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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 
Se o eixo constitutivo da primeira edição da REVISTA DE ESTUDOS 

SARAMAGUIANOS ficou na elaboração de uma diversidade de aspectos sobre a obra 

de José Saramago, este número que agora é apresentado persiste na 

descentralização temática e avança sobre outros gêneros praticados pelo escritor, 

como a crônica. Isso se justifica claramente na pluralidade de aspectos sugeridos 

pela literatura do escritor português e não é mérito deste periódico tolher as visões 

críticas igualmente plurais que se constituem entre os seus leitores. Mas, há duas 

ocasiões distintas e complementares sobre um dos itinerários percorridos pela obra 

saramaguiana (o de intervenção acerca dos diversos temas que enformam a 

realidade humana), que gostaríamos de sublinhar. 

Desde Manual de pintura e caligrafia, romance que depois de Terra do pecado 

é assumidamente o de estreia no gênero, que, em linhas gerais, elabora do tema de 

tomada da consciência sobre si e sobre a realidade a partir das ações de um pintor 

de retratos, desde esse romance a Alabardas, Alabardas, espingardas, espingardas, o 

livro que escritor não viu sua conclusão, que Saramago tem pelo romance um meio 

de expressão sobre a realidade, um veículo nas mãos do autor, quem, com sua 

onisciência, determina uma compreensão sobre o seu entorno mediante a 

acumulação de materiais diversos. O leitor assíduo da obra saramaguiana (porque 

não só o romance comunga desse exercício) haverá de notar que, sempre uma 

questão central irá, sem muito esforço, levá-lo a outras questões e é aí que reside o 

grau de profundidade e de intervenção de sua escrita.  

Fora da obra, Saramago também nunca se descuidou de seu papel 

intervenção, e, enquanto cidadão, projetou-se ante muitas das questões pensadas no 

curso de sua literatura e já próximo do fim de sua vida declarou estar interessado 

muito mais nos tais temas sociais que nos propriamente literários; isto é, autor e 

escritor estiveram, como gostou de afirmar, nunca separados, sempre de mãos 

dadas. E os gestos que assinalam essa constatação estão em todos os pontos de sua 

biografia – não é caso enumerá-los aqui.  

As ocasiões que gostaríamos de sublinhar nessa edição têm a ver com essa 

postura que, aqui não hesitamos designar por uma posição ética, porque o escritor 

sempre viu que o papel do intelectual é principalmente o de não se acanhar ante a 

ordem estabelecida e produzir artefatos discursivos capazes de, por mais complexa 
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que pareça, rever, ressignificar, fazê-la mais sensata, mais lúcida, mais humana (se 

é que alguma vez foi). Calar-se, para Saramago, é sempre um ato de covardia, assim 

como é covardia não ter uma visão clara sobre seu lugar na ordem social, deixando-

se guiar por uma contínua presença vã de alguém que espreita sentado sobre o 

muro. É preciso mover-se (pensamento sintetizado na enigmática epígrafe de Ensaio 

sobre a lucidez: “Uivemos, disse o cão”). 

A primeira ocasião é que agora em 2015 um dos romances mais conhecidos 

de José Saramago, e talvez um dos mais significativos da sua prosa (o escritor tem o 

privilégio de ter na sua bibliografia não um, mas vários romances significativos) 

chega aos 20 anos de sua primeira edição. Se toda obra saramaguiana é um apelo à 

reflexão, a obra em questão é um apelo aos sentidos, um chamado de reeducação 

sobre a capacidade de ver. E está aqui seu propósito intervencionista. As edições 

recortam cuidadosamente esses movimentos de reflexão sobre a elaboração da 

obra. Além disso, Maria Alzira Seixo oferece-nos uma leitura bastante acurada sobre 

como está estruturado o romance e quais temas o perpassam. Acompanha o ensaio 

um conjunto de fotografias de Marcelo Buainain realizadas em Alfama em fevereiro 

de 1996 numa sessão cujo ponto de partida foi justamente o drama do livro agora 

lembrado.  

A segunda ocasião tece um diálogo com os acontecimentos protagonizados 

pela Fundação José Saramago sobre a redação de um documento a ser entregue às 

Nações Unidas e que foi defendido publicamente pelo escritor desde sempre, 

marcadamente durante a recepção do Prêmio Nobel de Literatura em 1998: uma 

Carta de Deveres Humanos. Era 10 de dezembro e a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos completava 50 anos e durante o banquete, o escritor lembrou aos 

presentes e aos cidadãos do mundo: “Com a mesma veemência e a mesma força com 

que reivindicarmos os nossos direitos, reivindiquemos também o dever dos nossos 

deveres. Talvez o mundo possa começar a tornar-se um pouco melhor”. 

Em 1993, o escritor foi convidado a falar sobre o “caso Salman Rushdie” e 

escreveu para um jornal sueco o texto “Heresia, um direito humano”. Como é sabido, 

pela publicação de Os versos satânicos, Rushdie recebeu, em 1989, a sentença pública 

de morte pelo aiatolá iraniano Ruhollah Khomeini; desde então, foi condenado a um 

exílio forçado e contínuo, sob proteção policial, durante treze anos e o romance 

desencadeou uma onda de violência em várias partes do mundo com alta censura 

em países como Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh e muitos profissionais 

ligados à publicação e tradução da obra foram perseguidos e mortos. Essa condição, 

aliás, ainda é muito corriqueira; ao redor do mundo, vários intelectuais estão fora 

de seus domicílios, censurados, presos ou vigiados pelo aparato policial por apenas 

se oporem aos modelos de opressão impetrados por grupos diversos. 

“Heresia, um direito humano” até onde alcançamos pesquisar, é um texto 

inédito: não aparece em nenhum dos títulos já publicados e o encontramos numa 

versão em língua espanhola editada na edição de 16 de fevereiro de 1994 do jornal 

El País da qual escrevemos a tradução em língua portuguesa. A relação deste texto 
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com os acontecimentos na Cidade do México (lugar onde foi realizado o evento de 

início para elaboração da Carta dos Deveres Humanos) é que no ano em que o texto 

sobre a necessidade da heresia foi publicado, Saramago enunciou-a como um direito 

inerente aos Direitos Humanos; tema, aliás, que irá recorrer várias outras vezes de 

suas intervenções, como quando em 2009 publicou Caim. 

Uma vez esclarecidas essas duas situações singulares, só nos resta 

recomendar atentamente leitura desta edição. 

 

 

Equipe Editorial 
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AS PEDRAS DE SARAMAGO 
 

 

GISELA MARIA DE LIMA BRAGA PENHA 

 

 

 

 

 

      À Maria Heloísa, sempre. 

 

Em entrevista à revista Playboy (1998), José Saramago, após ter sido 

despedido do Diário de Notícias em 1975, diz: "Estava à espera de que as pedras do 

puzzle do destino – supondo-se que haja destino, não creio que haja – se 

organizassem. É preciso que cada um de nós ponha a sua própria pedra, e a que eu 

pus foi esta: ‘Não vou procurar trabalho’”. E assim, ao colocar a pedra do puzzle em 

seu devido lugar, Saramago passa a dedicar-se à Literatura.  

A frase de Saramago, acima transcrita, pode ser vista como alguém que 

informa a outros sobre como começou uma carreira, mas, de uma perspectiva 

semiológica, pode ser visualizada, também, como o indício de algo importante sobre 

a produção literária de um grande escritor. Ao lermos essa entrevista, a afirmativa 

de Saramago chamou-nos a atenção justamente pela utilização da palavra pedra. A 

nosso ver, a frase vem ao encontro de alguns pontos basilares de sua produção 

literária: a discussão sobre a questão do destino, por extensão: a origem do homem, 

a quem o ser humano está submetido, a existência ou não de Deus, os acasos da 

existência, e a importância das palavras. A palavra puzzle significa quebra-cabeças. 

Fica extremamente interessante a referência à vida como um jogo cujas peças devem 

ou podem (?) ser montadas pelos seres humanos. Puzzle pode ser visto, também, 

como as peças que compõem o texto literário. 

Se nos voltarmos para os dois livros, objetos desse estudo: A jangada de pedra 

(1988) e Memorial do convento (1996) veremos que eles apresentam algo em 

comum que vai além de terem sido escritos por José Saramago: a instigante 

recorrência ao uso da palavra pedra.  

Publicadas com um intervalo de quatro anos, essas obras, cada uma a sua 

maneira, vão, ao longo do texto, utilizando a palavra pedra para construir diferentes 

possibilidades de significação.  

Assim, embora a entrevista à Playboy tenha sido publicada em 1998 e as obras 

em questão tenham sido publicadas anteriormente, foi a referência à palavra pedra, 

utilizada na revista, que nos incitou a buscar, na obra do escritor, possibilidades 

interpretativas para os romances, tendo como chave interpretativa o vocábulo 
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pedra, como se ela fosse o princípio constitutivo textual sobre o qual se assentam as 

narrativas em questão.   

A busca pela chave interpretativa passa, necessariamente, por uma definição 

de interpretação. Umberto Eco, em Os limites da interpretação afirma que: 

 

A interpretação semântica ou semiósica é o resultado do 

processo pelo qual o destinatário, diante da manifestação 

linear do texto, preenche-a de significado. A interpretação 

crítica ou semiótica é, ao contrário, aquela por meio da qual 

procuramos explicar por quais razões estruturais pode o 

texto produzir aquelas (ou outras, alternativas) 

interpretações semânticas (ECO, 1995, p.13). 

 

Assim, procederemos à análise das obras a partir de uma interpretação crítica. 

Para tal, será necessário que mergulhemos na estrutura de cada obra para que as 

estratégias textuais aflorem e possamos explicar, por meio da estrutura, as possíveis 

interpretações. A nosso ver, a interpretação só é possível se sustentada pelo texto. 

Tal afirmativa pode ser corroborada em Lector in fabula, obra que também pertence 

a Umberto Eco. 

A primeira obra a ser analisada e, talvez, a mais evidente quanto ao uso do 

vocábulo pedra, é A jangada de pedra. Romance publicado em 1986, não recebeu, 

como deveria, tanta atenção por parte dos críticos, talvez pelo fato de ter vindo 

depois do aclamado Memorial do convento, obra que coloca José Saramago como 

escritor de renome internacional. 

Se tomarmos emprestada a definição de mote da poesia lírica de origem 

popular galego-portuguesa, como sendo a matriz do poema, vamos ver que pedra 

pode ser considerada o mote desse romance. Há diferentes utilizações para o 

vocábulo, que chamam a atenção, justamente pela intensa recorrência. A partir de 

um enredo engenhosamente construído, José Saramago fará uso de pedra com 

inventividade e com diferentes intenções. 

O título do romance já nos aponta para isso e algumas indagações se fazem 

presentes: mas, afinal, o que é a jangada de pedra? Como ela pode ser jangada se é 

de pedra? 

Entre as cinco personagens principais, uma chama-se Pedro. A ele é dada a 

capacidade de perceber que o chão treme, pois, como sabemos, no romance, a 

Península Ibérica irá separar-se da Europa, pois uma grande fenda irá surgir nos 

Pireneus, grande cordilheira que separa a França da Espanha, composta, 

basicamente, de granito e calcário, dois tipos de pedras: “A primeira fenda apareceu 

numa grande laje natural, lisa como a mesa dos ventos [...]” (SARAMAGO, 1988, 

p.17). 
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Não é difícil para o leitor descobrir que a jangada de pedra é a Península Ibérica 

a navegar pelo Oceano Atlântico. Essa, talvez, seja a relação mais evidente para ser 

estabelecida entre as existentes. No entanto, a impossibilidade de a jangada ser de 

pedra e flutuar ainda deve ser objeto de nossa busca. O próprio narrador questiona 

esse fato: 

Que se passa debaixo desta água. Cá fora, com os pés firmes 

no chão, olhando os horizontes, ou do ar, onde 

infatigavelmente as observações continuam, a península é 

uma massa de terra que parece, insista-se no verbo, parece 

flutuar sobre as águas. Mas é evidente que não pode flutuar 

(SARAMAGO, 1988, p.128). 

 

Ao separar-se da Europa, a Península Ibérica deixa de ser península e passa a 

ser uma ilha. Se nos voltarmos para a história de Portugal, veremos que ela, agora, 

passa a ser revisitada, talvez como nunca tenha sido antes, porque nessa narrativa, 

quem viaja não são somente pessoas, mas toda extensão territorial da ex-península, 

ou ainda: pessoas, crenças, História, literatura, sonhos, desejos, economia, política, 

etc. Ao navegar, a península-ilha questionará toda a cultura do país: o ser português, 

a relação do país com a Europa. Portugal pertence à Europa? Esse questionamento 

é profundamente trabalhado e, se nos voltarmos para a posição geográfica da 

península ao final da narrativa, que ficará entre a África e a América Latina, veremos 

que, não. Tal questionamento é reafirmado por Eduardo Lourenço:  

 

Regressemos a Portugal, como nos tempos de Garrett. Não 

por “esnobismo” às avessas ou arcaísmo chic. Mas para saber 

quem somos, onde estamos agora, neste país pseudo-

europeu, imerso, ao menos por fora, na maré de uma 

mundialização que, com raras exceções, é a forma de evasão 

mais superficial que este velho país de funda civilização 

conheceu (LOURENÇO, 1999, p.149). 

 

Assim, podemos dizer que a viagem da península é em busca de si mesma. Mas 

como flutua se é de pedra? É justamente na aproximação de dois elementos que 

deveriam, teoricamente, se excluir — jangada e pedra — que está a resposta para 

nossa indagação. Jangada é uma embarcação rústica, frágil, e que no contexto do 

romance pode alegorizar as condições de Portugal. Por ser de pedra, deveria 

afundar, mas não é isso o que acontece. Neste sentido, o signo pedra pode significar 

a possibilidade de um naufrágio provável; mas também, a vontade ferrenha da 

península em busca de si mesma, pois, a trajetória descrita por ela em momento 

algum apresenta alguma forma de hesitação. Podemos dizer que a tensão gerada 

pela aproximação dos dois signos é que mantém e constitui o romance propriamente 
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dito e, neste sentido, pedra é o próprio sustentáculo deste texto literário. Essa 

afirmação pode ser corroborada pela iconização desse signo enquanto sustentação 

dessa narrativa, como podemos visualizar na passagem a seguir: 

 

e agora deverá Pedro Orce acompanhá-lo à descoberta, 

afogado que deu à costa, arca do tesouro, vestígio da 

Atlântida, destroço do Holandês Voador, obsessiva memória, 

e quando chegou viu que não eram mais do que pedras entre 

pedras, mas, não sendo este animal cão de enganar-se, alguma 

coisa ali haveria de singular, foi então que reparou que os 

próprio pés assentavam sobre ela, a coisa, uma pedra enorme, 

com a forma tosca de um barco [...] Crendo que a pouquíssima 

luz o enganava foi dando a volta às pedras, tacteando [...] se 

isto não fosse, verdadeiramente, onde está, um barco de pedra 

[...] (SARAMAGO, 1988,  p.183).  

