma cadela. Vem de Cerbère. Acasala com um 

cão da península, do inferno. Ideia estranha: os filhos destes cães falam. A cadela (que 

nome? tudo o que tem nome existe...) aparece com as mulheres.  

Um pouco forte 

2 mulheres e uma cadela, o 

Que não diria 

Uma expressão genesíaca? As pessoas, os animais.  

O livro tem duas partes. 

14-49 <12-44> 53  

Capítulo IV – Reunião dos três homens. O caso Gibraltar. <E o caso de Veneza. Gibraltar é 

sabido ple rádio. A caminho do sul de Espanha para verem “passar” Gibraltar.> A viagem 

de Joaquim Sassa. O encontro com José Anaiço. Os estorninhos. 
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√ Joaquim Sassa dorme em ou perto de uma vila ribatejana. Se dorme em casa de alguém 

dá um nome falso. Encontra José Anaiço, no campo, com os seus estorninhos. A casa de 

José Anaiço. Já dorme. Ouvem-se os pássaros. Seguem viagem juntos. Não vale a pena o 

furo duma roda. De manhã Anaiço já saiu.  

Os governos. Os actuais caem logo, pouco depois do princípio da viagem para o ocidente. 

Substituídos por governos muito pró-americanos, candidatos à “portorriquização” da 

Península. Caem esses governos quando a jangada inflecte para o sul.  

Hipótese: Anaiço ou Sassa vão à procura de uma das mulheres. Talvez Maria Guavaira. 

√ Como vai Joaqui Sassa passar a fronteira. 

Quando encontram as mulheres? 
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Continuo a ter dificuldades no encaixe das personagens. Quevão fazer estas criaturas ao 

longo de um ano? Chegará o momento em que as autoridades se desinteressam das 

pretensas responsabilidades dos cinco. Vão decobrir a terra? 

√ Os estorninhos são importantes. Graças a eles podem JÁ e JS passar a fronteira. E 

servirão também de chamariz para atrair a atenção de perseguidores. 

Os três homens vão à procura das duas mulheres. Pares. JA-MG, JS-JC, PO- 

16.6-5 <12-56> 71  

Capítulo V – Continua a viagem de Joaquim Sassa e José Anaiço. A fronteira. Os 

estorninhos. Encontro com Roque Lozano. Dormem em Aracena. Os jornais de Sevilha: 

Veneza e Antonio Machado. <Encontro com Pedro Orce. A caminho de Gibraltar.> 

Chegar à noite com a impressão de não ter vivido o dia. 
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Tenho de ir a Orce. 

Quando não se sabe como prosseguir um capítulo, põe-se-lhe fim. Porque ele, de facto, já 

acabou por si. 

<11-67> 14-79 

Capítulo VI – Os três homens vão ver passar o rochedo. As populações também. Primeiro 

sinal do peregrinar constante que vai ser este ano! 87  

Descobrir os descobridores.  

√ Submarinos, mergulhadores e batiscafos. E pur si muove. 

A demissão dos governos. 

√ Eleições 

A preocupação dos Açores. 

A chegada dos imigrantes.  

A chegada dos jovens que abandonama Europa. Alemão, francês, italiano, holandês, 

dinamarquês, inglês, norueguês, sueco.  

À bas l’Europe. Nous sommes aussi ibériques.  

As manifestações são nos países. 
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Em Orce, provavelmente, não há colinas 

A poucos quilómetros estão duas alturas de 1612 e 1822 metros. Rever tudo. 

√ A fuga dos ricos e poderosos. 

√ A ocupação da Ibéria. 

De que vivem os cinco? 

Ainda não apareceram JC e MG... 

8-86 86 <7-74> 

Capítulo VII – Algarve em estado de sítio. A ocupação dos hotéis. Alastra a Espanha. A 

Europa clama: Anarquia! A fuga dos ricos e poderosos.  

14-101 115 

Capítulo VIII – Os três estão em Lisboa. Interrogatórios. Aparece Joana Carda. Vão-se os 

estorninhos.  

Anche noi siamo iberici 

Nous aussi, nous sommes ibériques 

We are iberians too 

Auch wir sind iberisch 
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Nota: Joana Carda dirige-se a Lisboa para conhecer os três homens. Ligação com Joaquim 

Sassa | José Anaiço |. Descoberta, numa aldeia galega, de um grande monte de fio de lã, o 

de Maria Guavaira. Os quatro vão procurá-la. O fio encontrado. A peregrinação. 

Entretanto, e depois: a observação do fundo do mar, a vinda de emigrantes, o desembarque 

dos jovens europeus, a queda dos governos, o contentamento dos norte-americanos, a falta 

de gasolina suprida pelos EUA, a regeneração das águas e dos ares, o outono, o inverno, o 

trabalho dos cinco, o fio de lã contínuo, a cambalhota, a descida para o sul, as mudanças do 

clima. 
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Aqua fontis unica parvis. 

Fundamental – O balão com os ossos de Matias Peres desce sobre Portugal. Os 

companheiros enterram os restos. / Pedro Orce sente que vai morrer. Pede que o levem 

para Venta de Micena. Morre no caminho, depois de Granada. Vai deitado ao colo das duas 

mulheres. Chegam a Venta de Micena. Os habitantes recebem-nos com naturalidade. 

Reconheceram Pedro Orce, o mais velho. Enterro. Depois os casais separam-se.  

Com a deslocação, a península entra noutras águas: os pescadores começam a pescar 

outros peixes.  

O enterro é às escondidas. Venta Micena é um deserto desabitado. Pedro Orce fica 

sepultado no lugar das escavações. Os casais hão-de separar-se. Depois da última página. O 

céu estrelado.  

Para a morte de Pedro Orce: rigor mortis 

12 horas 
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Quando Pedro Orce morre a Península pára. Ele mesmo o diz: “Já não a sinto”. Os 

companheiros decidem ir enterrá-lo a Orce; estão em Espanha (ou em Portugal) 

7-108 124 

Capítulo IX – JÁ reencontra no hotel os amigos. Relatos mútuos. PO e JS falam duma 

preocupação: deslocando-se em linha recta, como até aqui, a península vai esbarrar com os 

Açores. <Os quatro partem para o lugar onde foi feito o risco. Que lugar? Enquanto se 

deslocam há referência ao Eppur si muove. Os mergulhadores. O capítulo fecha com a 

observação do risco no chão. Caso estranho.>  

142 14-122 

Capítulo X – Eppur si muove. Os mergulhadores. A viagem dos quatro. O risco no chão. O 

cão.  

159 14-136 

Capítulo XI – A viagem para <a Galiza: o Porto. Nós também somos ibéricos. 
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Nota – Dois Cavalos, por falta de gasolina, fica na Galiza. A carroça em que passam a viajar 

é puxada por Dois cavalos. Saber que nome se dá ao cavalo que vai entre varais e àquele 

que vai ao lado.  

Nota – O cão está com Maria Guavaira.  

Nota – Os ossos de matias peres são os ossos do nosso poeta.  

<Capítulo XII – No Porto, em casa de Joaquim Sasa. O jantar. O primeiro-ministro na 

televisão. Pedro Orce e Joaquim Sassa saem para deixar Joana Carda e José Anaiço à 

vontade. O cão vai com eles. com PO 

Capítulo XIII – O resto da viagem até Maria Guavaira> 
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177 5-151 

Capítulo XII – O discurso do primeiro-ministro. Joana Carda e José Anaiço dormem 

juntos. Viagem até à Galiza. A fronteira. Encontro com Maria Guavaira 

<Capítulo XIII – O relato de Maria Guavaira. O amor entre Joaquim Sassa e Maria 

Guavaira. Pedro Orce encontra o barco de pedra. 

202 12-171 

Capítulo XIV – Amor. Em casa de Maria Guavaira. Diálogo sobre a barca de pedra. 

Preparativos para a retirada. A galera.  

214 10-181  

Capítulo XV – A queda dos governos. Governos de salvação nacional. A partida. Chegam a 

um destino antes da Península mudar de rumo. Aí esperam. 
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Nota – O sonho de Villalar. Todos sonham o mesmo sonho. São como estafetas do sonho 

que acabam por chegar ao mesmo tempo. O próprio cão sonha.  

Nota – E o sonho em Portugal?  

Nota – A península pára depois de ultrapassar os Açores. Exultam os EUA: uma base. 

Liricizam os europeus: a nova Atlântida. Pedro Orce diz: continua a tremer. A península 

move-se, roda sobre si mesma, a “cambalhota”, vai continuar para o sul. 

226 10-191 

Capítulo XVI – As terras litorais portuguesas desertas. As patrulhas (situação semelhante à 

da ruptura). A história do navegador solitário.  

242 13-204 

Capítulo XVII – A península muda de rumo. Salvam-se dos Açores. 

 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.3. janeiro, 2016 • ISSN 2359 3679 

150 

 

  



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.3. janeiro, 2016 • ISSN 2359 3679 

151 

 

  

Desembarque. Regozijo geral. Regresso das pessoas às suas casas. Os seis continuam a 

viagem, vão com Roque Lozano ver os Pirinéus. 

Capítulo XVIII – O princípio da viagem 

12-216 

Capítulo XVIII – O sonho de Villalar. 

colectivo. 

257 

Capítulo XIX – Viagem. Pirinéus. Encontro com Roque Lozano. A Europa não existe. 

Capítulo XX – A paragem da península. Ainda treme, diz P.O. A rotação. A descida para o 

sul. 

Capítulo XXI – O rejuvenescimento da terra. Os seis estão em Portugal. Os rios. As 

mudanças do clima. 

<Capítulo XXII – O sonho de Évora. O Manuelinho. Sonho colectivo> 

<Capítulo XXIII – Descida do português Matias Peres.> 

Capítulo XXIV – “Já não sinto.  A península pára”. Morte e euterro de Pedro Orce.  
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Nota – Os jornais trazem diariamente fotografias de satélite. 

Nota – Excluída a história de Matias Peres. São ossos a mais. 

Nota – O terceiro êxodo. 

Nota – O capítulo XVIII (o do sonho de Villalar) começa sobre as especulações sobre o 

destino da Península. Sempre para o norte? Até à Gronelândia? 

Nota – Muito do “grande projecto” ficou pelo caminho. Não sei se o lamente, se me limite a 

reconhecer que não me era possível realizá-lo. 

Nota – O sonho de Villalar não se fez. Não se fará também o de Évora. Ambos seriam 

espúrios. 
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274 13-229 

 Capítulo XIX – Chuva. Os viadutos. O sonho de Villalar. Não há sonho 

15-244 291 

Capítulo XX – Canadá. Estados Unidos. A continuação da viagem. Maria Guavaira e 

Pedro Orce. Joana Carda. <Encontro com Roque Lozano. A Europa não existe.> A 

península pára. 

17-261 310   

Capítulo XXI – A rotação. <A descida para sul.> 

8 318  

Capítulo XXII – A descida para sul. <As transforamões da terra.> 

8 326 

Capítulo XXIII – A península pára de vez. Morte de Pedro Orce. 

  



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.3. janeiro, 2016 • ISSN 2359 3679 

156 

 

  



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.3. janeiro, 2016 • ISSN 2359 3679 

157 

 

  

A Península desliza em linha recta, entre os paralelos 36 e 43. Os Açores distribuem-se 

entre os paralelos 37 e 40. A cambalhota dá-se no meridiano 40.  

A viagem são 4.000 Kms.  

4000/18 = 222 

250 dias ± 

139 dias no primeiro ano 

111 dias no segundo ano. 

A península pára no dia 21 de Abril 

≈ 30 de Setembro 

Entre 15 e 20 de Outubro a península está a norte dos Açores 

A “cambalhota” da criança que nasce! dá-se aos 2900 kms  

2900/18=161 

portanto à volta de 20 de Janeiro 
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Calendário  

15 de Agosto – A península começa a mover-se a velocidade regular, 18Km/dia 

16 de Agosto – JS conhece JÁ no Ribatejo 

17 de Agosto – Dormiram em Aracena 

18 de Agosto – Dormiram depois em Granada 

19 de Agosto – Dormem em Orce. Estão na casa de Pedro Orce. Partem de manhã para o 

Algarve. 

20 / 21 / 22 – Estão no Algarve. Partem a 22 para Lisboa. 

Até agora a península navegou 125 kms. (Mais de 100, digamos.) 

23 Agosto – PO e JS vao a perguntas. Aparece Joana Carda. 

24 Agosto – Em Ereira 

25 Agosto – Pernoitam no Porto 

26 Agosto – Pernoitam em Afife 

27 Agosto – Pernoitam em Redondela 

28 Agosto – Pernoitam em Padrón 

29 Agosto – Pernoitam em <Santa Colomba> Oca 

30 de Agosto – Chegam a Zas 

270 km 
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Depois de “subir” 350 km a península pode continuar a viagem para o cidente, mas 

precisará de navegar mais 1.600 km para poder “descer”  

350 km pelo andamento dos cavalos são quatro dias (Valladolid) 1600 são tres semanas, 

digamos, ao todo o mês. 