 

Outra personagem — Joaquim Sassa — passeia por uma praia e segura uma 

pedra na mão. Ao atirá-la, seria natural que caísse e afundasse, mas não é isso o que 

acontece: “escura e pesada a pedra subiu ao ar, desceu e bateu na água de chapa, 

com o choque tornou a subir, em grande voo ou salto, e outra vez baixou, e subiu, 

enfim, afundou-se ao largo” (SARAMAGO, 1988, p.11). À semelhança do 

questionamento sobre a possibilidade de a península-pedra naufragar, esse fato 

também é passível de reflexões e o narrador sagazmente constrói um possível 

diálogo entre Sassa e algumas autoridades para descobrir qual a ligação entre o fato 

dele jogar a pedra e a península desligar-se do continente europeu:  

 

Senhor Joaquim Sassa, o senhor nunca poderia ter atirado 

aquela pedra, Também sou da mesma opinião, mas atirei, 

Sabemos que atirou, há testemunhas, pessoas de toda a 

confiança, por isso tem de nos dizer como o conseguiu, Já 

expliquei, ia na praia, vi a pedra, agarrei nela e atirei-a [...] 

(SARAMAGO, 1988, p.11).  

 

Mais adiante, ele prossegue: “Duvido que atirar uma pedra ao mar possa ser a 

causa de partir-se um continente” (SARAMAGO, 1988, p.50). 

Ao tentar entender os fenômenos insólitos, o narrador instiga o leitor a buscar 

a compreensão desses fatos. Neste sentido, podemos dizer que os três movimentos 

que fazem a pedra atirada por Sassa alegorizam a trajetória da península: primeiro 

em direção a Açores, depois a subida rumo a Groenlândia e, finalmente, a descida 

em direção ao então conhecido como Terceiro Mundo.  
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Como podemos notar em A jangada de pedra os movimentos são cruciais para 

o seu entendimento. Após o desgarre da Península Ibérica, as personagens 

principais começam a viajar pela península, a qual, por sua vez, viaja pelo Oceano 

Atlântico. Assim, podemos visualizar dois movimentos simultâneos: o das 

personagens e o da própria península. Novamente há referência à pedra: as 

personagens viajam para ver passar Gibraltar: “Vamos ver passar o rochedo” 

(SARAMAGO, 1988, p.80). Este é um enorme rochedo, território britânico 

ultramarino localizado no extremo sul da Península Ibérica. A Espanha reivindica 

sua posse há bastante tempo. Popularmente é conhecido por Gib ou The Rock. O 

narrador saramaguiano não fica indiferente a esse acontecimento e ironiza: 

 

O gabinete do primeiro-ministro da Grã-Bretanha distribuiu 

uma nota na qual o governo de Sua Majestade Britânica, 

reafirma aquilo a que chama os seus direitos sobre Gibraltar, 

agora confirmados, citamos, pelo facto indiscutível de estar 

The Rock a separar-se de Espanha, com o que ficam unilateral 

e definitivamente suspensas todas as negociações com vista a 

uma eventual, se bem que problemática transferência de 

soberania. (SARAMAGO, 1988, p.45) 

 

Em outra passagem do romance, há a referência a Gibraltar como Pedra Má 

(p.86), talvez pelo fato de que ele pertença à Grã-Bretanha e seja objeto de disputa 

entre os dois países desde 1704, como nos diz o narrador à página 83. 

À medida que viajam, as personagens encontram Roque Lozano que também 

viaja para ver se é verdade o que houve com a península. O nome dessa personagem 

pode ser visto como um aportuguesamento da palavra rock, pedra em inglês.  

Quando percebem que Gibraltar demorará a ser visto, as personagens 

resolvem voltar. Assim, podemos dizer que Gibraltar, a grande pedra, é um motivo 

dinâmico nessa narrativa. Este é um dos procedimentos de construção 

saramaguiano engenhosamente arquitetado: Gibraltar, por extensão pedra, terá 

uma conotação política (a disputa pelo território entre Espanha e a Grã-Bretanha), 

e que é discutido criticamente pelo narrador, mas também, será um mecanismo que 

fará com que a narrativa ande, ou ainda, que a península navegue. 

Como dissemos anteriormente, Pedro sente a instabilidade da terra, mesmo 

antes de haver a separação da Península. Quando ela parar, ele vai perceber também 

e morrerá logo a seguir. A partir dessas colocações, é possível dizer que Pedro é 

alegoria da península. As trajetórias da península e de Pedro são similares: os dois 

viajam em busca de sua origem. Quando Pedro morre, seus companheiros de viagem 

o levam de volta a sua terra natal: “[...] vamos levá-lo para Venta Micena, vamos 

enterrá-lo no lugar onde nasceu” (p.314). Vale lembrar que nesse lugar, segundo o 

narrador, foi encontrado “o crânio do europeu mais antigo” (SARAMAGO, 1988, p. 
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316). Assim, há o indício de que Pedro retornou ao ponto de origem e, portanto, o 

princípio de tudo. Tal percurso também é feito pela península, como já dissemos 

anteriormente. Pedro, então, é a alegoria da própria Península Ibérica. Neste 

sentido, podemos colocar: Pedro = península = pedra. E ainda mais, poderíamos dizer 

que essa personagem é a pedra fundamental dessa narrativa, ou seja, o enterro de 

Pedro metaforiza o assentamento e um possível renascimento da península em 

outro espaço geográfico, e que talvez tenha mais ligação com Portugal do que a 

Europa: os países lusófonos da América Latina e da África. A colocação da pedra 

fundamental metaforiza, ainda, o surgimento do próprio romance — A jangada de 

pedra. 

Memorial do convento conta a história da construção de um convento em Mafra 

no século XVIII. Misturando fatos e personagens reais com ficcionais, teremos a 

revisitação da História por meio do olhar arguto e crítico de um narrador 

inclemente. A construção do convento, tanto no romance, quanto em livros de 

História, deve-se a uma promessa feita pelo rei D. João V a um frade: ele construiria 

o convento se sua mulher, D. Maria Ana, lhe desse filhos. No romance, essa promessa 

é ironicamente colocada pelo narrador que deixa, nas entrelinhas, indícios de que, 

na verdade, o frade ao sugerir a troca de favores, já sabia que a rainha estava grávida, 

pois era seu confessor. 

Participarão da construção do convento: a aristocracia e o clero, como 

idealizadores; o povo português, como mão-de-obra que trabalhará em péssimas 

condições. O material básico utilizado nessa construção é a pedra. O assentamento 

da pedra principal é assim narrado: 

 

Foi a pedra principal benzida, a seguir a pedra segunda e a 

urna de jaspe, que todas três iriam ser enterradas nos 

alicerces, e depois foi tudo levado em procissão, de andor, 

dentro da urna os dinheiros do tempo, ouro, prata e cobre, 

umas medalhas, ouro, prata e cobre, e o pergaminho onde se 

lavrara o voto, deu procissão uma volta inteira para mostrar-

se ao povo que ajoelhava à passagem, e, tendo 

constantemente motivos para ajoelhar-se, ora a cruz, ora o 

patriarca, ora el-rei, ora os frades, ora os cônegos, já nem se 

levantava, bem poderemos escrever que estava muito povo 

de joelhos. Enfim se encaminharam el-rei, o patriarca e alguns 

acólitos para o sítio onde se havia de colocar a pedra e as 

pedras, descendo por uma espaçosa escada de madeira que 

tinha trinta degraus, porventura em memória dos trinta 

dinheiros, e de largura mais de dois metros, Levava o 

patriarca a pedra principal, ajudado pelos cônegos, e outros 
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destes a pedra segundeira e a urna de jaspe [...] (SARAMAGO, 

1996,  p.135) 

 

Embora longa, a passagem acima é emblemática, pois contém alguns 

procedimentos de construção recorrentes não só nesse romance, mas na obra de 

José Saramago. O que fica mais aparente é a repetição de palavras que denota a 

ganância da aristocracia e do clero: dinheiros, ouro, prata, cobre, umas medalhas. Em 

oposição à nobreza e ao clero, está o povo, que se encontra ajoelhado, posição que 

além de indicar subalternidade, significa também exploração, subserviência, 

desigualdade, o que vai de encontro aos preceitos católicos tão cultuados na 

sociedade portuguesa da época. Saramago, como sabemos, é um crítico contundente 

em relação a essa questão. Mas o que nos chama a atenção, e é objeto desse artigo, é 

a repetição sistemática da palavra pedra ao longo dessa passagem e do romance, 

pois, nesse sentido, além ser o componente principal do convento, ela adquirirá 

outras possibilidades de significação como iremos mostrar nesse artigo. Tal recurso 

também é utilizado em A jangada de pedra. 

Paralelamente a essa construção, teremos outra: a da passarola, idealizada 

pelo padre Bartolomeu Gusmão. Participarão dessa construção: o padre 

Bartolomeu, Blimunda e Baltasar. O encontro entre os dois últimos é apresentado 

como natural, esperado e acontece durante um auto-de-fé: “voltando-se para o 

homem alto que lhe estava perto, perguntou, Que nome é o seu, e o homem disse, 

naturalmente, assim reconhecendo o direito de esta mulher lhe fazer perguntas, 

Baltasar Mateus, também me chamam Sete-Sóis” (SARAMAGO, 1996, p.53). 

Blimunda, como sabemos, tem a alcunha de Sete-Luas, o que reforça a idéia de que 

eles se completam. Além disso, como quase sempre acontece com as personagens 

femininas nas obras de Saramago, Blimunda tem uma capacidade incomum: pode 

ver por dentro das pessoas. Ela diz: “Vejo o que está dentro dos corpos, e às vezes o 

que está no interior da terra, vejo o que está por baixo da pele, e às vezes mesmo por 

baixo das roupas, mas só vejo quando estou em jejum” (SARAMAGO, 1988, p.78). 

Padre Bartolomeu convida Blimunda e Baltasar para ajudarem na construção 

de sua máquina voadora: a passarola. Ele diz: “Vou para Coimbra, de lá, a seu tempo, 

mandarei recado, então irão os dois para Lisboa, tu construirás a máquina, tu 

recolherás as vontades” [...] (SARAMAGO, 1996, p. 124). Assim, essa construção, 

paralela a do convento, terá como matéria básica a vontade dos vivos. Mas como 

conseguir esse material? É justamente a partir do dom de Blimunda que isso será 

possível. A vontade dos vivos (éter) está dentro deles, como explica o padre 

Bartolomeu:  

 

o éter dêem agora muita atenção ao que vou dizer-lhes, antes 

de subir aos ares para ser o onde as estrelas se suspendem e 

o ar que Deus respira, vive dentro dos homens  e das 
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mulheres, Nesse caso é a alma, concluiu Baltasar, Não é, 

também eu, primeiro, pensei que fosse a alma, também pensei 

que o éter, afinal, fosse formado pelas almas que a morte 

liberta do corpo, antes de serem julgadas no fim dos tempos e 

do universo, mas o éter não se compõe das almas dos mortos, 

compõe-se sim, ouçam bem, das vontades dos vivos 

(SARAMAGO, 1996, p.123-124). 

 

Para que a passarola voe será necessário um intrincado processo alquímico: 

Blimunda recolherá as vontades (éter) as quais serão colocadas em uma esfera de 

âmbar. Com a incidência do sol, o éter se volatizará, ou seja, passará ao estado 

gasoso, o que possibilitará à passarola voar. Quando as esferas de âmbar são 

preenchidas com as vontades, a passarola voará. A primeira interpretação possível 

desse voo é, também, a mais fácil de ser vista: os seres humanos podem conseguir 

feitos inimagináveis se agirem conjuntamente. Nesse sentido, há uma conotação 

ideológica na passarola e seu voo. Mas, a nosso ver, esta é a primeira interpretação 

possível.  

Alquimia significa “a Química da Idade Média e da Renascença, que procurava, 

sobretudo, descobrir a pedra filosofal e o elixir da longa vida” (HOLANDA, 1986, p. 

92). Pedra filosofal: “fórmula secreta que os alquimistas tentavam descobrir para 

transmudar metais comuns em ouro” (HOLANDA, 1986, p.1292). De um modo geral, 

podemos dizer que a Alquimia ainda é mostrada de um ponto de vista equivocado, 

redutor, simplista, como sendo algo diabólico, se nos mantivermos em um primeiro 

nível de significação. No entanto, se aprofundarmos o significado da busca pela 

pedra fundamental, poderemos vê-la como uma metáfora de uma busca espiritual 

pela perfeição. O ouro, por ser um metal nobre, seria a concretização dessa 

perfeição. A transformação de metais em ouro pode significar, também, metáfora de 

mudança de consciência. Neste sentido, a pedra significaria a mente ignorante, 

bruta, avessa ao novo, que seria transformada em ouro, ou seja, aberta à sabedoria 

do universo. Mas como isso se liga ao Memorial do convento? 

Para que houvesse a possibilidade de transformação de um elemento em outro 

(ferro em ouro, por exemplo) os alquimistas valiam-se de um processo chamado 

transmutação. A nosso ver, o romance de Saramago utiliza-se desse procedimento 

para tornar possível o voo da passarola. As esferas de âmbar repletas de vontades 

humanas são transmutadas em combustível, mas esse processo só é possível porque 

houve uma abertura para o novo, para a possibilidade de mudanças. Tal afirmação 

vem ao encontro do que aponta Leyla Perrone-Moisés (2000, p.190): “todos os 

romances de Saramago são um “não” oposto à infelicidade histórica do homem”. A 

passarola, neste sentido, seria a possibilidade de recriar a História, a possibilidade 

de um mundo melhor. Esta seria outra interpretação possível, mas não a última.  
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Se retomarmos o “não” apontado por Leyla Perrone-Moisés, veremos que 

existe ainda outra forma de visualizá-lo. Como ele é construído em Memorial do 

convento? A resposta está nas próprias construções existentes nessa obra. 

Podemos dizer que as duas construções existentes no romance se opõem:  

Convento: pedra (material básico); idealizado pela Aristocracia e pelo clero; 

mão-de-obra escravizada; construção estática, ligada à terra, portanto, sem 

movimento.  

Passarola: vontades humanas (material básico); idealizada por um padre 

contestador; mão-de-obra voluntária; construção dinâmica, ligada ao ar, com 

movimento.  

Mas, além disso, elas também se complementam e juntas constituirão outra 

construção: a do próprio romance. Mas como isso acontece nesse romance? Para 

tanto, precisaremos de um longo trecho da obra: 

 

A manhã estava em meio, o sol batia já violento no chão 

duro e seco, coberto de miúdos fragmentos de mármore, 

lascas, esquírolas, e, a um lado e outro do rebaixo fundo da 

pedreira, grandes blocos esperavam a sua vez de ser 

levados a Mafra. Estava-lhes certa a viagem, mas hoje não. 

[...] Francisco Marques aproximou-se, compensando o 

atraso com o empenho de saber, Que é que estão a ver 

além, por acaso foi o ruivo que lhe respondeu, É a pedra, e 

outro acrescentou, Nunca vi uma coisa assim em dias da 

minha vida, e abanava a cabeça, abismado [...] Apartem-se, 

dêem campo, lá se afastaram os homens atropelando-se, e 

ela apareceu, bem tinha dito o Brás ruivo e Zarolho, A 

pedra.  

 

Era uma laje rectangular enorme, uma brutidão de 

mármore rugoso que assentava sobre troncos de pinheiro, 

chegando mais perto sem dúvida ouviríamos o gemer da 

seiva, como ouvimos agora o gemido de espanto que saiu 

da boca dos homens, neste instante em que a pedra 

desafogada apareceu em seu real tamanho. (SARAMAGO, 

1996, p.244) 

 

Esta passagem vai relatar o transporte de uma pedra gigantesca até Mafra. 

Serão utilizadas vinte páginas para marcar como a pedra era grande e a brutalidade 

com que foram tratados os trabalhadores que a carregaram, e, também a ilogicidade 

e inutilidade de transportar algo tão grande. Mas, ela serve, sobretudo, para 

visualizarmos a utilização do vocábulo pedra em Memorial do convento. À 
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semelhança do que ocorre em A jangada de pedra, há a iconização desse signo, como 

se ele fosse a palavra, sustentáculo primeiro de um texto literário. Mas, aqui, ao 

juntar-se à passarola, passa por um processo de transmutação, pedra passa a ter 

inúmeras possibilidades de significação.  

José Saramago faz com que pedra perca seu peso e levante voo. As pedras do 

convento tornam-se voláteis como o éter e alçam voo, o voo literário, rumo à 

revisitação da História, a partir do olhar indagador do narrador saramaguiano. 

Quando nos voltamos para a análise aqui feita, vem-nos à mente Roland 

Barthes ao tratar das forças da literatura: “as palavras não são mais concebidas 

ilusoriamente como simples instrumentos, são lançadas como projeções, explosões, 

vibrações, maquinarias, sabores: a escritura faz do saber uma festa” (BARTHES, 

2007, p.21). Assim, parece-nos que o vocábulo pedra pode significar a Península 

Ibérica, a possibilidade de naufrágio, ter conotação política, ser motivo dinâmico de 

uma narrativa, tornar-se a marca da origem de um possível renascimento de um 

povo, conotar a ilogicidade dos governantes e pode, enfim, ser metáfora da própria 

construção literária, ou seja, pedra (signo linguístico) passa a ser signo literário pelo 

processo de transmutação, ou, segundo a Teoria da literatura, em transfiguração da 

realidade; ou ainda, nas palavras de Octavio Paz, que embora trate de poesia, 

corroboram a nossa análise: “A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. 

Operação capaz de transformar o mundo, a atividade poética é revolucionária por 

natureza; exercício espiritual, é um método de libertação interior. A poesia revela 

este mundo; cria outro. Pão dos eleitos; alimento maldito. Isola; une. Convite à 

viagem; regresso à terra natal” (PAZ, 1982, p.15). 

Ao colocar a pedra do puzzle em seu lugar, como disse em sua entrevista à 

Playboy, José Saramago nos convida a navegar em uma península instável e frágil, 

talvez à beira de um naufrágio, voar movidos pela vontade dos homens em uma 

máquina complicada, e, ainda assim, nós, grata e prazerosamente, embarcamos na 

viagem. 
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História e ficção na 

figuração de 

personagens de Memorial 

do convento * 
 

 

JÚLIA CRISTINA FIGUEIREDO 

 

 

 

 

 

1. Em Memorial do convento, é muitas vezes pelos interstícios do passado, 

contado de forma parcial e parcelar pela História, que o romancista se move com a 

sua criatividade ficcional, reclamando ao leitor o preenchimento dos vazios 

deixados pelo narrador no mundo ficcional. É sobre os efeitos desta interação autor-

ficção-leitor na construção das personagens que refletimos, pois é nestas que se 

consubstancia a principal prioridade de Saramago: o ser humano – “é a matéria do 

meu trabalho, a minha quotidiana obsessão, a íntima preocupação do cidadão que 

sou e que escreve”, como nos diz em A estátua e a pedra (SARAMAGO, 2013, p.37). 

Consideramos que a personagem é, na narrativa ficcional, e em Memorial do 

convento de forma muito vincada, a categoria mais poderosa do universo criativo do 

autor. Como Cristina Vieira, reconhecemos que “a personagem ocupa um papel 

central na organização da narrativa, quer na perspetiva do autor, quer na perspetiva 

do leitor, como fator de facilitação e de motivação, respetivamente, da sustentação 

da coerência, do interesse e da memorização da ação e dos motivos temáticos” 

(VIEIRA, 2008, p.494). 

Atentar nas personagens de Memorial do convento não é só seguir o seu rasto 

textual, criado pelo nome e pelas características que se vão espalhando pelo mundo 

narrativo, em descrições, em ações ou no discurso. É perceber que outros 

procedimentos e recursos estão investidos na construção da personagem, a ponto 

de ela se apresentar com uma identidade distintiva no texto e definida num modelo 

mental do leitor, constituindo-se, portanto, como figura, numa modelação capaz até 

de se autonomizar do texto matricial. 

O conceito de figuração que aqui exploramos adota uma perspetiva 

integradora de um conjunto aberto de aspetos, entre eles os contextuais, semióticos, 
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retóricos, narratológicos, semânticos, ontológicos e pragmáticos, que 

sincreticamente fazem a figura ficcional.  

O processo de figuração das personagens revela-se dinâmico e gradual. 

Recordamos, numa perspetiva pragmática, com Vincent Jouve (in MONTALBETTI, 

2003, p.62–64), a noção da ‘imagem-personagem’, imagem construída 

progressivamente a partir das competências extratextuais e intertextuais do leitor, 

configuração mental passível de ser corrigida pelo leitor, num processo 

sucessivamente retroativo.  

Para a compreensão deste dinamismo do processo de elaboração de uma 

personagem e da sua construção na mente do leitor, recorremos às propostas de 

Ralf Schneider, no âmbito da teoria cognitiva da personagem, segundo as quais os 

processos mentais de construção top-down ou bottom-up (SCHNEIDER, 2001, p.611) 

estão implicados na categorização ou personalização de uma personagem, 

respetivamente:  

 
the interaction between reader and text appears, above all, as 

a dynamic process, for the framework of cognitive psychology 

affords a view not only on such general constraints on 

information processing and text-understanding as limitations 

on working memory, but also on the interaction of bottom-up 

and top-down processing in using inference and forming 

hypotheses, activating schemas, and constructing categories. 

(SCHNEIDER, 2001, p.608). 

 

De facto, esta constituição de entidades ficcionais individualizadas em 

universos específicos é vincada por Carlos Reis como um processo complexo, 

concretizado pela interseção de diversos dispositivos (Cf. REIS, 2014), que o 

romance particularmente explora, enquanto género com potencial para a 

exploração axiológica das personagens. 

Em Memorial do convento, confrontamo-nos com personagens de diversas 

modalidades de existência, cuja figuração permite ao leitor apreciar e reconstruir 

um trânsito narrativo ficcional que desconstrói esquemas de compreensão e 

reelabora as fronteiras entre a realidade e a ficção, com repercussões ideológicas e 

ontológicas na reconstrução da categoria do real. Através de atos cognitivos que 

apreendem e processam diversos aspetos da construção da personagem, o leitor 

procura a correspondência desta com os seus modelos de conhecimento do mundo 

empírico.  

A propósito da figuração das personagens em Memorial do convento, 

devemos considerar o tom da paródia, os jogos de ironia e desconstrução, o código 

da transgressão que definem ab initio as regras do contrato com o leitor1. Ana Paula 

Arnaut confirma que “a ideia de carnavalização pode ser, lato sensu, aplicada à obra 
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(…) na medida em que cria uma História ao contrário, onde a classe baixa 

gradualmente vai tomando o lugar dos heróis oficiais pela mão de um narrador 

ideologicamente empenhado e consciente das suas liberdades para operar a 

permuta de lugares” (ARNAUT, 1996, p.69). A regulação deste entendimento e a sua 

concretização pelo leitor desde o início da leitura são imprescindíveis à configuração 

das personagens e dos mundos do texto em que estas se movem. Só pela partilha de 

um código de subversão se capta a apropriação e modelização crítica das 

personagens e o alcance ideológico que elas sustentam. 

José Saramago permite-se e propõe ao leitor um diálogo crítico com os 

tempos históricos, possível por uma autoconsciência histórica e ficcional, 

dessacralizando o discurso historiográfico e trilhando diferentes percursos político-

ideológicos, mostrando que “o mundo das verdades históricas e o mundo das 

verdades ficcionais, à primeira vista inconciliáveis, podem vir a ser harmonizados 

na instância narradora” (SARAMAGO, 1990, p.19).  

Com efeito, a matriz de revisitação distanciadamente crítica da História, 

desconcertada por via da paródia, num discurso autorreflexivo, que desnuda a 

construção ficcional perante o leitor, define Memorial como uma metaficção 

historiográfica post-moderna, para a qual concorre ainda a exploração da 

fragmentação da identidade humana, a problematização do “pressuposto humanista 

de um eu unificado e uma consciência integrada” (HUTCHEON, 1991, p.15). Assim, 

ao conhecermos as personagens desse romance no seu processo ficcional, não 

podemos, como leitores, deixar de perseguir a questionação de Saramago: “tenho 

que me perguntar o que é que o D. João V do meu romance tem que ver com o D. João 

V da realidade” (REIS, 1998, 97). 

 

2. A exploração da pesquisa documental e o investimento dessa informação 

na figura de D. João V são mecanismos de ordem semiótico-contextual importantes 

para a elaboração textual da personagem, mas também para a sua reelaboração pelo 

leitor. A própria elaboração de D. João V com verossimilhança histórica é a forma de 

Saramago edificar um leitor competente, sob pena de se desvanecer o alcance 

ideológico desta personagem e a intencionalidade crítica do autor – “sempre se 

encontrará alguém para imaginar que estas coisas poderiam ter sido ditas, ou fingi-

las, e, fingindo, passam então as histórias a ser mais verdadeiras que os casos 

verdadeiros que elas contam” (SARAMAGO, 2011, p.187). O leitor, reconhecendo o 

modelo ou reconstruindo-o com a ajuda do texto, pode problematizar a 

intencionalidade do jogo de aproximação/distanciamento entre o objeto real e a 

personagem. A importância destes mecanismos ativa também a discussão dos 

limites ficcionais da personagem referencial, o estatuto ontológico desta pessoa de 

papel. 

De seguida, tratamos de percorrer o mundo narrativo do romance, esse 

mundo possível onde Saramago inscreveu D. João V, para abstrairmos os atributos, 
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as ações e interações, os discursos que a personagem assume ou lhe são imputados, 

e as formas como são perspetivados. 

Memorial do convento abre a narrativa com D. João V, correspondendo às 

expectativas de um leitor convencional, que para herói de uma ficção de pendor 

historiográfico, como o título sugere, ativa imediatamente a sua galeria dos “belos e 

formosos, os esbeltos e escorreitos, os inteiros e completos” (SARAMAGO, 2011, 

p.330). 

A forma de designar a personagem – nome, forma de tratamento honorífica, 

ordem na sucessão monárquica: “D. João, quinto do nome na tabela real” 

(SARAMAGO, 2011, p.11) – é a primeira estratégia para construir uma personagem 

de contornos históricos e para a inscrever num universo de referência dos 

poderosos, tradicionais protagonistas da História.  

Logo no primeiro parágrafo da obra referem-se aspetos que contribuirão 

para a recognoscibilidade da personagem junto de um leitor familiarizado com a 

História de Portugal, ou com códigos e estereótipos do mundo da realeza, num 

regime monárquico antigo: D. João V é o soberano da corte portuguesa, casado com 

D. Maria Ana Josefa, austríaca, que tarda em dar-lhe descendência, apesar da 

virilidade pujante do rei com vinte e dois anos. Recordando Ingarden, a personagem 

D. João V apresenta-se como uma objetividade que representa, imita e atua de forma 

tão semelhante à personalidade histórica homónima que o leitor se permite 

confundir modelo e reprodução (Cf. INGARDEN, 1973, p.242–333).  

Constatamos, então, que o autor se empenha numa recuperação de factos e 

características do objeto real que sustentam a correlação histórica desta 

personagem e são a base para a ficcionalização que opera. Estamos face a um 

procedimento de figuração ficcional que explora o princípio da transposição 

ontológica, segundo Carlos Reis (2013), concretizado pela metalepse (Cf. VIEIRA 

2008, p.324–325)2, tropo da retórica entendido aqui numa aceção de operação 

ficcional de transferência de D. João V e dos seus atributos do mundo real para o 

mundo possível ficcional, onde emerge D. João V, personagem. A elaboração desta 

personagem atesta, na verdade, a coexistência de uma dimensão histórica e ficcional 

em si mesma, implicada na modalidade mista de existência de que fala John Woods 

(Cf. WOODS, 2009, p.41–42). 

Porém, quanto ao processo de construção da personagem em causa, os 

recursos manobrados pelo narrador suscitam uma progressiva estranheza que 

instala uma subversão da norma e dessa fiel imitação com que inicialmente iludiu o 

leitor, desvelando o ethos post-modernista da obra de Saramago. 

Com efeito, o narrador começa o relato por destacar a atividade sexual do rei, 

publicitando quer a intimidade do ato conjugal, quer a concupiscência adúltera do 

monarca; de seguida, introduz de forma redutora a finalidade funcional da rainha, 

que “chegou há mais de dois anos da Áustria para dar infantes à coroa portuguesa” 

(SARAMAGO, 2011, p.11) e expõe, ainda, a dissimulação do ambiente cortesão (Cf. 

SARAMAGO, 2011, p.11). Todos estes aspetos surgem combinados num discurso 
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onde os registos linguísticos e a ironia – a rainha ainda não “emprenhou”; consta que 

tem “a madre seca”; murmura-se “dentro e fora do palácio”, (SARAMAGO, 2011, 

p.11) – instituem, pelo tom trivial e prosaico, uma perspetiva irrevogavelmente 

subversiva e provocadora sobre a matéria narrativa. Retomamos a questão da 

designação da personagem, a sua nomeação, como forma de referencialização 

identificativa3, pois permite-nos perceber como D. João V, para além de uma inicial 

modelização mimética, adquire uma feição temática, na linha da categorização 

definida por Phelan (1989, p.27–60). 

Desde logo, o uso do título honorífico, nome próprio e numeral de valor 

ordinal – D. João V – cria uma diferenciação individualizante da personagem, por via 

da apelação formal, concordante com as convenções do mundo real para designação 

dos monarcas, através da qual a personagem reforça por um lado o seu valor 

mimético e, por outro, usufrui de uma coesão que compensa a sua dispersão 

linguística ao longo da narrativa. Segundo Pierre Zima, citado por Cristina Vieira,  

 

o nome próprio reveste-se de uma importância particular 

num género literário orientado para o destino de um 

indivíduo, frequentemente um indivíduo extraordinário cujas 

origens familiares, ambições sociais e paixões se tornam os 

temas privilegiados da narrativa (2008, p.49).  

 

A expressão D. João V apresenta-se, de facto, como uma designação de personagem 

cheia de ressonâncias predicativas oriundas da História. 

A ocorrência mais frequente de el-rei e sua majestade, designadores 

categoriais de tipo relacional, através da nominalização hierárquica, enfatiza o 

pendor institucional da personagem e revela-se o mais sistemático procedimento 

retórico-discursivo que vinca a dimensão temática de D. João V, representante de 

uma ideia ou de uma classe4. Com as expressões el-rei e sua majestade o narrador 

desenha, por um lado, a tipificação da personagem, deslocando as predicações 

específicas de D. João V para um referente mais alargado, o universo tradicional dos 

poderosos, alvo principal da crítica ideológica do romance, e por outro, um certo 

mascaramento institucional que constrange a condição humana de D. João. A 

implicação hierárquica destes designadores repercute-se, ainda, na arquitetura 

narrativa, ao nível das interações socias das personagens, pois sugerem 

inevitavelmente (num mundo possível verosímil) a existência de súbditos e uma teia 

de relações de subserviência, como aquelas que Memorial do convento se encarrega 

de (des)construir. “Deve-se a construção do convento de Mafra ao rei D. João V, por 

um voto que fez se lhe nascesse um filho, vão aqui seiscentos homens que não 

fizeram filho nenhum à rainha, e eles é que pagam o voto, que se lixam, com perdão 

da anacrónica voz” (SARAMAGO, 2011, p.351). 