Mas os viajantes estarão nos Pirinéus ao fim de dez dias, ou um pouco mais. 
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ArqUITETURA DE TODOS OS 

NOMES. GEOMETRIA E 

ATMOSFERA Da 

CONSERVAtória GERAL* 
 

 

 

JOSÉ JOAQUÍN PARRA BAÑÓN 

 

 

 

 

 

Todos os nomes é o único romance de José Saramago que começa com a 

apresentação pública da arquitetura, o único que no parágrafo inicial e no primeiro 

plano mostra a fotografia em branco e preto de um edifício idealizado para 

protagonizar a história da dissidência de um homem celibatário que, contra todo 

prognóstico, decide pôr-se de pé e entrar em ação1. Ao mesmo tempo em que se abre 

a cortina do primeiro ato se diz o nome próprio e os sobrenomes de uma arquitetura 

convencional que desse modo se particulariza, apresentando-a como se se tratasse 

não de um objeto, mas sim de um personagem, anunciando-a em voz alta e logo 

detalhando-a de uma forma minuciosa, acariciando-a delicada e lentamente para 

depois adentrar-se em seu interior sem forçá-la. Não é estranho que assim suceda 

em um romance sobre os nomes, de sua omissão e de sua carência: não é insólito 

que Saramago dê nome a sua arquitetura, que batize os edifícios que projeta e 

constrói com palavras e que estão destinados a cumprir com um papel protagonista 

na história que vão cobiçar, nos fatos que vão acontecer em seu interior e nos que o 

edifício vai intervir ativamente2. O nome completo do edifício que inaugura Todos os 

nomes é Conservatória Geral do Registo Civil. Ali, neste território urbanizado ou 

nesta cidade que é Todos os nomes, há muitas outras arquiteturas significativas: há 

um edifício gêmeo a este que serve de entrada ao Cemitério Geral e há no lugar dos 

enterros deste cemitério vegetal arquiteturas sepulcrais inspiradas na tumba cúbica 

que Adolf Loos projetou para si mesmo3; há várias versões do labirinto e há ruas 

ameaçantes e praças desabitadas e desertas; há uma escola na que estudou "a 
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mulher desconhecida" e houve antes uma habitação vazia na qual residiu essa 

mulher sem nome que desencadeará a ação, e ambas, o colégio adolescente e a casa 

vazia, serão invadidas por um homem que a busca sem descanso; e nessa busca sem 

trégua visitará até o final a casa sombria dos pais dela e achará a casa traiçoeira de 

"a mulher do rés-do-chão", casas que não são casas porque seu solo não toca a terra, 

um e outros andares de paredes escuras em edifícios indiferentes, porque a única 

casa verdadeira que há nesta história é o esconderijo, a toca na que se protege da 

intempérie o Sr. José, a pequena protuberância da Conservatória que a 

administração lhe cedeu como cela: casa mas não lar; casa, ainda que mínima, 

porque é uma habitação com duas portas que está em contato direto com a 

superfície terrestre que a sustente, mas não lar porque não é confortável e porque 

carece dos atributos dos lugares nos quais as pessoas se sentem seguras e que 

sentem como seus.  

Chama-se Conservatória Geral do Registo Civil porque esse é o nome que 

aparece em sua fachada, escrito numa placa esmaltada com letras negras, talvez só 

com maiúsculas as iniciais. Com a chave mestra do nome, que será repetido como a 

cadência de um salmo a partir de sua primeira e genética pronunciação, às vezes 

suprimindo o designativo "do Registro Civil" que lhe serve de sobrenome, abrirá 

Saramago a primeira porta da singular arquitetura de Todos os nomes. Manual de 

pintura e caligrafia começa com um retrato que nunca se acabará; Levantado do chão 

voltando-se para a abundância de paisagem no Alentejo; Memorial do convento 

espreitando um dormitório palaciano; O ano da morte de Ricardo Reis com um 

desembarque numa cidade entristecida e funeral; A jangada de pedra desenhando 

um traço indelével no chão; História do cerco de Lisboa sobrepondo um «deleátur» a 

signos e a palavras desnecessárias; O Evangelho segundo Jesus Cristo narrando a 

morte que sucede a imagem gravada; Ensaio sobre a cegueira iluminando um 

semáforo que logo deixa de se ver. Só em Todos os nomes a arquitetura se levantará 

soberana já na primeira página, prognosticando qual vai ser a relevância do papel 

que desempenhará no relato daqui em diante. Ela será o lugar e a desencadeante da 

ação; a um tempo servirá de palco e será atriz, participará silenciosa oferecendo-se 

como campo de batalha e intervirá verbalmente na rebelião. Assim, a Conservatória 

se dirá que é um “mundo e centro do mundo” (p.30), dizendo com isso que o edifício 

a si mesmo se basta para completar a realidade e abastecê-la de todo o necessário, 

que ele é o germe de tudo o possível, como acontecia com o Centro, 

incomensuravelmente nuclear, que palpitava em A caverna. Uma arquitetura que se 

propõe autônoma e autossuficiente para realizar as funções encomendadas, para 

cumprir sem auxílio alheio seu destino: que reitera a velha ideia, da estrutura 

ensimesmada perfeita, do edifício no qual poder nascer e morrer sem necessidade 

de sair fora de seus muros. 
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1. Pensadas, ditas por um narrador onisciente, o mais arquitetônico dos 

romances de José Saramago começa com as seguintes palavras: 

 

Encima del marco de la puerta hay una chapa metálica y 

estrecha, revestida de esmalte. Sobre un fondo blanco, las 

letras negras dicen Conservaduría General del Registro Civil. 

El esmalte está agrietado y desportillado en algunos puntos. 

La puerta es antigua, la última capa de pintura marrón está 

descascarillada, las venas de la madera, a la vista, recuerdan 

una piel estriada. Hay cinco ventanas en la fachada (p.11). 

 

A arquitetura se apresenta, portanto, desde o exterior, através de uma 

panorâmica que descreve o que mais chama a atenção de um espectador 

presumidamente atento (talvez seja impreciso falar neste caso de écfrasis), que se 

fixa primeiro na palavra e logo na matéria (ainda que se refiram antes as 

características do rótulo que as letras que contém antes a substância do verbo) e 

que não omite aquilo que para outros é frequentemente insignificante: o estado 

construtivo, a fenda, a rachadura, o descascado, a estria. Se a porta, como a chapa 

metálica esmaltada, é antiga, antigo deve de ser o edifício que a contem, ainda que 

sua idade seja difícil de precisar: talvez não tenha mais de um século respeitando o 

incerto presente no qual se desenvolve o relato4. Os revestimentos, as pinturas, as 

cascas ou as crostas que o cobrem sem mascará-lo estão todos deteriorados, 

esfoladas, como feridas pelo tempo. O nome próprio está colocado encima do dintel 

de uma porta; a fachada não é por agora mais que o suporte de uma inscrição e de 

uns quantos orifícios, de uma porta única e de cinco janelas que o leitor não sabe 

ainda nem como são nem como estão dispostas. Por hora, se trata de esboçar uma 

imagem, de mostrar as primeiras linhas mestras de um rascunho, de traçar um 

esquema da composição que ao ritmo dos acontecimentos irá ganhando mais 

elementos e atributos. Logo se confirmará a suspeita inicial sobre a presumível 

simetria facial do edifício, da presença de um eixo que fixa, um sobre outro, a 

inscrição e a porta, e talvez, como a imaginação propõe ainda que em nenhum lugar 

se esclareça, também uma das janelas esteja a eixo com a porta e com o rótulo. 

Segundo a informação que depois se dará sobre como são as paredes laterais, parece 

que estas janelas são orifícios retangulares situados na borda mais alto dos muros, 

paralelos à beirada ou ao parapeito da mureta, e aos que na tradução de Pilar do Rio 

se chama “tragaluces” (p.193), que ímpares discorrem alinhados próximos ao teto, 

talvez equidistantes, situando-se o central exatamente ao eixo sobre à porta, a uma 

altura que permita que entre ela e a janela discorra um dintel de grossura suficiente 

para parafusar nele a chapa esmaltada. Como é um edifício distante, sem nenhuma 

edificação vizinha a ele a exceção do que serve de abrigo para o Sr. José, o rodapé 

que visualmente o separa do chão e o destaca o envolve por completo. Além desses, 
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poucos dados mais se apresentam nesta história do levante do Sr. José, da rebelião 

contra si mesmo e suas circunstâncias, sobre o levante principal deste edifício 

canônico e grave que não tem mérito algum para figurar num catálogo de 

arquitetura patrimonial, mas que desde que Saramago se fixou nele o transformou 

num símbolo que merece ser incluído no inventário universal das arquiteturas 

verbais5. 

Os olhos através dos quais se vê a Conservatória Geral do Registo Civil 

[CGRC], talvez sejam os desse funcionário solitário e discreto que uma noite se 

atreve a olhar de outra maneira, a observar e a examinar, a analisar e a ser 

consistente com seus descobrimentos: o olhar principal do Sr. José, o de uma pessoa 

insubmissa, é a do personagem de Saramago mais atento à fenomenologia e à 

multiplicidade da arquitetura, com independência do qual seja seu tamanho ou sua 

função, atento tanto a um bloco de um depósito oficial de nomes como a um 

Cemitério crescente, também Geral, que servirá de reflexo à Conservatória na última 

parte de Todos os nomes; o olhar crítico de um homem que dialoga tanto com a cela 

monacal onde se protege com o andar de circunstância no qual residiu a mulher sem 

nome sobre quem investiga, sensível com a cidade inóspita e inimiga pela qual 

perambula e com o colégio que se vê forçado a profanar. Quem narra, seja ou não 

este Sr. José que fala com o teto de seu quarto e que uma noite transforma o tronco 

de uma oliveira em seu dormitório, quem contempla os três escalões de pedra e diz 

que os degraus são negros, quem elege a porta e as janelas para descrever só com 

estes três elementos de composição a fachada do edifício, informa também, talvez 

sem ter plena consciência de que está fazendo, sobre qual é sua posição a respeito 

do imóvel paralelepipédico: fixa seu ponto de vista num plano, na praça que se 

estende ante a fachada, situado sobre o eixo perpendicular à fachada que parte da 

porta e se adentra na cidade: “miró otra vez la plaza, la luz había mudado, la fachada 

de la Conservaduría General de pronto se volvió gris” (p.212). 

De pé, na praça, há um desenhista que começou traçar em seu caderno uma 

perspectiva cônica, ou talvez só a iniciar um projeto do edifício que tem em frente 

começando pelo abertura da porta, pela indicação de que algo vai ocorrer, pelo signo 

do fato que se aproxima. A porta é um aviso, uma advertência, a iminência de um 

perigo. Todos os nomes é uma sucessão de portas e de alguém se atrevendo a cruzá-

las em várias direções, a transgredir os limites por suas descontinuidades e suas 

aberturas. Não é novidade em Saramago o interesse pelas portas e seus significados, 

nem que as primeiras palavras da arquitetura se dediquem a elas: o que com elas 

(ou com a manivela ou maçaneta que, diz Saramago, lhes serve de mão) comece a se 

erguer um edifício6. Já era assim com o edifício administrativo da SPQR de Manual 

de pintura e caligrafia, onde se registram suas inquietudes pelas portas giratórias; 

como o hospício dos cegos e sua porta central, tão estreita e angustiante, também 

elevada sobre uma plataforma; e com o templo de Jerusalém e sua sucessão 

interminável de portas conduzindo de uma a outra até o vazio. Portas e janelas se 
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abrem e se fecham continuamente na História do cerco de Lisboa e no Memorial do 

convento; orifícios, hiatos e válvulas, pálpebra e lábios que se inauguram e se fecham 

no posterior Cain, similares a aqueles que se anunciavam na póstuma, e talvez 

editorialmente prescindível, Claraboia, para dar-lhe acesso aos interiores 

escondidos das casas e das almas aos que se referia a citação de Raul Brandão com 

a qual se abre o romance7. 

 

2. O desenhista, o espectador anônimo já convertido em escritor, se 

aproximará do edifício e subirá as três escadas, apenas sessenta centímetros de 

ascensão, e transpassará a abertura dessa porta inicial que abre espaço ao mistério, 

descobrindo depois dela um primeiro umbral. Não há surpresa: dentro haverá um 

interior. “Pasada la puerta, aparece una mampara alta y acristalada con dos 

batientes, por donde se accede a la enorme sala rectangular en la que trabajan los 

funcionarios” (p.12). Há um biombo, um limite translúcido armado com madeiras e 

vidros, um limite que se pode transgredir pelos batentes (acaso há uma porta de 

vaivém com duas folhas), que como por outras afinidades não só de índole 

arquitetônica, evocam as circunstâncias e a atmosfera do escritório de Bartleby, o 

escrevente, o conto de Herman Melville protagonizado por alguém que, ao contrário 

do Sr. José revolucionário de Todos os nomes, prefere não entrar em ação. Talvez 

Bartleby e Sr. José, também escrevente, não sejam demasiado diferentes: talvez 

representem versões de uma mesma ideia, de um mesmo sim ou um idêntico não, 

que cada um executa com uma estratégia diferente. O lugar dos acontecimentos de 

Bartleby, o escrevente é um escritório escuro em um edifício de Wall Street em Nova 

York de meados do séc. XIX que também dividido em dois espaços por uma divisória. 

O lugar público do Sr. José é uma “enorme sala retangular” que se descobre atrás de 

uma divisória que talvez delimite, como em alguns templos, o espaço de um biombo. 

No que se demora Bartleby e no que trabalha o Sr. José são recintos de trabalho, dois 

contentores de escrivaninhas, dois espaços funcionais governados pela disposição 

do mobiliário. No interior de ambos, acontecem surpreendentes coisas ordinárias.  

A Conservatória Geral é, atrás da porta, que parcialmente a separa da praça, 

uma sala, um quarto, que do acesso se apresenta como única e de gigantescas e 

desconhecidas dimensões. O tamanho da Conservatória, mais aparente que real, é 

um fator fundamental na aventura detetivesca do Sr. José, pois a impossibilidade de 

perceber em sua totalidade o recinto e a dificuldade para compreender o espaço vai 

desencadear alguns dos fatos mais inquietantes neste ventre de baleia8. Seu volume, 

sobre o que se colaborarão escassos dados métricos, vai ser adjetivado de modo que 

os epítetos evoquem a desmesura e suscitem um âmbito de limites difusos, de 

distantes e vagas fronteiras. Alto e enorme são os primeiros atributos que anunciam 

a magnitude do espetáculo que se assomam tanto os olhos dos cidadãos, 

acostumados as mais humanas e mais domésticas dimensões, como os olhos do Sr. 

José, que diariamente se desfocam ao passar da pequena toca que lhe serve de 
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refúgio à dilatada cavidade que é a Conservatória. O lugar é uma nave “donde los 

vivos y los muertos comparten un mismo espacio” (p.191): um grande vazio único 

destinado a armazenar, a proteger milhões de expedientes. É um hangar de papéis 

com “montañas de legajos, columnas de procesos, pilas de fichas, macizos de restos 

antiguos” (p.191), uma basílica profana habitada por escrivaninhas e estantes que 

traz à memória a atmosfera e a cenografia, não o móvel, que Antonello de Messina 

pintou por volta de 1474 para São Jerónimo em seu estúdio. Até a metade do romance 

dirá uma única medida desse espaço saturado, ainda que ao demarcar com precisão 

métrica o recinto em algo se contradiga a ideia do gigante, a invocação do colossal. 

A esse respeito, o escritor cita a distância da corda que tem que usar o Sr. José para 

não se perder no labirinto “de paredes de papel sucio que se tocan allá en lo alto” 

informará sobre cuántos metros mide de largo el interior: “la extensión de la 

Conservaduría General, a pesar de las sucesivas ampliaciones, todavía no pasa de los 

ochenta” (p.191). 

Oitenta metros linear de distância para o lado maior de um quarto é muito, 

se é que efetivamente se refere à distância e não, como propõe a tradução ao utilizar 

o substantivo extensão, à superfície da Conservatória, sendo neste último caso 

demasiado poucos os metros quadrados designados a um escritório público de 

âmbito estatal. Se são oitenta os metros de comprimento, trata-se, ao contrário, de 

uma distância catedralesca. De largura não se dirá nenhum dado. Será a geometria 

o instrumento que Saramago coloca nas mãos do leitor e ao que ele próprio recorre 

para desenhar a planta do edifício. Retângulos e triângulos, eixos e simetrias, 

bissetriz, espirais e paralelas serão as figuras e as linhas com frequência referidas 

tanto por sua capacidade gráfica na hora de evocar as formas como por seu conteúdo 

simbólico. O escritor proporá uma dupla leitura das referências geométricas tanto 

por sua capacidade de estabelecer ou de sugerir algumas características do espaço 

físico como pela de aludir a certos significados inerentes a ela, tanto por sua 

capacidade para organizar a vacuidade o espaço e como de forçar determinadas 

leituras culturais de seus símbolos. Assim, por exemplo, ao triângulo se lhe associará 

a ideia de hirearquia, pois um de seus vértices assumirá a representação do poder e 

será explicitamente fixado no plano ocupando uma posição dinâmica predominante 

com respeito à estabilidade da base submissa, ao mesmo tempo em que esse 

triângulo remete a uma certa ideia, não do fogo ou do ar elementar dos gregos, mas 

sim da divindade judeu-cristã. 

Haverá triângulos inscritos nesse contentor paralelepipédico quase neutro 

que se apresenta ao leitor, nesse vazio ventral que vai se despertando de fora para 

dentro. Expor a ideia de vazio na obra de Saramago supõe para a análise da 

arquitetura atender ao tema nuclear do labirinto e de suas ausências, ao assunto do 

deserto considerado geograficamente, como em O evangelho segundo Jesus Cristo, ou 

metaforicamente, como em Manual de pintura e caligrafia, e ao problema da solidão 

e de suas múltiplos denominações (Todos os nomes é um tratado sobre a solidão). O 
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narrador se ocupará de definir esse lugar esboçado nas duas primeiras páginas, de 

propor uma paisagem acobertada, de encher de conteúdos essa “enorme sala 

retangular” à que o leitor entrou desprovido depois de cruzar uma primeira porta 

que o distancia do exterior e uma segunda porta de batentes que o aproxima do 

interior. 

 

la enorme sala rectangular en la que trabajan los funcionarios 

separados del público por un mostrador largo que une las dos 

paredes laterales, con excepción, en una de las dos 

extremidades, del ala abatible que permite el paso al interior. 

La disposición de los lugares en la sala acata naturalmente las 

precedencias jerárquicas, pero siendo, como cabe esperar, 

armoniosa desde este punto de vista, también lo es desde el 

punto de vista geométrico, lo que sirve para comprobar que 

no existe ninguna irremediable contradicción entre estética y 

autoridad. La primera línea de mesas, paralela al mostrador, 

está ocupada por los ocho escribientes, a quienes compete 

atender al público. Detrás, igualmente centrada respecto al 

eje de simetría que, partiendo de la puerta, se pierde allá al 

fondo, en los confines oscuros del edificio, hay una línea de 

cuatro mesas. Éstas pertenecen a los oficiales. A continuación 

vienen los subdirectores, que son dos. Finalmente, aislado, 

solo, como tenía que ser, el conservador, a quien llaman jefe 

en el trato cotidiano (p.12). 

 

O escritor se serve da arquitetura dentro da arquitetura, que é o mobiliário, 

da estratégia de apontar a disposição dos móveis (uma barra de mostrador, quinze 

mesas de escritório), sem especificar quais são suas características, para dar-lhe 

forma e para completar o espaço inicialmente insinuado. Desenha a planta do 

recinto com o auxílio fundamental da geometria cartesiana, com linhas paralelas à 

fachada que são o mostrador de atenção ao público e as mesas, e com a linha 

perpendicular que é o eixo de simetria que se inicia na porta de entrada e que se 

funde na escuridão interior como antes, na praça, se adentrava na luz cega do 

exterior. Um lugar rígido, hierarquizado, ordenado e ocupado com uma 

determinante disposição de um mobiliário que aqui, por sua natureza, nunca sofrerá 

deslocamentos: um mobiliário que, como o escritório ou a escrivaninha de Bartleby 

no gabinete do advogado para o qual trabalha como copista, parece que está 

parafusado ao chão, imobilizado e que, portanto, foi expropriado de sua natureza 

mobiliária e forçado a assumir a imobiliária. É a arquitetura «geometrizada», 

convertida em estrutura cristalina contra a que logo se atentará. É a inclusão do 
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triângulo no seio do retângulo que, em planta, recorda a zona sepulcral do projeto 

de Aldo Rossi de 1971 para a ampliação do Cemitério de São Cataldo em Módena.  

Ante o leitor há um triângulo branco sobre um fundo negro desenhado pelas 

mesas. As mesas dos funcionários formam dois triângulos simétricos (quatro, dois, 

uma) e inscritos em outro maior que os envolve (oito, quatro, dois, uma), em cujo 

vértice se situa, presidindo e obturando o corredor central, o chefe: o Conservador. 

Uma fila, a base, de oito escreventes; outra paralela de quatro oficiais, outra dos 

subdiretores e um ponto de interseção dos catetos sobre o eixo que dimensiona a 

altura do triângulo e que é desde onde reina, desde seu sitiar, a autoridade vigilante. 

Ele está dentro, no coração ou no centro da máquina, dirigindo desde o centro de 

gravidade protegido pela muralha do mostrador e pela tripla trincheira do exército 

de empregados, aos que vigia como um deus omnipresente. O vértice é o posto de 

comando e o ponto de controle que obtém o poder de sua concreta situação 

geográfica. Cada funcionário trabalha, em quantidade e em atividade, de acordo a 

sua posição no triângulo. Quem descumpre sua obrigação está sujeito às medidas 

disciplinarias que lhe imponha seu superior imediato, aquele que em seu triângulo 

ocupe o vértice oposto à base. A Conservatória é, neste ambiente, o lugar da 

disciplina9. 

Este é o primeiro lugar geométrico, pois haverá outro depois dele, é o 

resultado de sobrepor num plano retangular alargado um triângulo simétrico (e, 

portanto, regular como o equilátero ou isósceles). É possível apresentar várias 

hipóteses sobre a posição que cada mesa ocupa nesse polígono. Está definido 

necessariamente pela linha envolvente que une as mesas dos escreventes e pelas 

que partindo dos extremos desta se cruzam na mesa do conservador. Para delimitar 

mais o triângulo, as mesas dos subdiretores e as de dois dos oficiais devem situar-se 

sobre os catetos. Haveria, portanto, uma base com oito elementos e dois catetos com 

quatro cada um, e o interior desta figura estaria ocupado só pelas duas mesas dos 

oficiais restantes. A base, para que fique o corredor central livre, há de conter 

inevitavelmente um número par de mesas. Cada fila contém a metade (ou o dobro, 

segundo seja a direção da leitura) de elementos que a anterior (8, 8/2, 8/4, 8/8): 

isto é, se regem por uma sucessão geométrica cuja razão é dois.  

A que distância relativa se poderia encontrar uma fila de escritórios com 

respeito à anterior? Se se parte da hipótese de que as mesas dos escreventes estão 

equidistantes, separados seus centros de geométricos uma distância «d» constante, 

e se traça uma malha regular de triângulos simétricos, resulta que, como o número 

de elementos de cada fila se ia dobrando, a distância entre cada fileira também vai 

duplicando a respeito à anterior, assim como a distância entre cada mesa em sua 

fileira respectiva a respeito da separação das mesas da anterior: a separação entre 

filas se duplica conforme se ascende no escalão (entre os escreventes e os oficiais é 

h = d 3 : 2; entre os oficiais e os subdiretores 2 h = d 3  e entre os subdiretores e o 

Conservador 4 h = 2 d 3) e a separação entre as escrivaninhas dos funcionários da 
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mesma classe também (entre os escreventes é d; entre os oficiais 2d e entre os 

subdiretores 4d). Se a malha é equilátera e, portanto equilátero o triângulo 

circundante, o chefe, segundo a lógica funcional, está a uma grane distância (à que 

poderíamos chamar altura) dos escreventes 7 h = 7 d 3:2).  

 

Hipótese sobre la disposición equilátera das mesas dos funcionários 

 

Os triângulos poderiam ser, em vez de equiláteros, isósceles, e seria outra 

disposição diferente das mesas e, se se reduzisse a altura, menor a superfície 

ocupada pelo triângulo envolvente. A suposição de que a distância entre filas fosse 

sempre idêntica, e de que em cada fila as mesas equidistassem, geraria triângulos 

assimétricos. Estas hipóteses sobre a disposição do mobiliário no espaço, e outras 

que poderiam aventurar-se, se elucidariam se José Saramago tivesse desenhado, 

acaso esquematicamente como em outras ocasiões, como ocorreu com o manicômio 

do Ensaio sobre a cegueira, a planta e a estrutura mobiliária da Conservatória, 

incluindo as oportunas anotações formais e dimensionais: se, como 

constumeiramente fazia Marcel Duchamp tivesse construído uma caixa para abrigar 

os rascunhos da obra e as instruções para construir uma maquete do edifício dual 

que projetou mesclando recordações e sonhos, dessa arquitetura na qual há uma 

estrita correspondência entre o frio interior e o gélido exterior. 
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Os números que por hora se manejam são o oito, o quatro, o dois, o um, o três 

dos triângulos e o dos escalões; também o cinco, repetido nas janelas e, como agora 

se verá, nas estantes do arquivo, e o seis dos corredores que permitirão aceder a 

eles. Quinze são o total dos funcionários contidos no triângulo, dos quais sete não 

são escreventes. Há como um jogo de equilíbrio entre o par e o ímpar, como uma 

busca natural de certa harmonia numérica. No entanto, na obra de Saramago não há 

interesse pela conjetura, nem pela magia dos números nem expressamente por suas 

referências simbólicas. O significado da cifra, se bem não se esgota na expressão da 

quantia, tampouco não se baseia nem na reivindicação do oculto nem na afeição 

matemática. A presença da teoria dos fractais, da série de Fibonacci ou da música 

dos números primos na obra de Saramago é casual e não consequência de uma 

intenção matemática: mais postulados dos analistas que pretensões do escritor10.  

 

3. Depois deste primeiro lugar duplo, composto funcionalmente pela área 

linear de atenção ao público e pela triangular de estância e trabalho dos funcionários 

públicos, separada uma de outra pelo mostrador, se desenvolverá outro lugar, 

igualmente composto por duas áreas que se diferenciam pela natureza de seu 

conteúdo, ainda que não dispusesse de um separador físico que evidencie a fronteira 

entre ambas. Este lugar, situado às costas, ocupa a parte detrás, o fundo da sala, as 

profundidades da caverna. Trata-se de um depósito cujo conteúdo justificará o nome 

do edifício. 