Quando comparamos a distribuição destes designadores com os 

designadores de outras personagens, nomeadamente Baltasar ou Blimunda, 

percebemos que o relevo de protagonista eventualmente reservado à figura régia 
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fica seriamente ameaçado, por possuir metade das ocorrências textuais face às 

restantes personagens, descentrando-se, assim, “o ponto de interesse dos ‘grandes’ 

de que nos reza a História para os ‘pequenos’ cujo resgate já tardava” (ARNAUT, 

1996, p.41; 59). 

Apesar de tentarmos delimitar o âmbito narratológico das modalidades, dos 

domínios e entidades promotores da caracterização das personagens, muitas vezes 

são inevitáveis os cruzamentos com aspetos retórico-discursivos ou de natureza 

valorativa. Estes variados aspetos surgem em amálgama no processo de 

textualização e leitura de modo que a sua desconexão poderia resultar num 

desvirtuamento das suas potencialidades na figuração da personagem.  

Em Memorial do convento, o retrato físico de D. João V, como resultado da 

descrição direta do narrador, é praticamente inexistente. É através do retrato, 

objeto iconográfico, que o narrador nos faculta uma ligeira visão da personagem, aos 

dezanove anos: “viram-se primeiro os noivos em retratos favorecidos, ele [D. João 

V] boa figura e pele escurita” (SARAMAGO, 2011, p.150). A imagem física do rei é 

sobretudo pela indumentária que se vai delineando. A roupagem e elementos 

correlativos com que o narrador compõe a personagem são uma forma de 

composição de um retrato sinalético, de sugestão da riqueza e sumptuosidade, 

diferenciador da personagem através do aparato indumentário que exibe. Os poucos 

traços físicos que o narrador aponta objetivamente são os que se impõem nos 

quadros de doença do rei e que, apesar de circunstanciais, são altamente 

disforizantes e servem para corroer o estereótipo de grandeza que a ordem 

convencional institui: 

 

Enfim, el-rei abriu os olhos, escapou, não foi desta, mas fica 

com as pernas frouxas, as mãos trémulas, o rosto pálido, nem 

parece aquele galante homem que derruba freiras com um 

gesto, e quem diz freiras diz as que o não são, ainda o ano 

passado teve uma francesa um filho da sua lavra, se agora o 

vissem as amantes reclusas e libertas não reconheceriam 

neste murcho e apagado homenzinho o real e infatigável 

cobridor. Vai D. João V para Azeitão, a ver se com mezinhas e 

bons ares se cura desta melancolia, que assim chamam os 

médicos à sua doença, provavelmente o que sua majestade 

tem é os humores avariados, de que costumam resultar 

embaraços da tripa, flatulências, entupimentos da bílis, tudo 

achaques segundos da atrabile, que essa, sim, é a doença de 

el-rei (SARAMAGO, 2011, p.153-154, destaques nossos). 

 

Há alguns outros traços psicológicos5 e comportamentais de D. João V que são 

apontados por caracterização direta do narrador ou de outras personagens. Estas 

reconhecem a “sua piedade e alargada sabedoria” (SARAMAGO, 2011, p.389), que é 
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um rei de “real paciência, sempre afável de modos, sempre benévolo” (SARAMAGO, 

2011, p.257). O narrador condescende que “D. João V é rei de palavra” (SARAMAGO, 

2011, p.98) e que “se [el-rei] ainda não pagou, pagará, que lá de boas contas é ele,” 

(SARAMAGO, 2011, p.148), pois revela-se um monarca “grande, pio, fidelíssimo que 

há de ser, isto é o que se lê no rosto magnânimo” (SARAMAGO, 2011, p.387). Os 

traços mais vincados indiretamente pelos seus discursos são a prepotência – “que 

em geral não admite resistências ao seu arbítrio” (SARAMAGO, 2011, p.384) –; o 

despotismo com que reforça as suas fraquezas egocêntricas – “Tem desenhado na 

cara o medo de morrer, vergonha suprema em monarca tão poderoso” (SARAMAGO, 

2011, p.396);  

 

E então D. João V disse, A sagração da basílica de Mafra será 

feita no dia vinte e dois de outubro de mil setecentos e trinta, 

tanto faz que o tempo sobre como falte, venha sol ou venha 

chuva, caia a neve ou sopre o vento, nem que se alague o 

mundo ou lhe dê o tranglomango (SARAMAGO, 2011, p.399). 

 

Importa ainda destacar que a construção deste retrato de D. João V em 

Memorial do convento se revela subordinada à hiperprecisão, com um excesso de 

detalhe que subverte o sentido aparente de valorização da personagem. De facto, a 

enumeração, os quantificadores, a adjetivação valorativa, as comparações 

hiperbolizantes com Deus, os paradoxos expõem uma saturação de pormenores, 

uma desmesura ridicularizadora e assumem-se, enfim, como instrumentos de 

desconstrução do retrato: 

 

agora atenção, agora é que começa a valer a pena, (…) estão 

passando el-rei e o príncipe D. José, e o infante D. António, é o 

teu rei quem passa, papagaio real que vai à caça, vê que 

majestade, que presença incomparável, que gracioso e severo 

semblante, assim Deus estará no céu, (…) já lá vão, iam também 

seis moços de estribeira, a cavalo, estas quatro estufas, aqui, 

levam a câmara de sua majestade, depois vem a sege do 

cirurgião, se vão tantos dos que tratam das almas, alguém 

havia de vir para cuidar do corpo, daí para trás é que já não 

há muito que ver, seis seges de reserva, sete cavalos de mão, a 

guarda de cavalaria com o seu capitão, e mais vinte e cinco 

seges que são do barbeiro de el-rei, dos copeiros, dos moços de 

câmara, dos arquitetos, dos capelães, dos médicos, dos 

boticários, dos oficiais de secretaria, dos reposteiros, dos 

alfaiates, das lavadeiras, do cozinheiro-mor, e do menor, e mais 

e mais, duas galeras que levam o guarda-roupa de el-rei e do 
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príncipe, e, a fechar, vinte e seis cavalos de mão (SARAMAGO, 

2011, 416-417, destaques nossos). 

 

Em Memorial do convento é, contudo, por via de modos indiretos da 

caracterização que melhor se elabora a imagem de sua majestade. A caracterização 

indireta é tecida pelo leitor, mas a suposta liberdade deste é sempre controlada 

pelos dispositivos em que o autor se apoia e que o narrador manipula. É a partir dos 

discursos e da linguagem utilizada, das ações e dos ambientes em que atua a 

personagem que o leitor pode tornar mais precisa a sua modelização, detetando 

traços definidores e reorganizando-os na imagem da personagem de acordo com o 

balanço satírico do narrador. 

Quanto aos discursos atribuídos a D. João V, poucos e breves, a linguagem 

oscila entre um registo cuidado, coerente com o estrato nobre e culto em que se situa 

a personagem, e um registo popular desestruturante, gerido pelo narrador num 

nível metaficcional, visando propósitos ideológicos de desvirtuamento do poder, de 

apagamento de clivagens sociais e instauração de uma nova ordem social e humana, 

que se projeta criticamente no presente da escrita (Cf. SARAMAGO, 2011, p.388-

389). Nos discursos atualizados por D. João V, há sobretudo a destacar a sua força 

ilocutória diretiva, ao serviço de consolidação da prepotência régia (Cf. SARAMAGO, 

2011, p.399-400). O discurso desta personagem cruza-se com o programa de ações 

de que é investida pelo narrador. De facto, D. João V é “apenas o rei que mandou 

fazer” (SARAMAGO, 2011, p.396), a sua ação concretiza-se no discurso: o soberano 

é um locutor, não um fazedor. Num contexto tão institucionalizado, a palavra é o 

instrumento do poder, convertida em afirmação de uma autoridade que se reforça 

na própria ação discursiva. As ações estruturantes da narrativa da responsabilidade 

d’ el-rei são apenas fazer uma promessa aos franciscanos de um novo convento em 

troca de um filho (numa religiosidade fervorosa cristã afinal muito pagã, do tipo do 

ut des), mandar construir um convento para pagar o favor, mandar aumentar as 

dimensões e os recursos humanos, materiais e financeiros da obra para satisfação 

de um capricho megalómano. 

A nível dos processos retórico-argumentativos de construção da 

personagem, o nexo causal de alguns aspetos de natureza actancial visa a 

caracterização descritiva do rei e a sua avaliação axiológica num perfil de 

pragmatismo maquiavélico: “pequenas causas, grandes efeitos, por nascer uma 

criança em Lisboa levanta-se em Mafra um montanhão de pedra e vem de Londres 

contratado Domenico Scarlatti” (SARAMAGO, 2011, p.217). Também o 

esbanjamento e a distribuição gratuita de dinheiro com que o rei inflama a sua 

presença são merecedores de uma avaliação negativa pelo leitor, culturalmente 

moldado para a condenação do desperdício e sensível à estigmatização social que 

tais atitudes evidenciam: 

 

a seus pés levava D. João V um baú de moedas de cobre, que 

ia lançando, às mãos cheias, a um lado e a outro, em gestos 
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largos de semeador, o que causava grande alvoroço e 

gratidão, violentamente se desfaziam as fileiras e se 

disputavam os dinheiros arremessados, e então era ver como 

velhos e novos remexiam na lama (…), enquanto as reais 

pessoas iam passando, passando, graves, severas, majestosas, 

sem abrirem um sorriso, (SARAMAGO, 2011, p.434-435).  

 

Se mandar é, afinal, a grande ação digna de um rei, as restantes atividades 

com que este preenche a sua existência são de mero entretenimento ou valor 

simbólico, sugestivas dum exclusivo culto do poder, definido pela improdutividade: 

autos de fé, touradas, caçadas, missas, aventuras amorosas, procissões e demais 

ações protocolares (colocação da primeira pedra do convento de Mafra, sagração da 

basílica inacabada), cuja valia é o reforço da sátira à governação - inútil, frívola, 

hipócrita, alienada, opressiva, desumana. 

Neste enquadramento, salientamos, ainda, alguns objetos de caráter lúdico, 

cuja descrição acaba por reforçar o egocentrismo e megalomania do rei, assim como 

uma certa infantilidade e inépcia, nunca descurados, mesmo em contexto de 

diversão: a miniatura da basílica de S. Pedro de Roma (Cf. SARAMAGO, 2011, p.12), 

que acompanha o rei ao longo dos dezanove anos da sua existência diegética, e a 

espingarda usada na caça em Azeitão (Cf. SARAMAGO, 2011, p.56). A tarefa de 

erguer a basílica de S. Pedro de Roma em miniatura, na linha de construção irónica 

da índole edificadora do rei, é passível de uma leitura mise en abyme da construção 

do convento de Mafra que “reforça a caricatura e o caráter risível da corte do rei 

magnânimo”, “ a gratuidade da edificação do convento, caricatura de uma forma de 

viver e de agir” (MARINHO, 2009, p.63–64), como expressão de uma megalomania 

alienante, que permite ao arquiteto de Mafra a constatação de que “este rei não sabe 

o que pede, é tolo, é néscio” (SARAMAGO, 2011, p.382-383). 

Certos topoi de uma retórica do poder, aspetos que na obra funcionam como 

adereços do rei – comportamentos ritualizados, ambientes, personagens figurantes 

–compõem, por outro lado, o universo distintivo da autoridade régia. Falamos, por 

exemplo, de cerimoniais de pompa e circunstância com a presença d’el-rei, como o 

batizado da princesa, procissões, o lançamento da primeira pedra do convento, a 

sagração da basílica inacabada, a troca de princesas no Caia; falamos também de 

elementos decorativos e materiais nobres usados nas decorações dos ambientes 

destinados à presença do rei – uma profusão de detalhes, acessórios, que mais uma 

vez por excesso e pormenorização degradam a pretensa magnificência do rei. 

De igual modo, há certas personagens cujo relevo e caracterização 

contribuem indiretamente para a configuração topicalizada do rei. Pela 

permanência e recorrência, destaca-se o séquito do rei, presente nos momentos 

íntimos ou públicos, no palácio ou em deslocação pela cidade ou reino. Esse número 

quase infindável de fidalgos que pululam à volta do rei, como sua extensão, consolida 
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a autoridade deste a partir de gestos de subserviência, amplificando-lhe os modos 

pela imitação, ecoando os seus discursos pelo boato, perpetuando cortesias 

protocolares, construindo, enfim, a dimensão e o espaço de grandeza que o rei se 

arroga, para se definir distintivamente na sua altivez. A corte, como espaço social e 

personagem coletiva, é, portanto, um elemento da narrativa sucessivamente 

exposto ao ridículo pelo narrador (Cf. SARAMAGO, 2011, p.380-381) e contribui 

para a caricatura do rei, uma vez que enfatiza “traços existentes, embora, regra geral, 

escondidos” num mundo artificial, caracterizador de um “reino de marionetes” (Cf. 

MARINHO, 2009, p.67–68).  

Neste universo do poder, merece destaque a rainha D. Maria Ana. Apesar do 

nome e das origens que a individualizam, já referimos que o narrador destaca a sua 

conceção como objeto ao serviço do rei, mais do que como personagem dotada de 

grande individualidade – a rainha, “enroscada como toupeira”, duas vezes por 

semana aguarda pelas visitas do rei, essa fonte que “cumpre vigorosamente o seu 

dever real e conjugal” (SARAMAGO, 2011, p.17-18). A condição de D. Maria Ana 

exacerba, como mulher e como rainha, a força repressiva da moral setecentista. Este 

“vaso de receber”, privado do gozo sexual “por falta de estímulo e tempo, e 

cristianíssima retenção moral” (SARAMAGO, 2011, p.11-12), acabará por 

emprenhar, flutuando com um bojo enorme, como uma nau da Índia, e parirá seis 

filhos, cumprindo o seu papel de “devota parideira que veio ao mundo só para isso” 

(SARAMAGO, 2011, p.151). Por isso reza incessantemente, “pelo horror de ser 

rainha, pelo dó de ser mulher, pelas duas mágoas juntas” (SARAMAGO, 2011, p.152). 

A constituição do par rei-rainha funciona como microcosmo das relações 

sociais da realeza. A exposição da sua intimidade grotesca hiperboliza o 

artificialismo, a coação das normas, o fingimento sacrificial que esvaziam de 

humanidade a condição dos reis. Ao perspetivar o rei e a rainha numa missão estatal 

de gerar um herdeiro, longe de uma relação afetiva conjugal, naturalmente sexual, o 

discurso do narrador empenha-se numa ironia totalmente demolidora do respeito 

que tais figuras poderiam suscitar. No seu esforço de construção das personagens, o 

leitor sente de imediato a necessidade de readequar as categorias pré-existentes no 

seu processo de leitura.  

A escolha dos atos íntimos, convertidos em acontecimentos públicos, a 

indumentária, a valorização da relação com certos objetos, como a cama e o 

cobertor, o excesso de pormenores descritivos, o desfasamento entre as atitudes 

ritualistas e os efeitos ou finalidades de uma relação conjugal são agora os 

instrumentos que desenham a caricatura da rainha e do par que forma com o rei.  

Deste modo, no palco em que são protagonistas, rei e rainha definem-se como 

caricatura de si e duma visão do mundo quanto mais são confrontados com o seu 

reverso de espontaneidade e entrega íntima, protagonizado por Baltasar e Blimunda 

(Cf. SARAMAGO, 2011, p.149-150). A dicotomia que o narrador estabelece entre a 

formação dos dois casais explicita um eixo avaliativo a partir do qual se estrutura 
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disforicamente a construção do casal rei-rainha, pois as distâncias física e afetiva 

desvirtuam os valores axiológicos inerentes à união conjugal, valores estes 

partilhados não só pelo narrador e leitor no presente, mas já tomados como 

humanamente válidos no mundo possível do texto, num passado sentido como 

histórico. 

Face ao exposto, a obra atesta o constante jogo de ocultação e desvelamento, 

num exercício de argumentação pelo antimodelo (Cf. VIEIRA, 2008, p.179), 

responsável pela disforização axiológica do rei. O narrador concretiza tal jogo 

através da ironia e paródia dessacralizadoras das máscaras da Corte, que expõem 

desajustamentos dos lugares-comuns estruturantes da figura do rei, levando à sua 

ridicularização (pontualmente até vilanizante) partilhada no ato de leitura e ao 

reconhecimento da personagem como anti-herói, “figura diametralmente oposta à 

de um herói modelar, concentrando em si os valores disfóricos de uma sociedade e 

de uma cultura” (VIEIRA, 2008, p.427). 

Acresce salientar que a abordagem topicalizada que explanámos consolida a 

tipificação do rei: “Não é vulgar em reis um temperamento assim, mas Portugal 

sempre foi bem servido deles.” (SARAMAGO, 2011, p.21). Deste modo, através de 

um rei, personagem tipo, fica definido o protótipo tradicional de uma governação à 

portuguesa. A configuração satirizada desse despotismo é um processo de sujeitar a 

soberania régia e o seu estatuto de excecionalidade, de origem divina, a uma 

desconstrução ideológica que visa o arrasamento dos pilares tradicionais de 

figuração do rei, conforme os padrões sociopolíticos consagrados pela História, e 

preparar o caminho para a emergência de novos heróis. 

Isto é comprovado pela organização narrativa quando verificamos que D. 

João V se desvanece da intriga, sendo que a sua última ação narrada é a sagração da 

basílica de Mafra, por terminar, apesar de a diegese se desenrolar por mais nove 

anos. O rei é, portanto, intencionalmente abandonado pelo narrador, visto que a sua 

figura corporiza um conjunto de estereótipos de resultados previsíveis, que o 

narrador ostensivamente despreza: “Porém, de pompas reais temos nós aonde, as 

diferenças conhecemo-las, ele é mais brocado, menos brocado, ele é mais ouro, 

menos ouro, o nosso dever é ir atrás daquela mulher [Blimunda]” (SARAMAGO, 

2011, p.467, acrescentos nossos).  

Apesar de ficar claro que com uma figuração depreciativa de D. João V, 

geradora do riso e repúdio do leitor, a intenção autoral é sustentar uma tese de 

denúncia de injustiças, misérias e repressão, por forma a corrigir a História, 

pensamos que o autor chega mais longe. A narrativa, nessa leitura atenta que exige 

ao leitor, problematiza a matriz dos estereótipos e deixa entrever a via de 

reconstrução de um novo paradigma mais autêntico, mais digno, mais humano. 

A narração dá-nos o “desvelamento, a máscara que cai, a paródia do discurso 

que adquire postura irreverente pelo estranhamento no contexto novo em que se 

insere” (CERDEIRA, 1989, p.70), dá-nos, por isso, o homem por trás da imagem de 

D. João V: o homem que a máscara institucional esconde é resgatado na sua 
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humanidade, de sonhos e fragilidades, e merecedor até de alguma compaixão do 

leitor.  

É que, ao contrário do que geralmente acredita o vulgo ignaro, 

os reis são tal e qual os homens comuns, crescem, 

amadurecem, variam-se-lhes os gostos com a idade, quando 

por comprazimento público se não ocultam de propósito, 

outros por necessidade política se vão às vezes fingindo. 

(SARAMAGO, 2011, p.467). 

 

A nível familiar, saliente-se que, como homem comum, o rei se subordina às 

regras aleatórias da natureza, aceitando uma filha como primogénita e a morte de 

outro, herdeiro do trono, com dois anos. Revela-se um pai no gosto de brincar com 

os filhos, como expressão de uma alteração de personalidade, fruto do processo de 

envelhecimento. Esta sujeição à erosão do tempo é testemunhada também pela 

relação com a miniatura de S. Pedro de Roma, alvo de um certo desfalecimento do 

interesse, devido à repetição da construção ao longo dos anos. 

Também como homem, natural e normal, D. João V confronta-se com a 

limitação da doença, angustia-se com a precariedade da vida e com a inexorabilidade 

da morte, contra as quais a sua pretensa omnipotência real nada pode –  

 

Quem me garante que estarei vivo quando se fizer a sagração, 

se ainda aqui há uns poucos anos ninguém dava nada por 

mim, com aquela melancolia que me ia levando antes de 

tempo, o caso é que a mãe do Sete-Sóis, coitada, viu o 

princípio, mas não verá o fim, um rei não se livra de lhe 

suceder o mesmo. (SARAMAGO, 2011, p.395-396).  

 

O próprio D. João V ganha consciência desta ambivalência ontológica ao temer “ser 

apenas o rei que mandou fazer e não o que vê feito” (SARAMAGO, 2011, p.396). 

Falando da rainha, apresentada como títere ao serviço do rei, há que referir 

o seu idêntico processo de humanização (Cf. CERDEIRA, 1989, p.81): os sonhos 

eróticos com o cunhado D. Francisco (SARAMAGO, 2011, p.20; p.42-43) e a sua 

capacidade autorreflexiva patente no gesto maternal de aconselhamento da filha, 

em véspera de núpcias, (SARAMAGO, 2011, p.423) denunciam a existência de uma 

densidade interior que a repressão externa não consegue anular. Por outro lado, o 

silenciamento da sua potencial sensualidade também pode ser utilizado pelo leitor 

como despenalização da infidelidade compulsiva de D. João V. 

Abonatórios da construção axiológica positiva de D. João V são ainda certos 

comportamentos do rei, interpretados pelas personagens que merecem a simpatia 

do leitor, nomeadamente a cumplicidade que revela no segredo da construção da 

passarola e a passividade vitimizante face à repressão inquisitorial, capaz de 

destruir os próprios arrojos criativos do rei: “Mas, estando el-rei do nosso lado, o 

Santo Ofício não irá contra o gosto e a vontade de sua majestade, El-rei, sendo caso 
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duvidoso, só fará o que o Santo Ofício lhe disser que faça.” (SARAMAGO, 2011, p.259, 

destaques nossos). Há, em suma, uma modalização predicativa da figura de D. João 

V a nível da autenticidade do seu ser que o desnudam na sua miséria humana e o 

fazem descer do seu trono ou da cadeira de braços de pau-santo (Cf. SARAMAGO, 

2011, p.307), para ser recolocado numa possível ordem de igualdade e fraternidade. 

 

3. Sem o protagonismo historiográfico que a um rei é atribuído, a figura do 

padre Bartolomeu de Gusmão, jesuíta inventor do século XVIII, será certamente um 

pouco difusa na memória do leitor de ficção. Ele é talvez aquela figura que em 

Memorial do convento sofre um processo de ficcionalização mais elaborado. É 

oriunda do mundo real, tem uma conformação historiográfica, à semelhança da 

personagem D. João V, partilhando com esta muitos procedimentos de construção, 

tais como a incorporação na narrativa de diversos dados históricos – nome, 

características, façanhas – que garantem a recognoscibilidade da personagem (Cf. 

FIGUEIREDO, 2014).  

Contudo, a referencialidade histórica do padre Bartolomeu Lourenço de 

Gusmão é construída progressivamente, no romance. A personagem é introduzida 

na diegese ao lado de outras personagens ficcionadas pelo autor e numa situação 

também eminentemente ficcional (Cf. SARAMAGO, 2011, p.69): o padre Bartolomeu 

surge ao lado de Blimunda, num auto de fé em que esta conhece Baltasar, e passa a 

acompanhar o par e a abençoar, com a sua cumplicidade, a constituição deles como 

casal. 

O autor sujeita a pessoa real do padre Bartolomeu de Gusmão à lógica da 

ficção, modelando aspetos do objeto de acordo com a dimensão feérica da intriga e 

até com a sua própria intencionalidade transgressora, ambas compreendidas pelo 

leitor. Podemos, assim, falar também de transposição ontológica, face a esta 

transição metaléptica do universo histórico para o mundo possível do texto 

ficcional, onde a personagem conquista uma grandeza e complexidade que na 

realidade não tinha. 

A designação com que se identifica a personagem é “padre Bartolomeu 

Lourenço” - frequentemente reduzida a “padre” - e é esta que vigorará durante uma 

parte significativa da ação de Memorial do convento, respeitante à interação desta 

personagem com as demais figuras populares.  

Antes de mais, este processo de referencialização identificativa recorre 

semanticamente ao designador “padre” constitutivo, na aceção de Kripke, de uma 

descrição definida que “permite privilegiar determinadas facetas da personagem 

romanesca e orientar a leitura desta para sentidos axiológicos pré-definidos pelo 

autor” (VIEIRA, 2008, p.48): representante da Igreja católica, pressupostamente 

afeto a um sistema de valores e comportamentos codificados e estabelecidos como 

norma respeitada na sociedade portuguesa do século XVIII. Contudo, esta 

identificação sinaliza uma estranheza que impera desde a introdução da 

personagem no mundo ficcional, pois esta suposta pertença a um sistema clerical 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.2. julho, 2015 • ISSN 2359 3679 

38 
 

instituído, consolidado pela vigência da Inquisição, contrasta com a proximidade 

amistosa de Sebastiana e Blimunda, duas personagens estigmatizadas pelo Santo 

Ofício, anunciando-se desta forma a deslocação do padre para o universo dos 

marginais ou excluídos pela História.  

Notamos, portanto, um hibridismo ontológico na configuração da 

personagem que começa no substrato histórico da figura ficcional, mas que 

estrutura mais profundamente a composição de Bartolomeu Lourenço de Gusmão e 

que será responsável pela figuração ficcional desta personagem. 

A este padre atribui o narrador um espírito científico – “aprenderei a arte de 

fazer descer o éter do espaço, de modo a introduzi-lo nas esferas, porque sem ele 

nunca a máquina voará” (SARAMAGO, 2011, p.124) –, e uma clarividência crítica que 

o tornam problematizador dos dogmas teológicos – “não sei em nome de que Deus 

a [a bênção] deitaria” (SARAMAGO, 2011, p.254). Torna-se, por isso, alvo da 

repressão inquisitorial. Assim, a Igreja aparece, em Memorial do convento, 

desconstruída nos seus fundamentos por um dos seus mais ilustres agentes; é 

internamente que se processa a fragilização da estrutura, conseguindo-se desta 

forma uma crítica mais persuasiva e credível, também tributária da natureza 

recognoscível da personagem. A par das personagens, o leitor conclui, portanto, que 

um padre assim “não costuma ser fruta que se dê nas sacristias” (SARAMAGO, 2011, 

p.140). É, sem dúvida, sob o signo da estranheza – sugerida pelo narrador, 

constatada pelas personagens e pressentida pelo leitor – que se constrói a figura do 

padre Bartolomeu: “Pode falar a el-rei e conhecia a mãe de Blimunda, que foi 

condenada pela Inquisição, que padre é este padre, palavras estas últimas que Sete-

Sóis não terá dito em voz alta, só inquieto as pensou” (SARAMAGO, 2011, p.79, 

destaques nosso). 

Se a referência ao padre podia conduzir o leitor a uma categorização da 

personagem, num processo top-down de construção mental da figura, como 

descreve Schneider, na verdade os traços desviantes, que se disseminam e 

desagregam os modelos pré-elaborados pelo leitor, privilegiam progressivamente 

um processo bottom-up que integra informações diversas cada vez mais 

individuantes (Cf. SCHNEIDER, 2001, p.617). 

A nomeação da personagem faz eco do curioso trabalho de ficcionalização 

operado sobre esta figura, consolidando o processo de metalepse já referido. O 

recurso ao nome próprio Bartolomeu Lourenço é uma forma de estabilizar a 

personagem. Na verdade, esta que começa por se chamar apenas Bartolomeu 

Lourenço vem mais tarde a assumir o apelido de Gusmão.  

Assim, temos, por um lado, uma diferenciação mais informal, até familiar, 

com o recurso apenas aos nomes próprios da personagem, padre Bartolomeu 

Lourenço, com os quais se designa a personagem que se junta a Blimunda e Baltasar 

para realizar o sonho clandestino da máquina de voar. Devemos aqui acrescentar 

que a apelação informal cobre também a alcunha Voador, ativada por vezes num 
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processo morfossemântico de permutação (Cf. VIEIRA, 2008, p.56-57). Este epíteto 

ora atualiza a natureza histórica da personagem, e com ela a perceção depreciativa 

de que o padre gozava na sociedade setecentista, ora evidencia a admiração do 

narrador pela excecionalidade da personagem face aos constrangimentos do tempo 

da ação. 

Por outro lado, a aquisição do apelido, a apelação formal (Bartolomeu 

[Lourenço] de Gusmão) mais ou menos completa, não só confirma a 

recognoscibilidade da personagem, como associa o padre às convenções sociais do 

universo da corte e academias, ou o relaciona com material histórico, como a 

conceção da passarola, os estudos e as suas viagens, ou certas figuras históricas, 

como Domenico Scarlatti. Este rebatismo social e académico vinca mais uma vez o 

artificialismo e as convenções que dominam a esfera do poder, onde o apelido 

funciona como o adereço, a máscara de prestígio que o padre tem de exibir para ser 

plenamente integrado no teatro cortesão – “as atenções com que a corte 

extensamente distingue o doutor Bartolomeu Lourenço de Gusmão” (SARAMAGO, 

2011, 237) –, retomando-se assim tópicas já exploradas na figuração de D. João V, 

que tornam coerente a moldura axiológica do mundo textual. Estas considerações 

são, ainda, confirmadas com a referência ao título de doutor que o associa a um 

estatuto socioprofissional tradicionalmente valorizado, mas ridicularizado pelo 

narrador, porquanto reflete uma sociedade preconceituosa e não garante por si só 

nenhuma excecionalidade do sujeito. Sobretudo quando comparada àquela que é 

exigida a um inventor, conotado com a competência e o arrojo, mas que o tempo 

histórico (e quiçá o presente da escrita) ainda não aceita: “um homem pode ser 

grande voador, mas é-lhe muito conveniente que saia bacharel, licenciado e doutor, 

e então, ainda que não voe, o consideram.” (SARAMAGO, 2011, p.158). 