 

es conveniente comenzar sabiendo dónde se encuentran 

instalados y cómo funcionan los archivos y ficheros. Están 

divididos, estructural y básicamente, o, si queremos usar 

palabras más simples, obedeciendo a la ley de la naturaleza, 

en dos grandes áreas, la de los archivos y ficheros de los 

muertos y la de los archivos y ficheros de los vivos. Los 

papeles de aquellos que ya no viven se encuentran más o 

menos organizados en la parte trasera del edificio, cuya pared 

del fondo, de tiempo en tiempo, en virtud del aumento 

incesante de fallecidos, tiene que ser derribada y nuevamente 

levantada unos metros atrás (p.13). 

 

Como na primeira parte do edifício a posição que ocupava cada posto de 

trabalho obedecia a razões funcionais, compatíveis, segundo disse, com a estética e 

a hierarquia, agora também, nesta segunda parte, se justifica a divisão estrutural em 

duas áreas, a dos mortos e a dos vivos, aludindo também a razões funcionais, ainda 

que agora a justificativa da harmonia compositiva e da efetividade laboral são 

descartadas e se apela para a organização espacial deste lugar, pelo contrário, a uma 

certa “a lei da natureza”. O escritor, ao querer adequar uma estrutura funcional a 
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uma lei natural, está propondo certa leitura biológica do edifício, talvez em chave 

genética, como a que parece que é o próprio edifício quem por instinto ou por 

determinação genética assim mesmo, sem intervenção humana, se organizou. Esta 

insinuação de que a Conservatória é uma arquitetura viva, reprodutiva, capacitada 

para sentir e atuar autonomamente, será desenvolvida no romance mais adiante, 

onde haverá tetos dotados de fala e recintos arquitetônicos que respiram e um 

Cemitério Geral que se ramifica como um vegetal.  

Qual é o verdadeiro objetivo que há de cumprir a Conservatória, a função 

para cujo cumprimento eficaz foi instaurada? Além do mais, para a humilde missão 

que é servir como arquivo de papéis, foi engendrada, num tempo que aqui se 

desconhece e se deseja imemorial, para unir, juntar, atar, casar, evidenciar 

continuidades entre o vivo e o morto, demostrando pelo só fato de sua particular 

existência que todo esteve e estará eternamente ligado. 

 

relacionar las causas y los efectos, que en eso consiste, 

esencialmente, el sistema de fuerzas que rige desde el 

principio de los tiempos la Conservaduría General, allí donde 

todo estuvo, está y continuará estando para siempre ligado a 

todo, aquello que todavía está vivo con aquello que viene 

naciendo, todos los seres a todos los seres, todas las cosas a 

todas las cosas, incluso cuando no parece que las una, a ello y 

ellas, más que aquello que a la vista los separa (p.178). 

 

O edifício sede da Conservatória, arquitetonicamente, é um contento 

acessível no que estão fichados e arquivados os nomes dos mortos e dos vivos. É um 

dos edifícios-móvel para guardar, um armário desmedido de papéis, uma biblioteca 

de memórias, uma despensa de conservas nominais, um registro com Todos os 

nomes: uma cidade e um cemitério sobreposto, consolidados, ajuntados. Um lugar 

que necessita que se derrubem seus muros periodicamente para poder ser ampliado 

uma e outra vez porque o material de que se alimenta é inesgotável e sua 

variabilidade imprevisível. A CGRC é, no final das contas um saco sem fundo, uma 

caixa flexível, crescente.  

Uma vez esboçado o espaço e destilada uma pequena dose da atmosfera que 

ocupa Saramago procederá a expor qual é o conteúdo material desse cofre destinado 

à conservação dos nomes escritos, a completá-lo e defini-lo com maior precisão 

explicando qual é e como está disposto o mobiliário. 

 

A pesar del incómodo problema de la pared del fondo, al 

que ya se ha hecho referencia, merece todas las alabanzas el 

espíritu de previsión de los arquitectos históricos que 

proyectaron la Conservaduría General del Registro Civil, 
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proponiendo y defendiendo, contra las opiniones 

conservadoras de ciertas mentes tacañas ancladas en el 

pasado, la instalación de las cinco gigantescas armazones de 

estantes que se levantan hasta el techo a espaldas de los 

funcionarios, más atrasado el tope del estante central, que 

casi toca el sillón del conservador, más próximos al 

mostrador los topes de los estantes laterales extremos, 

quedándose los otros dos, por así decir, a medio camino. 

Consideradas ciclópeas y sobrehumanas por todos los 

observadores, estas construcciones se extienden por el 

interior del edificio más allá de lo que los ojos pueden 

alcanzar, también porque a cierta altura comienza a reinar la 

oscuridad (p.14). 

 

Cinco eram as janelas que se abriam na fachada, uma delas estava colocada 

no eixo central. Cinco janelas situadas no alto do muro e cinco são as linhas de 

estantes perpendiculares àquela linha que as une; e de novo há uma estante central 

que ocupa o eixo, que começa atrás das costas do chefe. A intuição e a lógica sugerem 

que as "cinco gigantescas armações" deveriam ser equidistantes e simétricas. Se a 

central nasce depois da mesa solitária do chefe e se faz surgir as demais atrás das 

duas mesas dos subdiretores, as duas estantes que faltam, para ser equidistantes, 

não poderiam começar atrás das mesas dos escreventes dos extremos. Segundo isto, 

a distância entre o eixo de cada estante seria o dobro da distância entre o centro de 

cada mesa dos escreventes: ou seja, 2d. 

Deve-se também supor que todas as estantes são registráveis pelas mesmas 

aparencias, e segundo isso, imaginar que as estantes extremas estarão separadas 

por um corredor de muros laterais. Pois bem, deve se supor que a largura do 

corredor perimetral, ao ser registrável uma única estante, tem a metade da largura 

que as centrais. Segundo este, a largura total da nave seria d + 4(2d) + d  =  10d. Sabe-

se que o extremo das estantes está separado três metros da parede do fundo 

(“separados todavía por unos tres metros y formando un corredor irregular” 

(p.193), e se se mantém constante a largura desse corredor perimetral e se supõe 

que é a metade da largura dos corredores centrais, se obterá uma largura total para 

o edifício de 30 metros (a separação entre os centros das mesas dos escreventes 

seria d = 3 metros). Se esta última hipótese fosse certa, o recinto mediria 80 metros 

de fundo e 30 metros de largura: 2400 metros quadrados de superfície. Mas 6 

metros de separação entre as estantes parecem excessivos inclusive para um lugar 

descomedido como este. Se d fosse 2 metros, a largura total se reduziria a 20 metros, 

a proporção do retângulo seria 1:4 (para ter uma superfície áurea a largura se 

aproximaria aos 50 metros) e a superfície total 1600 metros quadrados11. 
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Pouco se sabe da altura. O interior está elevado três degraus em relação à 

rasante do acesso exterior; essa altura livre entre o chão e o teto deve ser suficiente 

para que caiba a porta de dupla folha de um antigo edifício administrativo, um dintel 

no qual está pendurada uma placa esmaltada e na continuação uma janela larga que 

bem pudesse estar rasante com o teto. Agora se acrescente que o interior há “cinco 

gigantescas armazones de estantes que se levantan hasta el techo”; e as gigantescas 

devem aparecer tanto ao longo como no alto. Será necessária uma escada para 

aceder às alturas dessas armações onde já não chega a luz. Talvez a altura do interior 

se aproxime a 3d o a 4d, quer dizer, entre 6 metros e 8 metros, pois menos se deseja 

muito pouco para parecer gigante e mais se estima excessivo para garantir a 

estabilidade estrutural.  

 

 

Esquema sobre a área da CGRC para uma proporção 1:4. 20 x 80 metros 

 

4. O espaço ocupado pelas estantes se adapta geometricamente ao triângulo 

que formam as mesas; são duas figuras montadas que compõem um retângulo. Neste 

único quarto há três zonas diferenciadas pelo mobiliário e por sua função: a de 

atenção ao público, a das escrivaninhas dos funcionários e a do arquivo. Cada área é 

um espaço diferente e particularmente qualificado, inclusive quando cada uma, 

subdividido, contém outros subespaços. Ainda que o que corresponde aos arquivos 

vá ser definido com maior detalhe, reivindicado seu papel crucial na historia, há um 

lugar de confluência, um ponto de gravidade sobre o qual o escritor focaliza a cena: 

“la gran mesa del jefe con la luz encendida suspendida en lo alto, las enormes 
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estanterías subiendo hasta el techo, la oscuridad petrificada del lado de los muertos” 

(p.155).  

Há uma luz elétrica, uma lâmpada que sempre está acesa, marcando um 

vértice no eixo, suspensa sobre a mesa do Conservador, construindo o conjunto de 

triângulos verticais que determinam o tênue cone de luz. O interior é um lugar 

escuro, lúgubre em algumas áreas, muito pouco iluminado inclusive durante o dia 

pela precariedade, a estreiteza e a deficiente localização das janelas; um interior que 

recordará, também pela humidade e a presença de roedores, os sótãos e as galerias 

subterrâneas sem saída. Nele há uma fonte luminosa, permanente ainda que fraca, 

iluminando constantemente um lugar privilegiado da cena; uma luz que emana de 

cima, uma lâmpada solitária. Esta lâmpada órfã pendurada no teto lembra afinal os 

quadros de Francis Bacon, de seus abstratos dormitórios habitados por solitárias 

figuras desfeitas, ocupados por corpos encostados em leitos insulares, assim como 

de muitos dos retratos desfigurados que pintou de George Dyer. 

Como uma faca abrindo um canal, o ventre turvo da Conservatória há além 

dessa, outra luz, agora móvel e efêmera: uma lanterna conduzida pelo Sr. José 

durante suas explorações e suas pesquisas noturnas. A lanterna está guardada numa 

das gavetas da mesa do Conservador, e é ali onde, quando o Sr. José transformado 

em ladrão, necessita, vai pegar emprestada ou roubá-la. Porque é o amo e custódio 

da lanterna, o Conservador é o dono e o guardião da luz, e mediante seu controle 

também controlará o edifício e seus usuários. Quando o Sr. José vai buscar essa luz 

provisória com a que se adentrou nas entranhas das estantes para iluminar os 

nomes, se parece com outros portadores míticos da luz: ao Lúcifer etimológico e a 

Prometeu depois de roubar a Zeus o fogo. 

As armações que ligam o chão com o teto, que por efeito da perspectiva 

parecem confundir com o fundo imaginário do edifício, ciclopes e criaturas sobre-

humanas, simulam infinitos e, em consequência, o espaço que os envolve ou o que 

deles emana se parece ao espectador igualmente descomunal e ilimitado. São estas 

umas construções que estão “subindo hasta el techo”, não para apoiar-se nele, ou 

com a intenção de sustentá-lo, mas sim, na tentativa de superá-lo, empurrando-o até 

acima, mais Atlantes que Cariátides. O teto as comprime evitando que se despertem 

e se estirem para cima. Nelas se cobiçam ordenadas alfabeticamente as vidas dos 

vivos e, confundidos e aproximando-se do esquecimento, as recordações dos 

mortos: “Estas armazones de estantes son las que soportan el peso de los vivos. Los 

muertos, esto es, sus papeles, están metidos por allí dentro, en peores condiciones” 

(p.14). 

Os arquivos, em princípio, estão organizados em três áreas: uma primeira e 

próxima às mesas dos funcionários que contém as fichas dos vivos, a “área 

denominada activa” (p.14); depois vem a área com as fichas dos falecidos antigos e 

a continuação, por último, da área com as fichas dos mortos mais recentes. Esta 

distribuição causa graves disfunções. Os problemas funcionais derivam de que os 
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expedientes mais solicitados, os que são objeto cotidiano de consulta, são os dos 

mortos recentes, e que contra toda lógica arquivista se colocam nos lugares mais 

distantes do mostrador. Em vez de tê-los à mão, para ir buscá-los os escreventes tem 

que adentrar-se nas confusas vísceras do edifício. Esta ordem contrária à cronologia 

e à frequência de uso responde, segundo o Conservador, a uma razão arquitetônica: 

assim pode resolver-se com facilidade a cíclica necessidade de espaço, de realizar 

periódicas ampliações devido ao incessante incremento do número de fichas de 

mortos. As ampliações se realizam demolindo a parede do fundo e voltando-a a 

construir idêntica a uns metros mais longe, pois ao parecer há terrenos livres 

suficientes detrás do edifício12. 

A Conservatória, sólida e simples, mas rigorosamente construída, se bem 

parece não tem problemas de natureza estrutural, só os tem de tipo funcional; uns 

derivados da métrica e a dinâmica e outros, da massificação13.  

 

cuando la congestión causada por la acumulación 

continua e irresistible de los muertos comienza a impedir el 

paso de los funcionarios por los corredores y, en 

consecuencia, a dificultar cualquier investigación 

documental, no hay más remedio que echar abajo la pared del 

fondo y volver a levantarla unos metros más atrás... durante 

el tiempo que la pared está siendo construida, es inevitable 

que las fichas y los expedientes de los muertos recientes, por 

falta de espacio propio en el fondo del edificio, se vayan 

aproximando peligrosamente y rocen, del lado de acá, los 

expedientes de los vivos que se encuentran ordenados en la 

parte extrema inferior de las respectivas estanterías, dando 

origen a una franja de delicadas situaciones de confusión 

entre los que aún están vivos y los que ya están muertos... 

cuando la pared se encuentra levantada y el techo 

prolongado, y ya el archivo de los muertos puede volver a la 

normalidad, esa misma confusión, fronteriza, por decirlo así, 

tornará imposible, o por lo menos pernicioso en alto grado, el 

transporte, para la tiniebla del fondo, de la totalidad de los 

muertos intrusos (p.190). 