Este hibridismo da personagem permite-nos, assim, considerar que a figura 

do padre Bartolomeu corporiza também uma modalidade mista de existência, de 

acordo com a designação de John Woods (2009, p.41-42). 

A dupla apelação analisada contribui, noutra perspetiva, para expor a 

fragmentação que caracteriza a figura, fragmentação que ganhará contornos 

ontológicos e determinará a modelação da personagem no devir narrativo. 

Relativamente à descrição física, pouco desenvolvida (apenas sabemos a 

altura e idade), esta elabora-se em termos comparativos com uma personagem 

ficcional, Baltasar. Já os predicados intelectuais, amplamente descritos6, definem o 

traço da excecionalidade desta figura – admitida pelo narrador, e para nós 

seguramente o traço mais distintivo e significativo na figuração de Bartolomeu: 

“afinal não parecem muito canónicos, diga-se aqui para nós e sem outras 

desconfianças, este sublime engenho, estas prendas e memória” (SARAMAGO, 2011, 

p.80). 

A caracterização física das personagens em Memorial do convento é sempre 

escassa, um esboço, como, por exemplo, em “a mão eclesiástica e macia do padre 
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Bartolomeu Lourenço” (SARAMAGO, 2011, p.229). O leitor reencontra, em ponto 

adiantado da narrativa, outra referência ao aspeto físico do padre, focalizado por 

Baltasar e Blimunda. Aqui o retrato é compósito, pois a imagem física (corpo e 

indumentária) associa-se ao retrato psicológico, em expressão do drama interior 

que o padre vivencia, devido ao sentimento de culpa pela doença de Blimunda e por 

se sentir perseguido pelo Santo Ofício: 

 

o padre, emagrecido por outra espécie de doença, por outras 

visões, e, contra o seu costume desmazelado de traje, como se 

dormisse vestido. (…) O padre tornou-se mais pálido, olhou 

em redor como se temesse que alguém estivesse ouvindo (…). 

§ Está doente, padre Bartolomeu Lourenço, tem a cara branca, 

os olhos pisados (SARAMAGO, 2011, p.253-254). 

 
A excecionalidade apontada incide particularmente nas propriedades 

intelectuais, nos contornos éticos e traços psicológicos definidores da personalidade 

única do padre Bartolomeu. Estes predicados podem ser encontrados diretamente 

referidos pelo narrador ou pelas personagens, ou podemos subtraí-los das suas 

atitudes, discursos e atividades. 

Antes de mais a simplicidade exibida pelo padre é um traço diferenciador, 

num tempo dominado pela exuberância e artificialidade. Essa simplicidade, nas 

atitudes e comportamentos, revela-se coerente com o lado das relações populares 

que o padre fomenta. É uma simplicidade ainda mais apreciável quanto sabemos que 

o padre é frequentador da corte, próximo do rei – “Mora o padre cerca do paço, e 

ainda bem, pois muito o frequenta, não tanto por obrigações firmes do seu título de 

capelão fidalgo, mais honorífico que efetivo mas por lhe querer bem el-rei” 

(SARAMAGO, 2011, p.216) –, mas não se deixou afetar pelos maneirismos cortesãos, 

por isso não é atingido pela crítica mordaz do narrador.  

É sempre com tom valorativo que o narrador perspetiva os gestos fraternos 

de Bartolomeu, a sua memória extraordinária e erudição, os seus dotes de orador, o 

seu gosto pelo estudo, a curiosidade científica, no fundo tudo aquilo em que é menos 

padre, veiculando-se também por aqui a crítica religiosa do autor. O gosto pelo 

progresso científico leva o padre à Holanda, representando, assim, na narrativa, os 

estrangeirados que abanavam com a sua modernidade os alicerces conservadores 

da sociedade setecentista. O auge do arrojo criador e transgressor do padre situa-se 

precisamente no sonho de voar e na conceção de uma máquina que concretize essa 

ousadia (para a época histórica) possível (para o leitor do século XX): “o padre 

explicou, em tom primeiramente sereno, depois animando-se (…). Calou-se alguns 

momentos, e acrescentou, E quando tudo estiver armado e concordante entre si, 

voarei.” (SARAMAGO, 2011, p.87). 
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O domínio da linguagem trabalhado na figuração de Bartolomeu Lourenço é 

também um procedimento de caracterização importante. Esta personagem fala 

latim, imprescindível à sua condição de padre, pregador e doutor em Cânones; 

domina um estilo barroco, ao gosto da época, nas interações discursivas com os 

esclarecidos da corte, como Domenico Scarlatti, e na construção dos seus sermões, 

segundo o conceptismo em voga. Atualiza, ainda, um discurso objetivo e pragmático 

quando dialoga com os simples, como Baltasar.  

É também pelo discurso da personagem que assistimos à verbalização 

problematizadora de dogmas religiosos, que denuncia a desagregação mental que 

opera progressivamente no padre e, por outro lado, atesta o confronto de Saramago 

com a verdade instituída pela História, instaurando, assim, a transgressão absoluta. 

O discurso paródico e irónico do padre Bartolomeu que subverte o código religioso 

vigente contribui para a construção da estranheza da personagem, e, ao mesmo 

tempo que descreve uma sociedade hipócrita, reclama a sua própria distinção, o 

lugar à parte onde a personagem se centrará em interação com outros: “Deite-nos a 

sua bênção, padre, Não posso, não sei em nome de que Deus a deitaria, abençoem-

se antes um ao outro, é quanto basta, pudessem ser todas as bênçãos como essa.” 

(SARAMAGO, 2011, p.254). 

Ainda pelo discurso, Bartolomeu Lourenço procede à exploração do poder da 

palavra como elemento modelizador da realidade e força construtiva do 

conhecimento do mundo e do homem, capaz de restaurar a dignidade humana, 

subvertida pelas circunstâncias de miséria, ignorância e repressão: 

 

Mas acreditas na Santíssima Trindade, no Padre, no Filho e no 

Espírito Santo, falo do que ensina a Santa Igreja, não do que 

disse o italiano, Acredito, Então Deus, para ti, é trino em 

pessoa, Pois será, E se eu te disser agora que Deus é uma só 

pessoa, que era ele só quando criou o mundo e os homens, 

acreditarás, Se me diz que é assim, acredito, Digo-te apenas 

que acredites, em quê nem eu próprio sei, mas destas minhas 

palavras não fales a ninguém, e tu, Baltasar, qual é a tua 

opinião, Desde que comecei a construir a máquina de voar, 

deixei de pensar nessas coisas, talvez Deus seja um, talvez seja 

três, pode bem ser que seja quatro, a diferença não se nota, se 

calhar Deus é o único soldado vivo de um exército de cem mil, 

por isso é ao mesmo tempo soldado, capitão e general, e 

também maneta, como me foi explicado, e isso, sim, passei a 

acreditar, (SARAMAGO, 2011, p.233-234). 

 

É, com efeito, uma figura singular, inquietada e inquietante, na busca de 

conciliação entre a sua espiritualidade e o seu sonho extravagante – “O padre 
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persignou-se, Graças, meu Deus, agora voarei.” (SARAMAGO, 2011, p.170). Na 

verdade, mais do que a busca da modernidade, há na atuação de Bartolomeu 

Lourenço de Gusmão o fascínio pelo compromisso com o progresso humano, a 

reivindicação da liberdade criadora, a ânsia da fuga aos limites impostos. Daí os seus 

comportamentos arriscados, divergentes da doxa, como o interesse alquímico, a 

afeição ao judaísmo, a valorização do oculto. 

A feição psicológica e ideológica de Bartolomeu conhece várias fases ao longo 

do percurso ficcional: a serenidade e equilíbrio, que o definiam como homem 

confiante nas suas capacidades e na articulação sensata das várias dimensões da sua 

existência, dão lugar a um ser em desintegração crescente, afinal o preço do seu 

desajuste ao tempo e ao espaço. Torna-se uma figura dilacerada pela consciência da 

sua excentricidade e respetivos efeitos: pensamentos heréticos, “negruras 

doutrinais”, “em um pensamento só, tão opostas e inimigas verdades” (SARAMAGO, 

2011, p.238, 239); suspeição, medo da aproximação inquisitorial; culpa, por o seu 

sonho ousado sacrificar um ser humano, a amiga Blimunda. 

Para o projeto da máquina de voar, o padre Bartolomeu mobiliza todos os 

seus conhecimentos, esforços e parcerias. Na verdade, este objeto simbólico é aquele 

que aglutina todos os traços distintivos da figura de Bartolomeu Lourenço de 

Gusmão e é através da sua criação que se consolida a avaliação axiológica da 

personagem. A empatia, admiração, cumplicidade e solidariedade que as demais 

personagens, narrador e leitor são motivados a sentir por esta figura decorrem 

particularmente dos valores inerentes ao investimento criador patente na 

passarola. A probabilidade de sucesso de todo o esforço implicado na construção da 

passarola é acalentada pelo devir narrativo e partilhada pelo leitor, sobretudo 

quando este voo inaugural se reveste da necessidade de fuga ao Santo Ofício. 

Quanto à relação ser / parecer definidora da personagem, Bartolomeu é um 

homem autêntico na expressão de cada uma das facetas da sua existência. O facto de 

estas serem várias não implica mentira ou falsidade disforizadoras da personagem. 

Embora a duplicidade do padre nasça desde logo da sua passagem do mundo real 

para um mundo possível ficcional, reconhecemos nele uma duplicidade mais 

consequente no cruzamento do real com o maravilhoso. Até a propensão herética 

ou o recurso às vontades humanas como força motriz da sua máquina não depreciam 

a personagem aos olhos do leitor. Pelo contrário, são o sinal de um ser original, com 

consciência crítica, que procura uma espiritualidade mais pura, verdadeiramente 

despojada das lógicas temporais impostas por uma igreja corrompida e corruptora 

da divindade humana, por isso repudiada pelo narrador e pelo leitor.  

Com efeito, a transgressão de Bartolomeu Lourenço é em todas as formas um 

exercício de liberdade e sublimação, que recoloca estes princípios como inalienáveis 

da condição humana. O voo é, enfim, possível e valida as competências da 

personagem. A aterragem em Montejunto não é um fracasso, é a comprovação da 

eficácia inventiva e do valor da experiência, tanto que a máquina voa de novo, mais 
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tarde; o sonho realiza-se, o futuro edifica-se. Recorrendo à síntese de Maria Alzira 

Seixo, Bartolomeu de Gusmão “representa a possibilidade de articulação entre a 

cultura e o humano, entre o saber e o sonho, entre o conhecimento e o desejo” 

(SEIXO, 1999, p.38). 

De certo modo Bartolomeu Lourenço de Gusmão é o instrumento ficcional 

que o autor manobra para arrastar o foco da história numa direção ex-cêntrica, 

ocupada por uma galeria de novos heróis, que, por um lado, correspondem 

geralmente aos marginalizados pela visão e pelo discurso históricos, devido à sua 

diferença, estranheza ou afastamento do cânone sociomoral, e, por outro, são 

personagens que trazem uma nova visão dos factos, propostas alternativas às 

convenções dominantes no centro específico da sociedade setecentista.  

As parcerias mobilizadas pelo desejo de voar, desiderato congregador das 

capacidades e esforços de cada um, instituem-se como propostas ficcionais de 

relações imprevisíveis e improváveis que ligam seres humanos distanciados pelas 

convenções sociais: um rei, um padre, um soldado maneta, uma vidente, um músico7. 

A ficcionalização das personagens permite, assim, “transformar o diferente, o 

offcentro, no veículo para o despertar da consciência estética e até mesmo política – 

talvez o passo primeiro e necessário para qualquer mudança radical” (HUTCHEON, 

1991, p.100). A concretização de um sonho que transcende os limites da época é, 

deste modo, uma ação de sublimação humana, unificadora, pois gera uma nova 

ordem social fundada na igualdade, no respeito, na autodeterminação, na 

cumplicidade, na necessidade mútua para a construção do progresso. É a proposta 

saramaguiana de uma ucronia redentora da História. 

De certo modo também a loucura final e fuga do padre são um traço 

caracterizador necessário para a construção valorativa da personagem. Se a priori 

expressa uma impotência feita de resignação e aceitação lúcida das circunstâncias 

repressivas, na verdade o estado de loucura é a reação à incapacidade de alteração 

imediata da doxa, a afirmação definitiva da recusa íntima de submissão à ordem 

instituída, à opressão dominante, é a negação intrínseca da integração nesta 

mundividência setecentista, à qual não pertence por ser já do futuro. 

A certo ponto do discurso narrativo, o narrador sumaria a pluralidade íntima 

do padre Bartolomeu disseminada ao longo do texto: 

 

Três, se não quatro, vidas diferentes tem o padre Bartolomeu 

Lourenço, e uma só apenas quando dorme, que mesmo 

sonhando diversamente não sabe destrinçar, acordado, se no 

sonho foi o padre que sobe ao altar e diz canonicamente a 

missa, se o académico tão estimado que vai incógnito el-rei 

ouvir-lhe a oração por trás do reposteiro, no vão da porta, se 

o inventor da máquina de voar ou dos vários modos de esgotar 

sem gente as naus que fazem água, se esse outro homem 
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conjunto, mordido de sustos e dúvidas, que é pregador na 

igreja, erudito na academia, cortesão no paço, visionário e 

irmão de gente mecânica e plebeia em S. Sebastião da Pedreira, 

e que torna ansiosamente ao sonho para reconstruir uma 

frágil, precária unidade, estilhaçada mal os olhos se lhe abrem 

(SARAMAGO, 2011, p.238-239, destaques nossos). 

 

Esta descrição objetiva da fragmentação do padre Bartolomeu consolida a 

coesão da personagem ao longo da narrativa e confirma a leitura de um percurso 

diegético que se pauta pela duplicidade de atitudes, de ações, de relações. Trata-se 

de uma ambivalência subversiva que define Bartolomeu como “simultaneamente 

crente e transgressor da ordem estabelecida” (MARINHO, 2009, p.93), propriedade 

constitutiva de um hibridismo que torna esta figura o promotor de uma nova ordem 

humana.  

 
4. A propósito do trabalho de ficcionalização de Saramago, relembramos que  

 

entre a verdade e a ficção se situa uma simulação que não é 

estética, antes rotura ética do conjunto social harmónico, e 

essa é toda a problemática do erro, da deformação, da 

anamnese, da possibilidade de conhecimento que permite a 

formação ideológica do mundo e a sua formulação artística 

em termos de representação. (SEIXO, 1999, p.39). 

 

O processo de figuração, elaborada pelo autor e reelaborada pelo leitor, 

confere sustentabilidade à personagem e é, através dele, que esta conquista um 

passaporte de evasão do texto matricial e uma dispersão por outros mundos 

possíveis, num nível de existência transficcional que podemos designar de 

sobrevida8.  

Apesar do investimento significativo, neste romance, em processos 

semiótico-contextuais para a recriação subversiva do contexto epocal do século 

XVIII e apropriação de figuras recognoscíveis da História, as personagens de 

Memorial do convento aqui destacadas confirmam-nos que o universo de ficção  

na medida em que acrescenta indivíduos, atributos e acontecimentos ao conjunto do 

universo real (que lhe serve de pano de fundo), podemos considerá-lo maior que o 

mundo de nossa experiência. Desse ponto de vista, um universo ficcional não 

termina com a história, mas se estende indefinidamente (Cf. ECO, 2004, p.91). 