 

O escritor conhece a dificuldade das obras de reforma e ampliação e os 

problemas que acarreta manter em uso o edifício enquanto estas se realizam. Esta 

convivência, se assim se pode dizer, entre o vivo e o morto, esse lugar enfermo no 

qual confluam a destruição e a criação que é o lugar arquitetônico no que se fazem 

obras, tem suas consequências no lugar ilusório que é a memória. Saramago está 

assimilando os processos arquitetônicos aos vitais, a desordem inevitável que 
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confunde as fichas dos vivos e as dos mortos com a desordem transitória que é 

sempre qualquer processo de construção. Em vez das contínuas ampliações poderia 

se ter previsto uma única e definitiva que esgotaria a extensão do terreno disponível 

e que abastecesse de estantes suficientes ao edifício durante um maior período de 

tempo; mas esta alternativa iria contra a ideia biológica do crescimento rizomático, 

do desenvolvimento permanente e incontrolável. O edifício é projetado como uma 

criatura viva que envelhece e se regenera, como um animal antigo, pré-histórico, que 

de alguma maneira segue ativo: “con un aire de ruina inmovilizada en el tiempo, 

como si la hubiesen momificado en vez de restaurarla cuando la degradación de los 

materiales lo reclamaba” (p.211). 

 

Planta esquemática e situação do mobiliário na CGRC para a hipótese métrica 20 x 80 

 

5. A parede do fundo, a reiteradamente renovada, é cega: não tem janelas. É 

um muro contínuo, sem cavidades nem ocos na rua. A culpa, como em outras 

ocasiões, é atribuída aos arquitetos, incapazes de sacrificar seus critérios estéticos 

às razões funcionais, inclusive quando aqueles se justifiquem alegando que intervém 
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num edifício histórico cujo aspecto hão de preservar14. Saramago atribui a perene 

escuridão à teimosia da corporação de arquitetos: 

 

En cuanto a la pared del fondo, toda ella, es inexplicablemente 

ciega, es decir, no tiene siquiera un simple ojo de buey que 

ahora venga en ayuda de la escasa luz de la linterna. Nunca 

nadie pudo entender la tozudez de la corporación de 

arquitectos que, amparándose en una poco convincente 

justificación estética, se opuso a modificar el proyecto 

histórico y autorizar la apertura de ventanas cuando es 

necesario desplazarla, a pesar de que un lego en la materia 

sería capaz de percibir que simplemente se trata de satisfacer 

una necesidad funcional (p.196).  

 

A ordem e o rigor geométrico do arquivo são só aparentes; desde a 

perspectiva que se vê desde o mostrador parece um mundo ordenado e efetivo, mas 

quem se adentra nele descobre que não se trata mais que uma ilusão, que é um reino 

caótico e trapaceiro. A construção racional que simula ser vista de fora, de dentro 

revela sua essência de labirinto e sua natureza equívoca15. O lugar limpo que se 

intuía ao princípio será substituído pela realidade empoeirada e suas 

decomposições: 

los desmoronamientos de expedientes, que siempre están 

sucediendo por más que se empujen las masas de papeles, 

convertirán algo que estaba destinado a ser acceso directo y 

rápido en una red compleja de caminos y veredas, donde a 

cada momento surgen los obstáculos y los callejones sin 

salida (p.193). 

 

Saramago está contando a forma de um interior, criando um ambiente cuja 

atmosfera sufoca e contradiz a realidade geométrica pela que começou a revelar o 

interior do edifício. Aqui já não importa qual é a métrica do espaço, pois as 

dimensões são continuamente alteradas e postas em desconfiança, substituídas por 

outras magnitudes que tem mais a ver com a topologia que com a topografia, e que 

são capazes, em função da luz ou do som, da temperatura ou da higiene, da memória 

ou do tato, de dilatar ou de contrair os espaços sem ajustar-se a nenhum princípio 

científico. Esta situação e a certeza absoluta de que o espaço é instável, de que a 

aparência dos lugares é sempre mutável, é o que levará a dizer o Sr. José que a 

Conservatória é inimaginável, indescritível, que há que está dentro atendendo em 

estado de alerta, desconfiando da vista, para assim poder imaginá-la: “usted no se 

puede imaginar lo que es aquello, Por lo que me ha contado, lo imagino, No se lo 

puede imaginar, es imposible, sólo estando allí” (p.228). 
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Com quem dialoga o Sr. José é com a senhora do rés-do-chão, a única à que 

ele se atreveria a conta-lhe seu segredo16. O Sr. José, como Saramago, desconfia da 

capacidade das palavras para comunicar com precisão a essência do lugar17. A 

linguagem verbal é ineficaz na transmissão das formas complexas. Além do mais, o 

Sr. José, que é pessoa precavida e muito ciumenta de sua intimidade, parece dar-lhe 

medo confessar como é o espaço em que trabalha; não sua aparência asséptica, 

acessível a qualquer um, mas sim, seus descobrimentos misteriosos, como se ele 

tivesse sido o único com capacidade de enxergar aquilo que para os demais 

permanece oculto. 

Na Conservatória não é possível o esquecimento; ela é o lugar da memória, o 

cérebro artificial que se inventou para procurar a perenidade dos nomes. A 

Conservatória é o artifício arquitetônico, a máquina simbólica encarregada da 

função de velar e vigiar que os nomes não caiam e se extraviem na cratera do 

esquecimento, que não sejam de todo apagados da página do presente. A 

Conservatória é um dormitório de nomes, o lugar onde são impossíveis os sonhos: 

“La memoria, en esta casa de archivos, es tenaz, lenta en olvidar, tan lenta que nunca 

llega a borrar nada por completo” (p.91). A Conservatória é um edifício, como certas 

obras de Duchamp, para si mesmo, definitivamente inacabado e submetido a 

ampliações, sempre ameaçado pela poeira atmosférica e pela poeira incontida que 

geram as obras de reforma, espreitado pelas ratazanas devoradoras de memórias 

impressas. É um edifício linear porque é numa única direção na qual avança um fio 

que da porta de entrada se desenvolve. O convento de Mafra incrementava seu 

volume em todas as direções; em altura com os muros multiplicando seus silhares, 

em profundidade com a escavação dos cimentos e no plano com a permanente 

dilatação de seu perímetro. O convento era uma criatura da que se contou como foi 

formada, as circunstâncias do parto e algo de sua infância. Foi possível presenciar 

seu lento crescimento animal. Era uma fábrica em funcionamento, uma máquina 

deglutindo materiais, pedras e homens, transformando-os em signos de vontades 

reais que queriam perpetuar-se. A Conservatória, no entanto, se alimenta por uma 

única abertura sempre com a mesma substância pouco nutritiva que são os papéis 

manuscritos com nomes, lugares e datas, e tampouco fabrica nada, nada produz, é 

um depósito terminal, um recipiente estanco. Não é um mecanismo que transforma 

as coisas; é inflexível: só tem capacidade para dispô-las em seu interior de uma 

determinada maneira.  

O templo de Jerusalém em O Evangelho segundo Jesus Cristo era uma sucessão 

de caixas, uma caixa que continha uma caixa contendo outra caixa até que estas se 

esgotavam e se chegava ao vazio central, ao vazio superficial. Era algo que crescia de 

dentro para fora, como querendo abarcar o planeta, confiando na arquitetura como 

arma defensiva. A Conservatória é uma caixa única que contém palavras e números, 

nomes e datas dos fatos, rigores alfabéticos e calendários. Não é um lugar sagrado 

destinado ao sacrifício e a violência mas sim, um recinto pagão e pacífico onde estão 
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proibidas as desordens. A sede da SPQR em Manual de pintura e caligrafia era uma 

agrupação de escritórios apáticos coibidos atrás de uma fachada que, além de um 

letreiro com seu nome, suportava uma porta giratória e mágica. Um edifício público 

e administrativo com várias plantas, com escadas cerimoniais e perspectivas 

diagonais. A Conservatória é também algo disso, a carapaça de um organismo que 

atende o cidadão porque assim sugere a placa esmaltada que sustenta sua fachada, 

ainda que esta só tenha uma planta, e não tenha sótãos, tão propícios para usá-los 

de arquivo de mortos, e tampouco escadas interiores, salvo uma de mão, 

transportável e de madeira, instável e perigosa, que servirá para espantar as 

aranhas quando pegue algum dos expedientes próximos ao teto: um teto intangível 

que tudo cobre de negro e que até então havia sido marginalizado por Saramago em 

seus edifícios. Os tetos serão aqui uma novidade arquitetônica nas reflexões do 

escrcitor. Antes houve céus, alguma cúpula, algum guarda-chuva, alguma noite, mas 

nos tetos inacessíveis e ameaçadores, ou vigilantes como é o da morada do Sr. José. 

Tampouco a porta pública da Conservatória é giratória; é uma porta convencional 

de folha reclinável que abre para o interior, a um umbral de biombo que filtra o que 

provém do exterior.  

O mais significativo da Conservatória Geral do Registo Civil não é sua 

composição arquitetônica, nem a planta nem a seção; não é determinante nem sua 

forma nem sua pesada aparência administrativa, nem sequer a cidade a que fagocita 

ou a irrelevante história de sua gênesis e de sua agonia. Tampouco importa seus 

promotores nem seus construtores: acaso só sejam indispensáveis um ou dois de 

seus usuários. O relevante, como nos cárceres desenhados  por Giovanni Battista 

Piranesi e na mais excelsa arquitetura de qualquer tempo ou cultura, são as 

atmosferas, a incerteza do espaço geométrico, a densidade e as impurezas do ar e a 

natureza da luz que o faz perceptível: o principal aqui é, de novo, como em Levantado 

do chão, a paisagem. A CGRC, como depois  será o  Cemitério Geral, que sem ser 

simétrico lhe é réplica, é uma paisagem: um lugar arquitetônico idealizado por José 

Saramago para que o Sr. José submisso e o Sr. José dissidente pudessem atuar de 

acordo com as condições narrativas, aos sucessivos episódios do romance; é um 

contexto para que fluam livremente os fatos; um âmbito projetado e construído com 

as palavras imprescindíveis para que os personagens possam habitar sem 

contradições e estridências, que transcende seu destino de cena ao intervir 

ativamente nos fatos. A CGRC é um meio ambiente no qual parecem naturais as 

conversas que mantém o protagonista e a arquitetura, um território sustentado pela 

rede de correspondências conjugais que entre ambos estabelecem, um lugar 

necessário para que cumpram felizmente e satisfaçam suas relações carnais.  

 

Notas 

 

* Tradução de Regiane Santos Cabral de Paiva. 
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1 As citações referidas a Todos os nomes neste artigo indicam a página correspondente da 

primeira edição da editora Alfaguara en Madrid , 1997, segundo a tradução de Pilar del Río. 

2 Sobre os nomes da arquitetura trata a "Introducción" e o Capítulo I, "Acerca de la casa 

literaria", de PARRA, 2004, p.15-56. 

3 Adof Loos desenhou em 1931 um esboço da lápide que haveria de apontar o lugar de seu 

enterro no Cemitério Central de Viena. Foi construída por seu colaborador Heinrich Kulka: 

um prisma de 116 centímetros de lado e 90 de altura lavrado em granito, com o nome do 

arquiteto inscrito em maiúsculas vermelhas do lado frontal, sobre um pedestal de 190 x 190 

x 37 cm. (RUKSCHCIO, 1987, p.644).  

 

4 Mais adiante se afirma que a porta não é antiga, mas antiguíssima: “Allí estaba la 

Conservaduría General, con su puerta antiquísima, y los tres escalones de piedra negra que 

le daban acceso, las cinco ventanas alargadas de la delantera” (SARAMAGO, 1997, p.211), 

pelo que um século talvez sejam poucos anos para considerar antiguíssima a uma porta. 

 
5 Sobre as arquiteturas literárias de José Saramago trata PARRA, 1999, p.210-216.  

 
6 No Manual de pintura e caligrafia, a propósito das portas, segundo a tradução de Basilio 

Losada, se diz: “Extraño es que la literatura (si mucha pintura vi, también mucho libro he 

leído) no haya dado gran importancia a las puertas, a esas planchas amplias reunidas o 

placas móviles, tapaderas que la vertical ahorra a la gravedad. Me sorprende, sobre todo, 

que se tome por insignificante lo que digo que es espacio inestable entre las jambas. Y, sin 

embargo, es por ahí por donde los cuerpos pasan y se detiene la mirada.” (SARAMAGO. 1989, 

p.205). Em Ensaio sobre a cegueira, também na tradução de Basilio Losada, se afirma que: 

“El tirador de la puerta es la mano tendida de una casa, respondió la mujer del médico” 

(SARAMAGO, 1995, p.347). 

 
7 "En todas las almas, como en todas las casas, además de fachada, hay un interior 

escondido" escreveu Raul Brandão. 

 
8 Acontece ao Sr. José como a Lönnrot na quinta Triste-le-Roy que Jorge Luis Borges 

levantou para sua perdição no relato de Ficciones (1944) titulado “La muerte y la brújula”: 

"la casa le pareció infinita y creciente. La casa no es tan grande, pensó. La agrandan la 

penumbra, la simetría, los espejos, los muchos años, mi desconocimiento, la soledad" (BORGES, 

1996, p.505). A escuridão, a réplica, o tempo, a ignorância, a solidão e o medo deslocam a 

percepção e distorcem as dimensões. 