E nessa extensão indefinida o leitor pode encontrar estas figuras ficcionais, 

emergindo em novas leituras, passíveis até de concretizar a transcodificação da 

personagem noutras linguagens e noutros suportes, noutros media. O romance 

reelabora-se, por esta via, em processos criativos de refiguração, como 
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manifestações da transcendência da personagem que garantem uma dimensão de 

sobrevida para as figuras ficcionais, como descreve Carlos Reis. Estas leituras 

ilustram uma contínua apropriação de sentidos das personagens de Memorial do 

convento e colaboram na ampliação do seu caráter memorialístico, evidenciando os 

diálogos transformadores a que as grandes obras incontornavelmente apelam. 

 

Notas 
 
* Texto reelaborado para esta publicação a partir da dissertação de mestrado em Literatura 
de Língua Portuguesa: Investigação e Ensino “A Figuração das Personagens de Memorial do 
convento: Hipótese de Leitura” (Universidade de Coimbra, 2014). 
 
1 Segundo o Dicionário de Narratologia, na entrada ficcionalidade, entende-se este contrato 
como “acordo tácito entre autor e leitor, acordo consensualmente baseado na ‘suspensão 
voluntária da descrença’ e orientado no sentido de se encarar como culturalmente 
pertinente e socialmente aceite o jogo da ficção” (REIS; LOPES, 1990, p.153–157). Contudo, 
dado o enquadramento post-modernista da produção de Memorial do convento, Ana Paula 
Arnaut faz-nos compreender que este “jogo-pacto da leitura”, em particular, passa por 
“voluntariamente proceder à suspensão voluntária da crença na veracidade e fiabilidade 
absolutas de uma narrativa que, constantemente, reivindica a sua condição de artefacto.” 
(2002, p.347, destaque nosso). 
 
2 Para aprofundamento desta questão, veja-se os trabalhos de Debra Malina, Breaking the 
Frame: Metalepsis and the Construction of the Subject (Columbus: Ohio State UP, 2002) e 
Gérard Genette, Métalepse. De la figure à la fiction (Paris: Seuil, 2004). 
 
3 Recorremos nesta análise a alguns dos contributos do estudo exaustivo de Cristina da 
Costa Vieira quanto aos processos definidores da construção da personagem romanesca.  
 
4 Quanto ao significado ideacional da personagem, constitutivo da sua dimensão temática, 
James Phelan afirma: “Narrative achieves its significance from the ideational 
generalizations it leads one to. The same assumption leads one to conclude that the 
component of character contributing to those generalizations is the most important. More 
succinctly, if a fictional narrative can claim to work upon the world, then it must base that 
claim upon its ideational significance, much of which will be carried by the characters” 
(1989, p.27). 
 
5 Destaca Schneider, “readers of novels focus their attention predominantly on psychological 
traits, emotions, and aims of characters that are more abstract and less dependent on the 
immediate circumstantial conditions of individual situations.” (2001, p.610, destaque do 
autor). 
 
6 A hiperprecisão na descrição do Padre não tem o efeito caricatural que encontramos nas 
descrições referentes a D. João V. Aqui a hiperprecisão superlativa a competência intelectual 
e cultural do padre, a sua memória prodigiosa e o seu saber enciclopédico de forma a 
consolidar o seu perfil extraordinário. 
 
7 A figura de Domenico Scarlatti, recognoscível devido à matriz histórica que nela 
reconhecemos, é ficcionalizada ao entrar no cenário da construção da passarola, e, pela 
ancoragem histórica que encerra, tempera com verosimilhança a lógica insólita que ali se 
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institui. O desenlace do percurso narrativo partilhado por Sacarlatti e por Bartolomeu 
reveste-se de valores axiológicos significativos para o remate do significado das figuras em 
causa: a destruição do cravo, por Scarlatti, e o voo da passarola, objetos que no seu contexto 
são tomados como evidências revolucionárias, são o contributo para “o equilíbrio do 
mundo: o horizonte plano, naquele momento histórico, é representado pelo absolutismo 
régio e pela Inquisição, e a vertical do futuro que a corta é, por um lado, a ciência (…) e, por 
outro, a música, que se mascara ainda sob a capa do devaneio e do entretém.” (REAL, 1996, 
p.53-54). 
 
8 O termo sobrevida foi cunhado por Carlos Reis e o seu conceito desenvolvido no âmbito do 
estudo da figuração da personagem ficcional em contextos transliterários. (Cf. REIS, 2013; 
texto revisto e disponível em http://www.estudossaramaguianos.com/2013/02/blog-
post_8.html). 
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ANÁLISE PANORÂMICA DA 

CRÔNICA DE JOSÉ 

SARAMAGO: “ESTÁ LÁ TUDO”? 

 

 

SAULO GOMES THIMÓTEO 

 

 

 

 

 

Considerações iniciais 

 

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

representatividade de um pilar de questionamento. Assim seria com a problemática 

da religião, n’O evangelho segundo Jesus Cristo, da identidade, n’O homem duplicado, 

da história, em História do cerco de Lisboa. Ou seja, mesmo com temáticas variáveis, 

o elemento constante da escrita de José Saramago revela-se como o desassossego 

permanente diante da humanidade e de sua relação com o mundo. 

Se nos romances isso se espraia em matizes de alta reflexão, em seu “período 

formativo”, como lhe denomina Horácio Costa, já se demonstra uma forma de 

laboratório de manuseio literário e político presente nos poemas, crônicas, peças 

teatrais e críticas literárias. Embora obnubilada pelos romances, essa parcela da 

obra de Saramago constitui-se como elemento fulcral da composição literária 

saramaguiana, e a produção cronística, em especial, apresenta-se não somente como 

o pórtico do autor para o campo da prosa, mas também como caminhos de 

experimentação de temas, ideias e análises, realizando-se enquanto ensaios (vale 

lembrar que um dos termos possíveis para a crônica, em inglês, é essay). Sob essa 

luz que também emana de Montaigne, em que assuntos vários – e mesmo a ausência 

de assunto – servem de mote para uma interpretação do cronista, pode-se encontrar 

a própria noção da crônica moderna, a qual, para Antonio Candido, “pega o miúdo e 

mostra nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas” (1992, 

p.14). Assim sendo, é na crônica enquanto composição fragmentária que acabam por 

se mostrar epifanias de grande compreensão humana. 

No caso de José Saramago, pode-se observar uma espécie de ponto de origem 

para a sua escritura em sua deambulação feita pelo gênero cronístico1, expresso pelo 

binômio experiência-questionamento. Enquanto que o primeiro termo surge como 
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o movimento de diálogo do cronista com os elementos exteriores, absorvendo-os a 

cada nova crônica para compor a sua bagagem de viajante, o segundo termo 

constrói-se como projeções dessas experiências a partir de uma ressignificação 

interior. Na transição entre os termos, o artifício utilizado, emprestado de Garrett, é 

a digressão, ou seja, o devanear pela palavra fluida. Algo presente na crônica-

homenagem “Viagens na minha terra” (DMO)2, como jogo mascarado de 

autodefinição: “crónicas, que são? Pretextos, ou testemunhos? São o que podem ser.” 

(SARAMAGO, 1997, p.52). Com isso, unindo a experiência exterior relatada 

(testemunho) com o questionamento interno projetado (pretexto), o cronista 

Saramago procura criar um entrelaçamento das duas esferas, apresentando-se 

como o elemento “possível” de trânsito entre o real e o imaginário, deste mundo ao 

outro. 

A importância das crônicas como forma de filosofia da composição digressiva 

também seria evidenciada pelo próprio Saramago, conforme expresso a Carlos Reis 

nos Diálogos com José Saramago: “as crónicas dizem tudo (e provavelmente mais do 

que a obra que veio depois) aquilo que eu sou como pessoa, como sensibilidade, 

como percepção das coisas, como entendimento do mundo: tudo isso está nas 

crónicas” (1998, p.42). Dessa forma, a obra cronística de José Saramago não deve 

ser vista como prenúncio do romancista a haver, mas sim como espécie de umbra 

futurorum que reverberaria por toda a produção saramaguiana, uma vez que é o 

autor empreendendo sua busca questionadora.  

A título de exemplificação panorâmica, proceder-se-á a uma análise de 

lustros possíveis dentro do universo da crônica de Saramago, elegendo-se três como 

principais: a Linguagem; a Paisagem; e a Viagem3.  

 

1. Linguagem: as palavras 

  

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

com a Esfinge, com toda a noção da busca e do enigma (“decifra-me ou te devoro”). 

No entanto, ao passo que no mito grego a medição de forças acaba dando a vitória 

ao herói, no caso do cronista português não há vencedor, mas antes uma fusão de 

ambos os elementos, do sujeito e o verbo. A literofagia que Saramago propõe, em 

suas crônicas, pode ser demonstrada por um duplo caminho: a leitura da tradição 

renovada e a sua aplicação em novas construções narrativas. 

 Na primeira via, pensando-se na declaração dada a Carlos Reis de que 

“ninguém escreve se não leu” (REIS, 1998, p.34), pode-se observar que tal fala, 

mesmo sendo algo evidente, encerra o reconhecimento de que a sua voz autoral não 

se encontra separada dos outros discursos anteriores, mas sim se afirma no 

amálgama de leituras transposto em sua escritura. Na crônica “Ir e voltar” (BV), por 

exemplo, encontra-se a demanda pela autoafirmação que se expressa: “Gostaria bem 

de saber, por exemplo, se o povo português se sente realmente herdeiro de 
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Bartolomeu Dias e de Gil Vicente, de Afonso Henriques e de Luís de Camões, de D. 

Dinis e de Fernão Lopes” (SARAMAGO, 1996, p.160). Essa “herança”, para o cronista, 

especialmente a literária, prolonga-se por um grande número de crônicas, indo 

desde referências mais diretas - Garrett, em “Viagens na minha terra” (DMO), Fernão 

Lopes, em “A nua verdade” (DMO), Gil Vicente, em “Graça e desgraça de Mestre Gil” 

(DMO), Bocage, em “Travessa de André Valente” (DMO) - até reverências mais sutis 

- Camões evocado, em “São asas” (DMO), “Nem só Camões vítima” (DL) e “A pena e 

a espada” (AP), Eça resgatado, em “À glória de Acácio” (BV), Pessoa simulado, em 

“Vendem os deuses o que dão” (DMO).  

Com isso, a panóplia literária a que José Saramago se reporta acaba por 

corresponder à forma de “lembrança circular” que Roland Barthes (2008, p.45) 

postula em O prazer do texto. Se o crítico francês chama a atenção para a rede de 

conexões que se realizam na leitura, bem como a fruição que dela advém, o cronista 

Saramago efetua tal movimento não somente com a digressão garretiana, mas 

também com o ir e voltar da tradição passada, no sentido de compor um todo 

unitário e consciente da cultura portuguesa. É o que se nota, por exemplo, na crônica 

supracitada “São asas”, em que a estátua de Camões torna-se pretexto para que 

Saramago devaneie sobre o papel desse poeta e do povo, separados por 

quatrocentos anos: 

 

Este homem, no fundo, não é nosso parente. Porque o 

parentesco não tem nada que ver com o lugar do nascimento 

e os laços de família. Parente, irmão, é carne e sangue, 

espírito e comunhão de espírito. E que comunhão existirá 

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

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

nossos). 

 

 Assim, não identificando uma fibra heroica nem em si nem na coletividade 

portuguesa, o cronista revela a sua constante pugna por compreender e apropriar-

se da tradição da qual descende. E, com a mesma intensidade de Camões, pode-se 

somar a vida pulsante que se sente na Crônica de D. João I, de Fernão Lopes, 

homenageados (autor e obra) em “A nua verdade” (DMO): 

 

Este livro é para mim uma obsessão, uma ideia fixa. Cá no 

século XX em que vivo, corro estas páginas de bárbara 

ortografia, esta abundância de vogais e consoantes 

dobradas, estas palavras que dizem mais do que parece – e 

fico atordoado, como quem está no sopé de uma altíssima 

coluna, ou árvore, ou montanha a pique, e ergue os olhos 
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para a vertiginosa ascensão, e logo os baixa porque a 

vertigem é real (SARAMAGO, 1997, p.172). 

 

 Há, tanto na visualização da magnitude fernão-lopina, quanto na conexão 

almejada com a força camoniana, algo que se reafirma por toda a obra de José 

Saramago, que é o anseio doce-amargo do desassossego, isto é, a dualidade do 

“poder ser tu, sendo eu” pessoano, assumindo-se como voz de agregação literária do 

passado, e tornando-se elemento propulsor da linguagem presente. 

 Um desses motores é, precisamente, a experimentação narrativa que as 

crônicas saramaguianas vão delineando. Embora não se possam notar gérmens de 

romances futuros, alguns artifícios ficcionais já se mostram como recorrentes: como 

a figura do narrador digressivo que dialoga com o leitor ou então a formulação 

alegórica de personagens e situações. Conforme o próprio Saramago observa: 

“Aquilo que procuro (...) é uma fusão do autor, do narrador, da história que é 

contada, das personagens, do tempo em que vivo, do tempo em que se passam todas 

essas coisas, um discurso globalizante em que cada um destes elementos tem uma 

parte igual” (AGUILERA, 2010, p.222). Nas crônicas, com esse movimento efetuado 

numa escala reduzida, o Eu-cronista não se restringe a comentar o “facto do dia”, 

mas acaba por vivenciar/testemunhar experiências ímpares, mostrando-as como 

novas formas de enxergar o mundo em sua interação social.  

Há vários “subgêneros”, literários ou não, que se insinuam: o conto de fadas; 

a receita; a carta; o script. Da mesma forma, o tom empregado oscila da trivial cena 

de rua captada – com “A guerra do 104 e do 65” (BV) figurando como um exemplo 

emblemático – até uma espécie de ficção científica – vide “Um azul para Marte” 

(DMO) ou “Os animais doidos de cólera” (DMO). Com isso, a verve saramaguiana se 

vai desenvolvendo nas crônicas segundo o exercício reiterativo de mesclar 

impressões sensoriais com reflexões intelectuais, sugerindo ao leitor uma 

reverberação que se estende para além do texto da crônica. Em “No pátio, um jardim 

de rosas” (BV), por exemplo, uma frase pintada de vermelho na parede de uma casa 

abandonada serve de gatilho para devaneios narrativos, formulando-se, inclusive, 

uma autodefinição do fazer cronístico: “Quem teria escrito aquelas palavras? A 

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

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

nossos). Nesse sentido, o narrador presente nas crônicas compõe-se como um 

viajante que capta experiências e que as incorpora na sua própria bagagem, 

indissociando-se delas. 