 
9 Cf. FOUCAULT. 2009. 

 
10 Um possível organograma da Conservatória se propõe na página 79 de CARVALHO (2015, 

p.63-85) onde também se aborda o tema do jogo, a geometria factral, o número áureo e a 

teoria do caos a propósito do Cemitério Geral de Todos os nomes. 
11 A separação entre as estantes saramaguianas é similar a que tem, por exemplo, as estantes 

da sala de leitura da antiga biblioteca do Trinity College em Dublin, lugar que de algum modo 
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recorda tanto pela sensação de incomensurável que desprende como suas estantes em 

fileira de chão a teto. 

 
12 A pré-existência de terrenos sem construir em seu entorno, ao tempo que potencia a 

sensação de distanciamento que a Conservadoria projeta no observador, questiona sua 

posição central em uma «ciudad intermedia» como desejamos.   

 
13 Para poder demolir o muro posterior sem causar perigo à estabilidade estrutural se 

requer que o fundido da cobertura, que bem poderia ser plana, como o teto, não se apoie 

neste muro final submetido a periódica destruição e reconstrução. Em nenhum lugar do 

romance se dão dados sobre a estrutura do edifício. Em função das estimativas dimensionais 

antes projetadas, talvez o edifício deva contar com suportes intermediários, provavelmente 

coincidindo com algumas das fileiras das estantes, pois caso contrário o vão teria uma luz 

excessiva para salvá-la com uma viga continua apoiada só nos muros extremos. O edifício 

poderia ter-se construído com uma sucessão de pórticos paralelos a fachada, com travas 

longitudinais que poderiam ser muros de carga e com ferro de vigamento perpendicular aos 

lados menores do retângulo. Também poderia ter a cobertura inclinada, com dois ou vários 

espigões, e o edifício estar construído com muros de carga longitudinais e paralelos, 

atenuados ou não com arcos ou com dintéis, coincidentes sempre com a posição das 

estantes, que se apoiariam neles. Ainda que a Conservatória seja uma arquitetura solta e, 

em consequência, exonerada do cumprimento das leis de estabilidade estrutural, o escritor, 

frequentemente atento a estes pormenores e conhecedor de não poucos princípios 

construtivos, como bem evidenciou em Memorial do convento e em Caim, onde não faltam 

pedreiros e obras a média elevação, acostumada a ser consequente com eles em seus 

pressupostos arquitetônicos. 

 
14 Se bem, o maior conjunto de elogios de Saramago para a arquitetura e seus feitores, nem 

sempre professionais de arquitetura, se encontra em Viagem a Portugal (PARRA, 1998, 

p.167-174), o repertório de queixas sobre a incapacidade e a incompetência dos arquitetos, 

ou sobre os despropósitos e os desastres produzidos pela arquitetura contemporânea, se 

encontra entre as páginas dos Cadernos de Lanzarote.  

 
15 A CGRC é um labirinto geométrico: é porque o escritor o diz diretamente no início e 

metafóricamente depois: “en las laberínticas catacumbas del archivo” (SARAMAGO, 1995, 

p.16). Também pela sensação de que ali o espaço é interminável ou infinito e por seus 

constantes crescimentos, por suas repetições e por seus altos corredores sem luz, pela 

desmessura e porque nele se perde a memória do caminho. Ao ir  por uma das fichas dos 

mortos mais recentes se corre o perigo de extraviar-se, de perder-se e não encontrar o 

caminho de regresso. É tal o risco, e porque alguns se perderam, que o Conservador impôs 

o uso do, assim chamado, “hilo de Ariadna”: “la obligatoriedad del uso del hilo de Ariadna 

para quien tuviera que ir al archivo de los muertos” (SARAMAGO, 1995, p.16). Este fio é uma 

corda de cem metros que o chefe guarda em uma gaveta de sua mesa e que tem que levar 

atada qualquer que se adentre naqueles umbrais desorientados. O Sr. José para divergir, em 

suas violações, da Conservatória preferirá utilizar suas próprias armas, em vez do fio legal 

uma corda, provavelmente mais forte e confiável: “A falta del auténtico hilo de Ariadna, que 
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no se atreve a usar a pesar de que nunca se cierra con llave el cajón de la mesa del jefe donde, 

con una linterna potente, se encuentra guardado para las ocasiones, don José utilizará un 

rústico y vulgar rollo de cuerda comprado en la droguería que le hará las veces y que 

reconducirá al mundo de los vivos a aquel que, en este momento, se prepara para entrar en 

el reino de los muertos” (SARAMAGO, 1995, p.188). O labirinto é o reino dos mortos. Onde 

se morre e onde se reside uma vez morto: um matadouro e um cemitério. 

 
16 “si alguna vez se decidiese a contar a alguien cómo es la Conservaduría General por 

dentro, sería a la señora del estresuelo derecha” (SARAMAGO, 1995, p.379). 

 
17  Parafraseando Unamuno, quando no capítulo X  de Del sentimiento trágico de la vida se 

referia à religião, a respeito da arquitetura saramaguiana poderia se dizer que a arquitetura 

"más que se define se describe, y más que se describe, se siente" (UNAMUNO, 1997, p.228). 
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SARAMAGO POR SARAMAGO 
 

 

ANTÓNIO JOSÉ BORGES 

 

 

 

 

 

 

 

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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1. Prológo 

 

“Não há nada no mundo mais nu que um esqueleto”, escreve José Saramago 

diante da representação tradicional da morte. Apesar da fatalidade, a morte também 

tem seus caprichos. E foi nela que o primeiro escritor de língua portuguesa a receber 

o Prêmio Nobel de Literatura buscou o material para seu romance publicado em 

2005, As intermitências da morte. Cansada de ser detestada pela humanidade, a 

ossuda resolve suspender suas atividades. De repente, num certo país fabuloso, as 

pessoas simplesmente param de morrer. E o que no início provoca um verdadeiro 

clamor patriótico logo se revela um grave problema. Idosos e doentes agonizam em 

seus leitos sem poder "passar desta para melhor". Os empresários do serviço 

funerário se veem "brutalmente desprovidos da sua matéria-prima". Hospitais e 

asilos geriátricos enfrentam uma superlotação crônica, que não para de aumentar. 

O negócio das companhias de seguros entra em crise. O primeiro-ministro não sabe 

o que fazer, enquanto o cardeal se desconsola, porque "sem morte não há 

ressurreição, e sem ressurreição não há igreja". 

Um por um, ficam expostos os vínculos que ligam o Estado, as religiões e o 

cotidiano à mortalidade comum de todos os cidadãos. Mas, na sua intermitência, a 

morte pode a qualquer momento retomar os afazeres de sempre. Então, o que vai 

ser da nação já habituada ao caos da vida eterna? 
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Ao fim e ao cabo, a própria morte é o personagem principal desta, "ainda que 

certa, inverídica história sobre as intermitências da morte". É o que basta para 

Saramago, misturando o bom humor e a amargura, tratar da vida e da condição 

humana. 

 

2. Contextualizando o autor e sua obra 

 

Segundo Amorim  (2013, p. 20), Saramago é um autor que muito contribuiu 

para uma visibilidade maior da polifonia literária; com sua obra, fez várias releituras 

da história. Também encontramos em sua obra diversos outros questionamentos 

importantes, tanto de cunho social quanto histórico e político. É relevante citarmos 

aqui as palavras de Oliveira Filho (1993, p.111). Ele comenta que a poética de 

Saramago é carnavalizada, ácida, preocupada, sobretudo, em captar a veracidade 

das relações humanas. 

Saramago confere um sabor particular à riqueza dos diálogos prosaicos e 

espontâneos, os quais funcionam como “sublinhas argumentativas” que alimentam 

o arcabouço crítico. Dentro desses diálogos, encontramos uma ampla variedade de 

indagações e reflexões pontiagudas sobre a sociedade e o homem contemporâneo 

(LACERDA, PEREIRA, 2008, p.5). 

As narrativas de José Saramago são, antes de tudo, uma realização estética, 

fazendo uma crítica ao capital. É no nível do consciente e até do explícito que as 

alegorias do autor operam. São claras as intenções políticas das narrativas, e estas 

apresentam um questionamento e uma crítica à democracia e suas instituições 

(RÖHRIG, 2011, p.1). 

O ludismo na obra do autor nos leva a refletir sobre a necessidade da 

literatura, talvez, de maneira específica, a necessidade da literatura de ficção. Por 

meio da criação de imagens verbais, chegam a nós, de maneira mais direta e clara, 

as abstrações do discurso filosófico e teológico (PEIRUQUE, 2007, p.5).       

O desmascaramento do “liberalismo” é a arma utilizada pelo escritor para 

retirar de nossos olhos o véu da ideologia capitalista, a fim de que a lucidez nos 

conduza à verdadeira liberdade (RÖHRIG, 2011, p.16). 

 

3. Introdução 

 

Não importa o período estudado na história da humanidade; seja nas culturas 

mais longínquas, seja na contemporaneidade, os significados atribuídos ao “ser 

velho” e ao envelhecimento foram sempre marcados por profundas contradições. 

Uma pessoa velha pode ser considerada como alguém que merece e impõe respeito, 

ou um indivíduo altamente desprezível. Na atualidade, testemunhamos ser bastante 

comum recorrer-se ao uso da palavra ‘velho’ para uso mais pejorativo e depreciativo 

do que lisonjeiro (ALVES JÚNIOR, 2009). 
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Na história da humanidade, o envelhecimento e a velhice, apesar de sempre 

terem existido, nunca receberam tanta relevância como a que pode ser percebida 

nas últimas décadas e principalmente pelo que se anuncia para o século atual. 

Podemos considerar que ambos passaram a ser um dos principais problemas sociais 

do mundo moderno (LENOIR, 1996). Extrapolando as questões relacionadas às 

alterações demográficas e às preocupações com os resultados da transição 

demográfica, já se disse que tanto o envelhecimento quanto a velhice são assuntos 

relevantes para se investir. Isto pode ser observado não só pelos aspectos 

acadêmico-investigativos e econômicos, mas também pelo merecimento de políticas 

próprias (BRASIL, 1996, 2003). Simone de Beauvoir, em seu livro A velhice, é uma 

das principais referências a escrever e a retratar as condições de miserabilidade dos 

que envelhecem. Ela nos dá pistas para a reflexão sobre os motivos que levam a 

sociedade e os indivíduos a terem problemas com a velhice e o envelhecimento.  

Ainda segundo Beauvoir (1970, p.97), 

 

O que define o sentido e o valor da velhice é o sentido 

atribuído pelos homens à existência, é o seu sistema global de 

valores. E vice–versa: segundo a maneira pela qual se 

comporta para com os seus velhos, a sociedade desvenda, sem 

equívocos, a verdade – tantas vezes cuidadosamente 

mascarada – de seus princípios e de seus fins.  

 

Esta autora alerta para o fato de que a condição de ser velho nos últimos 

séculos denunciava o fracasso de toda uma sociedade, que, já na infância, pré-

fabricava a condição miserável que viria a ser o legado de grande parte da população 

para os últimos anos de sua existência (BEAUVOIR, 1970, citada por ALVES JUNIOR, 

p.51, 2010). 

Os mistérios da vida sempre empurraram a humanidade a procurar dominar 

seu medo do desconhecido, que é a morte. As possibilidades de fazer com que 

sejamos capazes de viver o maior número de anos possível não são uma 

preocupação de hoje, e, ao que parece, não se encerrarão jamais. Desde os povos 

antigos, alquimistas e cientistas dedicaram seus esforços no sentido de achar algo 

que fosse capaz de prolongar a vida humana ou, pelo menos, chegar a atenuar alguns 

desgastes. (ALVES JÚNIOR, 2011). 

O presente trabalho pretende investigar os discursos sobre velho, velhice e 

envelhecimento, contidos no livro Intermitências da morte, do autor José Saramago, 

assim como as condições de produção e a intencionalidade dos discursos 

relacionados aos temas. Para tanto, o trabalho apresentará alguns conceitos 

importantes provenientes da Análise do Discurso, tais como: condições de 

produção, formação discursiva e ideológica, posição de sujeito, a fim de refletir sobre 

a situação dos “velhos” na sociedade. 
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A análise do discurso, como instrumento de pesquisa, busca explorar como 

se produz o discurso no texto que se insere e remete a lugares habitados 

simultaneamente, estabelecidos por relações contraditórias entre teorias em que 

não faltam relações de sentidos, mas também de forças, por sua relação com o poder 

(ORLANDI, 2012). O texto é a materialidade do discurso, e nele estão inseridas as 

marcas do contexto sociopolítico, indeléveis em sua tessitura. Ou seja, não pode ser 

apagado, não se pode extinguir-se o texto como um objeto linguístico histórico. Ele 

não é somente um conjunto de enunciados portadores de uma ou mesmo de várias 

significações; é antes de tudo um processo que se desenvolve de múltiplas formas 

em determinadas situações sociais (ORLANDI, 2006, p.10). Tendo por base as ideias 

acima, serão levantados alguns pontos de análise do livro Intermitências da morte, 

sendo que não há a pretensão de levantar todos, mas somente aqueles que 

consideramos mais relevantes.  

 

4. Alguns conceitos importantes 

 

Pierre Bourdieu (1980) sugeriu que o uso de um sistema baseado em idades 

cronológicas, e, no caso de uma em especial, para identificar quando alguém é velho, 

é extremamente manipulável e constantemente manipulado. Ele afirma que essa 

apropriação é plena de ambiguidades, e, por isso mesmo, seu uso merece prudência, 

razão pela qual o autor recomenda que não devemos tomar a idade cronológica 

isolada de outras variáveis. Na verdade, os cortes cronológicos acabam por 

contribuir para o aumento das barreiras entre gerações. 

É comum as pessoas que atuam no campo do envelhecimento se reportarem 

à classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que sugere dois cortes 

cronológicos para caracterizar a entrada na velhice: sessenta para os países em 

desenvolvimento e sessenta e cinco para os países considerados desenvolvidos. 

Ao limitar e controlar a sociedade, o sistema que naturaliza as idades de 

nossa existência contribui com mais uma invenção social, a da velhice (LENOIR, 

1979), ou seja, o que significa ser considerado como velho em uma determinada 

época ou o que a sociedade espera de seus velhos. Remi Lenoir sugere que a escolha 

de uma idade qualquer para marcar o início da velhice é uma classificação arbitrária: 

“O que está em questão é a definição dos poderes associados aos diferentes 

momentos do ciclo da vida, sendo que a amplitude e o fundamento do poder variam 

segundo a natureza das implicações – peculiares a cada faixa etária ou a cada fração 

da faixa – da luta entre as gerações” (LENOIR, 1998, p. 68). 

Classificar quem é velho ou o que faz com que alguém seja considerado velho, 

ou qual o momento em que ele passa a ser considerado como tal é uma tarefa difícil 

e, por ser arbitrária, não encontra respaldo nem mesmo por aqueles que, por força 

de um dado estatístico usado pelos demógrafos ou em documentos legais, passaram 

a ser incluídos em alguma classificação. Ao procurar fazer uma representação do 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.3. janeiro, 2016 • ISSN 2359 3679 

207 

 

que se entende como velhice, Vincent Caradec (2004) recorre a dados históricos 

para identificar a origem de interpretações sobre a velhice e o envelhecimento, que 

se mantêm diametralmente em oposição. 

Dentro do contexto deste estudo, acreditamos que seja relevante trazer para 

discursão as reflexões de Marx e Engels (2010). Eles entendem, segundo essas 

reflexões, que são as relações de produção e reprodução da vida material que 

determinarão a vida social de cada indivíduo e que, embora ele tenha liberdade em 

seus relacionamentos, estes sempre serão balizados pelo entorno econômico no 

qual eles incidem. Mas é importante termos em mente que tal processo não se dá de 

forma direta, mecânica; existe uma interação entre o desenvolvimento econômico, 

jurídico, filosófico, literário, artístico etc. Todos interagem, conjunta ou 

separadamente, uns sobre os outros e sobre a base econômica.  

Dessa maneira, o sujeito fica subordinado às condições sociais e econômicas 

dentro da sociedade na qual ele está inserido, onde a produção da vida material 

domina o desenvolvimento da vida social, política e intelectual de uma sociedade. 

Assim, a economia determina em última instância uma formação social (GREGOLIN, 

2006, p.26). 

Nas palavras de Orlandi (2006), as condições de produção são caracterizadas 

por um sujeito inserido em uma situação, que, no caso, pode ser entendido em seu 

sentido lato ou estrito. O primeiro se refere ao contexto imediato em que ocorre ou 

em que o texto foi escrito; o segundo se refere ao contexto mais amplo, sócio-

histórico e ideológico da sociedade na qual ele está inserido. O sentido de uma 

palavra, de uma expressão, de uma proposição não existe em si mesmo, isto é, em 

uma relação transparente com a literalidade, mas, ao contrário, é determinado pelas 

posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico, no qual as 

palavras, as expressões e proposições são produzidas.   

 

5. Análise do discurso 

 

Segundo Pêcheux (2007), temos, em determinados acontecimentos 

discursivos, aparentemente estáveis, uma discursividade que, contraditoriamente, 

não possui estabilidade. Deparamos, assim, com lutas e embates que corroboram 

com a sua constituição. Essa constituição não permite uma leitura linear e 

imanentista.  

Sob essa perspectiva, o texto consiste em um espaço simbólico, além de não 

possuir uma superfície plana e de ser transpassado por interpretações, posições dos 

sujeitos, memória, condições de produção e relações com a sua exterioridade. Neste 

sentido, o discurso não pode ser desassociado de seu contexto histórico e social 

(ORLANDI, 1996).  

Mais do que a definição de discurso, é o conceito “discurso” que pode nos 

indicar uma perspectiva. E mais do que a subjetividade são as formas históricas de 
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assujeitamento que se impõem como questão. São nucleares as noções de: forma 

histórica (do assujeitamento e da existência da discursividade), metáfora, processo 

discursivo, língua e interdiscurso, que se referem ao conjunto de já ditos e 

esquecidos que determinam o que dizemos (ORLANDI, 2012, p. 48). 

Para conceitualizar ideologia, utilizaremos a concepção de Orlandi (2004). 

Segundo ela, ideologia diz respeito ao mecanismo de naturalização dos sentidos, isto 

é, o dispositivo que produz efeitos de constatação e a percepção de obviedade e 

transparência dos significados para o sujeito em uma dada posição. Por meio da 

ideologia se naturaliza o que é produzido pela história: 

 

Há transposição de certas formas materiais em outras, isto é, 

há simulação em que são construídas transparências para 

serem interpretadas por determinações históricas que 

aparecem como evidências empíricas. Fisgado pela ideologia, 

o sujeito imagina ser a fonte dos sentidos (ORLANDI, 2004, 

p.31). 

 

6. Discussão 

 

O enredo do livro analisado é bastante original e interessante, uma vez que, 

em um país fictício, a morte deixa de desempenhar sua função, a de matar as pessoas. 

A morte suspende suas funções à meia-noite do dia trinta e um de dezembro, de um 

ano indeterminado: “[...] A passagem de ano não tinha deixado atrás de si o habitual 

e calamitoso regueiro de óbitos, como se a velha átropos da dentuça arreganhada 

tivesse resolvido embainhar a tesoura.” (SARAMAGO, 2005, p.11). 

Nesse sentido, há inicialmente, logo após a morte entrar em greve, grande 

euforia, o que nos remete ao mito da eterna juventude, uma vez que há, quase que 

de forma generalizada, o desejo de não envelhecer e, menos ainda, de sofrer as 

consequências do envelhecimento. Portanto, a ausência da morte possibilita esta 

crença. Tal situação nos remete aos dias atuais, pois existe uma busca desenfreada 

de subterfúgios para esconder a velhice ou mesmo ignorá-la. Socialmente constata-

se com frequência a busca pelo distanciamento desse processo (ALVES JUNIOR, 

2011). 

Apesar de não ser o foco principal do livro, questões relacionadas ao 

envelhecimento populacional, problemas relacionados ao fato de ser “velho” em 

uma sociedade que não os trata da maneira como deveria, são retratados com toda 

a sua crueldade, fruto das condições de produção do livro, como podemos observar 

no trecho abaixo:  

 

Uma nutrida comissão interdisciplinar, incluindo 

representantes das diversas religiões em vigor e filósofos das 
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diversas escolas em actividade, que nestes assuntos sempre 

têm uma palavra a dizer, está encarregada da delicada tarefa 

de reflectir sobre o que virá a ser um futuro sem morte, ao 

mesmo tempo em que tentará elaborar uma previsão 

plausível dos novos problemas que a sociedade terá de 

enfrentar, o principal dos quais alguns resumiriam nesta 

cruel pergunta: Que vamos fazer com os velhos, se já não está 

aí a morte para lhes cortar o excesso de veleidades 

macróbias? (SARAMAGO, 2005, p.27). 

 

Com os problemas que vão se exteriorizando em função de não haver mais 

morte nesse país fictício, podemos fazer um paralelo com a atualidade, pois os 

velhos, como não são mais produtivos para a sociedade, são descartados como 

mercadoria sem valor. Sempre são associadas mais desvantagens que vantagens, 

não sendo rara a associação entre velhice e morte (ALVES JUNIOR, 2010).  Dentro 

deste contexto, se pensarmos que a sociedade capitalista está baseada no trabalho e 

na produção, chegaremos à conclusão de que a velhice sempre vai ocupar um lugar 

secundário e marginalizado na sociedade. 

  No recorte abaixo podemos observar como José Saramago segue tratando o 

problema de forma ácida e irônica. 

 

[...] é que, com o passar do tempo, não só haverá cada vez mais 

idosos internados nos lares do feliz acaso, como também será 

necessário cada vez mais gente para tomar conta deles, dando 

em resultado que o rombóide das idades virará rapidamente 

os pés pela cabeça, uma massa gigantesca de velhos lá em 

cima, sempre em crescimento, engolindo como uma serpente 

pitão as novas gerações, as quais, por sua vez, na sua maioria 

convertidas em pessoal de assistência e administração dos 

lares do feliz ocaso, depois de terem gasto a melhor parte da 

sua vida a cuidar de velhorros de todas as idades, quer as 

normais, quer as matusalénicas, multidões de pais, avós, 

bisavós, trisavós, tetravós, pentavós, hexavós, e por aí fora, ad 

infinitum, se juntarão, uma atrás de outra, como folhas que 

das árvores se desprendem e vão tombar sobre as folhas dos 

outonos pretéritos, mais oüsontlesneiges d'antan, do 

formigueiro interminável dos que, pouco a pouco, levaram a 

vida a perder os dentes e o cabelo, das legiões dos de má vista 

e mau ouvido, dos herniados, dos catarrosos, dos que 

fracturaram o colo do fémur, dos paraplégicos, dos 

caquécticos agora imortais que não são capazes de segurar 
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nem a baba que lhes escorre do queixo. [...] se quer que lhe 

falemos com franqueza, de coração nas mãos, antes a morte, 

senhor primeiroministro, antes a morte que tal sorte 

(SARAMAGO, 2005, p.30-31). 

 

Mais uma vez podemos fazer um paralelo com a sociedade atual, pois, se 

ainda não foi inventado o elixir da vida eterna e tampouco a morte parou de matar 

como no romance, dados comprovam que na atualidade existem mais de 700 

milhões de pessoas acima de 60 anos, e dados prospectivos sugerem que até 2050 

esse número pode chegar a 2 bilhões.   

Outro ponto nevrálgico em que o autor põe o dedo na ferida está relacionado 

à questão previdenciária. Ele lança mão de um personagem denominado o 

economista para tratar o assunto:  

 

[...] considerava-se suficientemente conhecedor da matéria 

para vir a público perguntar com que dinheiro o país, dentro 

de uns vinte anos, mais ponto, menos vírgula, pensava poder 

pagar as pensões aos milhões de pessoas que se encontrariam 

em situação de reformados por invalidez permanente e que 

assim iriam continuar por todos os séculos dos séculos e às 

quais outros milhões se viriam reunir implacavelmente, tanto 

fazendo que a progressão seja aritmética ou geométrica, de 

qualquer maneira sempre teremos garantida a catástrofe, 

será a confusão, a balbúrdia, a bancarrota do estado, o salve-

se quem puder, e ninguém se salvará (SARAMAGO, 2005, p. 

77-78).  

 

Em relação ao trecho acima, acreditamos que José Saramago está realizando 

uma dura crítica, endereçada à forma pragmática e dominante como vem sendo 

tratadas as questões previdenciárias pelos mais diversos governos. Como exemplo 

emblemático dessa política, podemos citar as emendas constitucionais nº 41, do ano 

2003, e 47, de 2005, as quais foram responsáveis pela reforma previdenciária no 

Brasil (SOUZA, 2006). 

Nas palavras de Silva (2004), a reforma oculta, de acordo com a posição 

adotada, perpassa os interesses que vão além do sistema previdenciário público, 

reduz a concepção de seguridade social ao cálculo financeiro e atuarial, isola a 

questão do déficit relacionado ao financiamento das ações do estado, omite as 

exigências do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, relativiza o 

caráter redistributivo das políticas sociais e representa mais uma forma de 

exploração dos trabalhadores, opondo o setor privado ao setor público. Em última 
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análise, privilegia o capital, particularmente sua fração financeira, e expropria o 

trabalho. 

A previdência é um palco de batalha de uma guerra mais ampla. É 

inadmissível que seja atribuída à previdência social, isoladamente, a 

responsabilidade pela deterioração das contas públicas. O que está em crise é um 

modo de organização e gestão da vida social. O que está em jogo são os interesses de 

classe (SILVA, 2004, p.29). 

Como mencionado, as questões relacionadas ao envelhecimento não são o 

tema principal do livro. No entanto, o tema aparece em diversos momentos da obra, 

e dois personagens com papéis importantes para o desenrolar da história são 

vividos por velhos: um avô que vive uma vida agonizante, pois está enfermo e 

prestes a morrer;  o outro é também um avô, que vive sob os cuidados da família; 

este não está prestes a morrer mas está doente.  

Ao primeiro, no decorrer da história, é dada uma solução surpreendente para 

o seu problema. O velho pede para ser levado para além da fronteira do país onde 

residia, já que neste a morte estava em greve. Acreditando que dessa forma seria 

possível morrer, 

 

[...] o velho falou, Que se chegue alguém aqui, disse, Quer água, 

perguntou uma das filhas, Não quero água, quero morrer, [...] 

O velho sussurrou algumas palavras aos ouvidos da filha. Ela 

abanava a cabeça, mas, ele insistia e insistia. Isso não vai 

resolver nada, pai, balbuciou ela estupefata, pálida de 

espanto, Resolverá, E se não resolver, Não perdemos nada por 

experimentar, E se não resolver, É simples, trazem-me outra 

vez para casa (SARAMAGO, 2005, p. 39).   

 

O trecho acima nos remete ao filme Balada de Narayama. Este é ambientado 

no final do século XIX, em um pequeno vilarejo japonês. Nele o morador que 

completar 70 anos de idade deverá subir ao topo de uma sagrada montanha e 

esperar por sua morte. Aquele que se recusar a cumprir a tradição traz a desonra 

para sua família.  

O filme mostra a história de uma velha que queria ser depositada no monte 

Narayama, mesmo antes de completar os 70 anos e de apresentar os sinais de 

decrepitude tão associados à velhice. 

Dentro desse contexto, podemos pensar em um tema extremamente 

delicado, controverso e polêmico, até mesmo para outros países mais desenvolvidos 

e que não sofreram, ao longo da história, ou ainda sofrem influência por parte da 

igreja, como é o caso do Brasil. Referimo-nos à eutanásia, um termo de origem grega, 

eu + thanatos, que significa boa morte ou morte sem dor.  
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O segundo caso se refere a um velho avô, que já não conseguia mais alimentar-se 

sozinho sem causar “desordens” para a família.  

 

Ora sucedia que o avô já tinha muita idade, por isso tremiam-

lhe as mãos e deixava cair a comida da boca quando estavam 

à mesa, o que causava grande irritação ao filho e à nora, 

sempre a dizerem-lhe que tivesse cuidado com o que fazia, 

mas o pobre velho, por mais que quisesse, não conseguia 

conter as tremuras, pior ainda se lhe ralhavam, e o resultado 

era estar sempre a sujar a toalha ou a deixar cair comida ao 

chão, para já não falar do guardanapo que lhe atavam ao 

pescoço e que era preciso mudar-lhe três vezes ao dia, ao 

almoço, ao jantar e à ceia. Estavam as cousas neste pé e sem 

nenhuma expectativa de melhora quando o filho resolveu 

acabar com a desagradável situação. Apareceu em casa com 

uma tigela de madeira e disse ao pai, A partir de hoje passará 

a comer daqui, senta-se na soleira da porta. [...] Ao neto 

parecia não lhe importar o feio tratamento que estavam a dar 

ao avô. [...] Até que uma tarde, ao regressar do trabalho, o pai 

viu o filho a trabalhar com uma navalha um pedaço de 

madeira. Que estás a fazer. O rapaz fingiu que não tinha 

ouvido e continuou a escavar na madeira com a ponta da 

navalha. [...] Não ouviste, que estás a fazer com esse pau, 

tornou o pai a perguntar, e o filho, sem levantar a vista da 

operação, respondeu, Estou a fazer uma tigela para quando o 

pai for velho e lhe tremerem as mãos, para quando o 

mandarem comer na soleira da porta, como fizeram ao avô 

(SARAMAGO, 2005, p. 79). 

 

Este trecho do livro nos remete à música chamada Couro de boi, citada por Amorim 

(2013). Datada de 1954, ela é uma composição de dois brasileiros, Teddy Vieira e 

Palmeira. 

 

Conheço um velho ditado, que é do tempo dos zagai. / 

Diz que um pai trata dez filhos, dez filhos não trata um pai. / 

Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, / o velho, 

peão estradeiro, com seu filho foi morar. / O rapaz era casado 

e a mulher deu de implicar. / Você manda o velho embora, se 

não quiser que eu vá. / E o rapaz, de coração duro, com o 

velhinho foi falar: / Para o senhor se mudar, meu pai eu vim 

lhe pedir. / Hoje aqui da minha casa o senhor tem que sair. / 
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Leve este couro de boi que eu acabei de curtir. / Pra lhe servir 

de coberta onde o senhor dormir. / O pobre velho, calado, 

pegou o couro e saiu. / Seu neto de oito anos que aquela cena 

assistiu. / Correu atrás do avô, seu paletó sacudiu. / Metade 

daquele couro, chorando ele pediu. / O velhinho, comovido, 

pra não ver o neto chorando. / Partiu o couro no meio e pro 

netinho foi dando. / O menino chegou em casa, seu pai foi lhe 

perguntando. / Pra quê você quer este couro que seu avô ia 

levando. / Disse o menino ao pai: um dia vou me casar. / O 

senhor vai ficar velho e comigo vem morar. / Pode ser que 

aconteça de nós não se combinar. / Essa metade do couro vou 

dar pro senhor levar. 

 

7. Considerações finais 

 

Na obra As intermitências da morte, de José Saramago (2005), utilizando a 

Análise do Discurso, identificamos o processo de constituição dos sentidos sobre o 

envelhecimento, o velho e a velhice na narrativa, em que estão presentes a 

polissemia e a metáfora. Na polissemia, o que temos é o deslocamento da ruptura de 

processos de significação. Essa noção e o que dela deriva como efeitos metafóricos 

têm a ver com o conceito de discurso no plural. “Sentidos no meio de outros, 

simultaneidade de movimentos diferentes de sentidos no mesmo objeto simbólico” 

(ORLANDI, 2012, p.50). Observamos ainda que os sentidos proferidos por 

Saramago, no livro relacionado ao envelhecimento, aparecem, em alguns momentos, 

de maneira clara nas alegorizações. Em outros momentos, de maneira mais sutil, são 

observados na contemporaneidade, especialmente se pensarmos a formação 

discursiva, que por sua vez é a projeção da ideologia no dizer. 

De acordo com Pêcheux (1990, p. 167), sempre se fala a partir de uma posição 

estabelecida em uma determinada conjuntura, isto é, numa certa relação de lugares 

no interior de um aparelho ideológico e inscrita em uma relação de classe. Assim, 

não há neutralidade no discurso, pois a posição assumida pelo escritor português 

está arraigada nas relações de força que ele vivenciou. Levantamos esta hipótese a 

partir dos relatos de Amorim (2013). O autor fala da estreita relação de Saramago 

com o seu avô, citando o discurso proferido pelo escritor ao receber o prêmio Nobel, 

que gerou certo desconforto e constrangimento, pois dizia: “O homem mais sábio 

que conheci em toda a minha vida era analfabeto”, referindo-se ao avô Jerônimo. 

Outra situação mencionada foi a convivência, na infância, com o universo rural e 

popular, ouvindo de seus avós inúmeras narrativas folclóricas. Mesmo depois de 

mudar-se para Lisboa, Saramago continua a visitá-lo sempre em Azinhaga e o tem 

como grande modelo e exemplo para sua vida. 
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ENVIE SEU TEXTO 
 
PRAZOS DE SUBMISSÕES 

Os textos devem ser encaminhados seguindo proposta editorial ofertada semestralmente pela 

revista para o correio eletrônico estudossaramaguianos@yahoo.com.br obedecendo aos 

seguintes prazos: 

a) 1º semestre: entre 1º de fevereiro e 30 de abril; 

b) 2º semestre: entre 1º de agosto e 30 de outubro. 

 

CONDIÇÕES DE SUBMISSÕES 

A revista recebe textos em língua portuguesa, espanhola, inglesa e francesa. Ao enviar seu trabalho 

para a publicação, o autor está automaticamente concordando com as diretrizes editoriais desta 

edição. Os editores e o conselho editorial reservam-se o direito de recusar textos que não se 

enquadrem nessas diretrizes. São aceites artigos acadêmicos, ensaios e resenhas. 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A seleção dos artigos para publicação toma como referência contribuição aos estudos da obra de 

José Saramago quanto à originalidade ou tratamento dado aos temas analisados, consistência e 

rigor da abordagem teórica ou uso de referências críticas que amparem o desenvolvimento da 

análise. 

 

POLÍTICA DE PARECER 

Cada artigo será examinado por dois membros do conselho editorial e pelos editores da revista; são 

necessários dois pareceres favoráveis para que seja feita a publicação. 

 

PROCESSO DE EDIÇÃO 

Feita a análise, os editores entrarão em contato com o autor via correio eletrônico para comunicar-

lhe se o artigo foi aceito ou não. No caso dos trabalhos aceitos para publicação, o autor poderá ser 

solicitado a introduzir eventuais modificações a partir dos comentários contidos nos pareceres ou 

das sugestões dadas pela comissão científica. 

 

DIREITOS AUTORAIS 

No ato de publicação, o autor mantém os direitos autorais e concede à revista o direito de primeira 

publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Creative Commons Attribution 

License, que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação 

inicial nesta revista e não comercialização do texto. 

 

POLÍTICA DE ACESSO LIVRE 

A revista é uma publicação eletrônica. Todos os textos publicados estarão gratuita e livremente 

disponíveis na internet pública, e qualquer usuário tem a permissão de ler, arquivar, copiar, 

distribuir, imprimir, pesquisar ou linkar o texto completo dos artigos, além de ser permitida a 

indexação, a utilização dos textos como corpora em softwares e qualquer outro propósito, dentro 

dos limites da lei, sem que haja quaisquer barreiras financeiras, legais ou técnicas da parte da 

revista. O conteúdo dos artigos publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, não 

representando a posição oficial dos editores e nem do conselho editorial da revista. 
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PARÂMETROS A SEREM CONSIDERADOS NA LEITURA/APRECIAÇÃO DO TEXTO SUBMETIDO 

 

Relevância 

Avalia a novidade e pertinência do tema: determina se a reflexão discute e avança em relação ao 

que já foi dito a respeito do tema, ou compila ideias anteriores. 

 

Conteúdo 

Avalia a fundamentação teórica, analítica e argumentativa, e o diálogo com a fortuna crítica. 

 

Adequação bibliográfica 

Avalia se a bibliografia é adequadamente referenciada e discutida no texto, harmonizada e 

atualizada pela discussão. É necessário que cada um dos itens bibliográficos incluídos nas 

referências estejam citados no corpo do artigo. 

 

Extensão mínima e máxima 

Os textos devem ter entre 10 e 20 páginas para artigos acadêmicos e ensaios; e entre 5 e 10 páginas 

para resenhas. 

 

 

PADRÕES DE FORMATAÇÃO DO TEXTO 

O autor precisa atentar para as seguintes orientações: 

 

1. Utilizar o processador de texto Word for Windows 97-2003. 

2. Folha tamanho A4. 

3. Margens do texto (todas) 2,5cm. 

4. Os trabalhos devem ser apresentados na seguinte sequência: título do trabalho (caixa alta, 

centralizado, em negrito), nome(s) do(s) autor(es) (alinhado à direita), nota de rodapé 

especificando tipo de vínculo e instituição a que pertence(m) o(s) autor(es), resumo na língua 

oficial do texto (fonte 11, espaço simples, entre 200 e 500 palavras, justificado), palavras-chaves 

(entre três e cinco palavras), texto (justificado), as notas de rodapé devem ser substituídas pelas 

notas de final de texto, bibliografia e resumo em língua inglesa. 

5. Subtítulos (caso existam): sem adentramento, em maiúsculas apenas a primeira letra, numerados 

em numeração arábica; a numeração não inclui a bibliografia. 

6. Os textos devem observar a seguinte formatação: 

 

- Título - Uso de fonte Times New Roman, corpo 14, espaço simples 

 

- Uso da fonte Times New Roman, corpo 12, espaço 1,5, exceto para as citações com mais de três 

linhas. 

 

- Uso da fonte Times New Roman, corpo 11, espaço simples, para as citações com mais de três 

linhas. 

 

- As citações de até três linhas devem integrar o corpo do texto e ser assinaladas entre aspas. 

 

- As indicações bibliográficas deverão ser especificadas depois da citação no seguinte modelo: 

(SARAMAGO, 1995, p.28-76) 
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- A bibliografia, apresentada ao final, deverá conter apenas as obras referidas ao longo do texto e 

devem seguir as normas da ABNT, a saber: 

 

Para livros, deverá ter o seguinte formato: SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título do livro. 

Local de publicação: Nome da Editora, Data de publicação. 

 

Exemplo: SARAMAGO, José. Memorial do convento. 33. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 

 

Para artigos publicados em revistas e periódicos, deverá ter o seguinte formato: SOBRENOME DO 

AUTOR, Nome do autor. Título do artigo. Nome do periódico, série do periódico, Local de 

publicação, v. Volume do periódico, n. Número do periódico, p. Páginas em que está presente o 

artigo, data. 

 

Exemplo: OLIVEIRA NETO, Pedro Fernandes de. Marcas da presença do discurso mítico 

em Memorial do convento. Veredas - Revista da Associação Internacional de Lusitanistas, Santiago de 

Compostela, v.16, n.16, p.129-150, dez. 2012. 

 

Não é permitido o uso de ilustrações, tabelas e outros elementos do gênero. 
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Licença Creative Commons. 

 
Distribuição eletrônica e gratuita. Os textos aqui publicados podem ser copiados em outros meios, mas deve 

ser conservado o nome dos seus respectivos autores e não deve utilizar com interesses comerciais. 
 

Os textos aqui publicados são de exclusiva responsabilidade dos seus autores e está disponível para download 
em www.estudossaramaguianos.com 

 
Os organizadores e diretores desta revista estão livres de qualquer e toda informação que tenha sido 
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