Assim, nas epifanias coletadas, os personagens criados pelo cronista 

Saramago, embora não adquiram a envergadura de Tertuliano Máximo Afonso ou 

de Baltazar Sete-Sóis, funcionam como refrações imaginativas dessas experiências 

do homem e de suas tentativas de harmonização com o mundo. Haveria o menino 

vencendo-se a si mesmo, em “História para crianças” (BV), o grupo de pessoas com 
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medo e estagnadas, em “O grupo” (DMO), ou mesmo a história real, num flirt com o 

absurdo, que é a condenação de um negro a mil anos de cadeia, em “Em Houston, 

cidade do Texas” (DL). Em síntese, o jogo efetuado por Saramago nas crônicas 

consiste em dar a conhecer a voz narrativa produzindo uma ficção real, isto é, 

apresentar os devaneios de uma história despretensiosa, mas tratada com o cuidado 

que solicita a esfera jornalística. Conforme apontaria no início de “O cego do 

harmónio” (DMO): “Todas as minhas histórias são verdadeiras, só que às vezes me 

foge a mão e meto na trama seca da verdade um leve fio colorido que tem nome 

fantasia, imaginação ou visão dupla” (SARAMAGO, 1997, p. 61). Esse fil rouge que se 

vai trançando, e que parte do grande novelo da tradição literária portuguesa, é a 

forma encontrada para transmitir, por um viés ficcional, alegórico e metanarrativo, 

os anseios do cronista José Saramago por um leitor analítico e que almeja atingir 

além da superficialidade e imiscuir-se nas tramas do texto. 

 

2. Paisagem: os campos 

 

 Se, por um lado, o jogo de linguagens a que José Saramago recorre constrói-

se sob a égide do resgate e da problematização do ato de contar histórias e fazê-las 

significar, por outro, há uma utilização de recursos imagéticos para descrever 

cenários imprevistos e revelá-los em suas singularidades. O aspecto central da 

construção da paisagem, na crônica saramaguiana, vai no sentido de elaborar 

instantâneos subjetivos, isto é, formular em texto a interpenetração de três 

elementos: quem olha, o que olha e a imagem disso resultante. Dentre as várias 

possibilidades desse diálogo interior e exterior, duas que se destacam na produção 

cronística saramaguiana são: a picturalidade do cenário circundante (real ou 

imaginado) e sua transposição em descrição literária, ora em “grande angular” ora 

em “teleobjetiva”; a busca por um engajamento na paisagem política, tendo em vista 

estratégias argumentativas que combatam o alheamento (social, histórico, 

humano). 

 Com relação ao primeiro item, o que José Saramago intenta com suas 

crônicas-flashes é elaborar, no espaço diminuto a elas destinado, uma forma de 

instant décisif, com ares de Cartier-Bresson. Para isso, transcendendo os elementos 

materiais apreendidos, o cronista lança mão de um esquema: objeto visto e sujeito 

que vê; objeto revelado e sujeito que descobre; e objeto reconstruído e sujeito que 

recomeça. Seja diante da estátua disforme do Bacchino, Pietro Barbino, em “O jardim 

de Boboli” (BV), seja contemplando o quadro de Albrecht Dürer, Das große 

rasenstück (Great piece of turf), em “Com os olhos no chão” (BV), o que se realiza nas 

crônicas pictóricas é uma celebração simbiótica do externo com o interno, tornando-

se, então, uma busca por formular, na cadência verbal do texto, as sensações 

depreendidas a partir de uma vivência. 
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 Como exemplo da paisagem sentida e pressentida, pode-se observar a 

contraposição de duas crônicas que versam sobre as estações do ano: “Jardim no 

inverno” (DMO) e “Noite de verão” (DMO). A primeira, é construída sob uma aura de 

suspensão e o próprio cronista sente-se como que mergulhado numa atmosfera 

desconhecida, buscando compreender a paisagem que se lhe apresenta: 

 

Ali perto, um pequeno chafariz lançava para o ar um trémulo 

e fatigado jacto. A sebe que o rodeava, em semicírculo, 

criava um espaço misterioso e ameaçador, como o são as 

clareiras das florestas, iluminadas por uma luz que não se 

sabe donde vem, e onde sempre há uma tensão expectante, 

de alguma coisa que se aproxima ou vai acontecer. Os 

bancos do jardim, verdes e corridos, reclinavam-se num 

apoio invisível, e brilhavam como cobras dʼágua. 

(SARAMAGO, 1997, p.87). 

 

 Nota-se uma espécie de errância no cronista, feito menos um ser e mais uma 

perspectiva, gerando-se uma mescla do que se vê com o como se vê, expressa na 

junção de substantivos concretos (chafariz, sebe, bancos) com uma adjetivação 

comparativa, que recorre à personificação e a uma projeção para um campo 

abstrato. Em tudo isso, forma-se o artifício saramaguiano do deslocamento da visão 

objetiva para uma percepção subjetiva, no qual as manifestações da paisagem se 

apresentam, para além de cenário, como um fenômeno a ser captado. Assim, a 

descrição se encontra “contaminada” pelo tom que o cronista emprega para 

coadunar-se com o ambiente, como se nota na definição transmitida: “Era isto o 

inverno: um jardim silencioso e ermo, encerrado numa cúpula de vidro baço, 

cinzento, da cor da atmosfera. Nos quatro lados do jardim, o trânsito era um cortejo 

de fantasmas sem peso, uma procissão de sombras” (SARAMAGO, 1997, p.88). A 

paisagem torna-se, então, nas crônicas de Saramago, um jogo de espelhos, em que 

se refletem, concomitantemente, um état du monde e um état dʼesprit. No caso da 

crônica supracitada, os elementos invernais atuam sobre a visão do cronista de 

modo a compor uma imagem melancólica, inclusive da perspectiva da cadência 

verbal. 

 Em “Noite de verão”, por seu termo, o inverso se efetua, e uma luminosidade 

se revela como pórtico de passagem para um mundo encoberto. Se inicialmente 

Saramago aponta, metalinguisticamente, que a crônica a se publicar era outra, ele 

confessa ter modificado o plano, após um passeio noturno, e explica: 

 

Andando, fui dar a um jardim voltado para o rio, e este 

milagroso Tejo, coberto de luzes que se espalham pela água 

e parecem afundar-se nela como trémulos pilares (...) tudo 
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isto me envolveu de paz, de acordo com o mundo, como se 

lentamente fosse atravessando o limiar das felicidades 

possíveis. (SARAMAGO, 1997, p.219, grifos nossos). 

 

 Nessa pequena epifania captada, com a harmonia externa envolvendo a 

própria percepção do cronista, há uma forma de suspensão do “ceticismo” que ele 

próprio percebe em suas prosas e abre-se a uma maior receptividade, vai 

irmanando-se com diversas figuras integradas a esse jardim (um homem que se 

deita na relva, uma mãe com seu filho, um casal de namorados numa conjugação 

cósmica). Diante desse cenário, ocorre uma forma de entrega à absorção da 

paisagem: “Deixo cair os braços, deixo que entrem em mim os eflúvios, os aromas, 

os sons, a riqueza da noite. E respiro devagar, como se respirasse a imortalidade” 

(SARAMAGO, 1997, p.219). Algo interessante de se notar, na comparação entre os 

dois jardins sentidos, é que o invernal se revela uma clausura súbita que abafa, ao 

passo que o estival constrói uma atmosfera de ninho que afaga. 

 Assim, da mesma forma que a tabacaria, para Álvaro de Campos, revela-se, 

ao final, o ponto de reordenação do universo real, para o cronista José Saramago, 

nesses dois exemplos apontados, os jardins acabam por tornar-se verdadeiros 

umbrais para uma realidade desconhecida, porém presente. E esses “outros 

mundos” sugeridos, seja com assombrações repentinas, seja com uma cálida 

celebração da vida, mostram-se alicerçados “neste mundo”, razão pela qual o 

cronista, por meio de sua visão, cria um ambiente limítrofe entre o real e o sonho. 

 O segundo item apontado para a esfera da Paisagem, a busca pelo 

engajamento político, embora profundamente conectado aos contextos da 

primavera marcelista (1968-1974) e do Processo Revolucionário em Curso – PREC 

(1974-1975), revela uma das faces centrais da persona José Saramago. Numa forma 

de autorretrato, o escritor postularia: “Nunca separo o escritor do cidadão. E isso 

(...) significa que não escrevo para o ano 2427, mas sim para o presente, para as 

pessoas que estão vivas. Meu compromisso é com o meu tempo” (AGUILERA, 2010, 

p.347, grifos nossos). Assim, pode-se notar que Saramago empenha-se, 

constantemente, em produzir uma literatura que ponha em desassossego uma 

passividade intelectual, seja revendo premissas históricas, seja impugnando o senso 

comum. 

Isso se desenvolve, nos romances, pelo viés de um engajamento humano e 

social, além de político, que o narrador (e os personagens) se empenha em 

transmitir ao leitor. Nas crônicas, por sua vez, nota-se uma gradação crescente entre 

Deste mundo e do outro e Os apontamentos, de produzir um “trabalho de intervenção 

política” num “processo de esclarecimento”, conforme seu prefácio a As opiniões que 

o DL teve (SARAMAGO, 1990, p.19). Por essa razão, não se deve obnubilar essa 

parcela da obra saramaguiana, uma vez que as “crônicas políticas” (sobretudo as 

assim nomeadas nos dois últimos livros de crônicas de seu período formativo) não 
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se restringem a comentários circunstanciais e datados, e acabam por mostrar não 

apenas a preocupação de José Saramago com um fazer social, mas também as 

estratégias elaboradas para cadenciar os seus argumentos numa prosa caudalosa 

que se nutre ou se assemelha tanto ao estilo conceptista vieirano, quanto até mesmo 

as farpas ecianas. 

Pode-se notar, inclusive, que a disposição textual argumentativa formulada 

por Saramago orienta-se a partir de um esquema, geralmente distribuído em cinco 

etapas, como espelhamento da retórica do padre António Vieira, bem como da 

dialética hegeliana: (i) ilustração em panorama, recorrendo a breves recursos 

digressivos; (ii) definição do argumento a ser defendido; (iii) exploração de 

elementos que problematizam esse argumento, de modo adverso, ou a título de 

aprofundamento; (iv) dedução decorrente, em que se ensaia um encerramento da 

questão apresentada; e (v) nova ilustração, a título de coda, com a qual transfere ao 

leitor o caminho de um novo esquema argumentativo. 

  Como breve exemplo, tem-se na crônica “À espera de Godot?” (AP) o 

movimento associativo entre a personagem beckettiana e a espécie de 

neossebastianismo que assomaria o povo português no pós-25 de Abril. O alerta que 

Saramago traz, após um jogo de cena com a peça, é estabelecer a sua premissa de 

análise, sobre as incertezas dos caminhos do PREC em 1975: 

 

Este Godot de carne, osso e vontade não precisa das artes da 

dramaturgia, mas depende da vitalidade de um processo 

que muitas mãos empurram (bem ou mal) e outras muitas 

procuram travar. Daí certas paragens, certas suspensões, 

certas perplexidades e, hoje, diante de um tabuleiro de 

xadrez confuso, em que se perdem as melhores argúcias 

políticas, é como se tudo tivesse voltado a um princípio e 

recomeçássemos a esperar Godot. (SARAMAGO, 1990, 

p.263). 

 

 Na comparação que se vai traçando na crônica, questiona-se até que ponto o 

Poder encontra-se seguro de seu caminho e se não está imerso num novo teatro do 

absurdo, do qual não consegue sair. A dedução do cronista para isso apresenta-se 

pelo recurso de um rol de indagações retóricas, destinadas não para se obter uma 

resposta clara e precisa, mas sim para promover uma reverberação contínua das 

perguntas feitas e de outras delas consequentes por parte dos seus leitores. 

 Dessa forma, os dois campos apresentados, da picturalidade textual e da 

argumentação persuasiva, apresentam-se como perspectivas complementares e 

concomitantes na construção literária de José Saramago, uma vez que são aspectos 

de incorporação de elementos descritivos e interpretativos sobre a realidade e sobre 

o tempo ao qual o cronista pertence. 
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3. Viagem: os caminhos 

 

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

de José Saramago, não somente pela estética da viagem espraiar-se por toda a sua 

obra (além do termo figurar como título em três de suas obras, todos os personagens 

passam por deslocamentos, geográficos, temporais ou identitários), mas porque o 

escritor incorpora a si, em análise de Maria Alzira Seixo, a máscara de homo viator 

(SEIXO, 1999, p.20). Pode-se observar que, se há um trânsito sugerido, também há 

um processo de retorno, em que se realiza uma forma de apropriação e sublimação 

dos outros mundos pressentidos. Distinguindo as esferas cronotópicas, com a 

temporal, Saramago adota um posicionamento plástico de apagamento de fronteiras 

cronológicas, e com a espacial, a abordagem pauta-se pela visão de um percurso 

físico que se torna via de acesso para uma nova forma de ver o real. 

 Com relação ao elemento cronológico, e como se pode observar por toda a 

obra saramaguiana, esse escritor-leitor possui o “vício de pensar historicamente” 

(SARAMAGO, 1997, p.147), como declara em “O Direito e os sinos” (DMO). E nesse 

contínuo resgate, a linha de pensamento de Saramago não é a de visualizar o passado 

com os pés fixos no presente, pois, como ele próprio definiria, a sua compreensão de 

tempo é a de 

 

uma grande tela, uma tela imensa, onde os acontecimentos 

se projectam todos, desde os primeiros até aos de agora 

mesmo. Nessa tela, tudo está ao lado de tudo, numa espécie 

de caos, como se o tempo fosse comprimido e além de 

comprimido, espalmado, sobre essa superfície” 

(SARAMAGO apud REIS, 1998, p.80). 

 

 Assim sendo, como um “anjo da história”, de Walter Benjamin (Cf. BENJAMIN, 

1994, p.226), José Saramago não consegue desvencilhar-se dos acontecimentos 

passados e de projeções de futuro, e por isso carrega-os inerentemente consigo ao 

longo de toda a sua obra: transporta-se para sua infância campesina, em crônicas 

como “Um natal há cem anos” (DMO) ou “A minha subida ao Evereste” (BV); ou 

projeta-se a perspectivas de futuro nas gerações seguintes, como em “Hip, hip, 

hippies!” (DMO) ou “Um salto no tempo” (DMO). Um dos exemplos em que tal 

interpenetração dos tempos se apresenta plenamente é na crônica “Os gritos de 

Giordano Bruno” (BV), em que se constrói um questionamento diante da história 

oficial, não no sentido de reescrevê-la (como o faria, em certa medida, Raimundo 

Silva, em História do cerco de Lisboa), mas sim para acrescentar ao leitor uma 

perspectiva distinta de interpretação.  
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 No caso do filósofo italiano, a crítica do cronista se vai construindo a partir 

da leitura de um dicionário biográfico. Nele, a vida de Giordano Bruno restringe-se 

a quatro linhas, e Saramago aponta os problemas da superficialidade dessa 

informação: “Giordano Bruno gritou quando foi queimado. O dicionário só diz que 

ele foi queimado, não diz que gritou. Ora, que dicionário é este que não informa?” 

(SARAMAGO, 1996, p.138). Da mesma forma que leis, decretos e discursos do PREC 

se constituem, para o cronista, como letra morta se não fossem aplicados e vividos, 

as informações históricas também precisam estar amalgamadas à própria 

constituição do povo. Seria carregar Camões consigo, trazer Fernão Lopes à visão, e 

reconhecer que a vida de Giordano Bruno não se reduz a palavras sintéticas e 

estéreis. Por isso que, como fechamento da crônica supracitada, José Saramago 

aponta o desassossego necessário para não se tornar alheio: 

 

Desde a infância que os educadores nos falam de mártires, 

dão-nos exemplos de civismo e moral à custa deles, mas não 

dizem quanto foi doloroso o martírio, a tortura. Tudo fica no 

abstracto, filtrado, como se olhássemos a cena, em Roma, 

através de grossas paredes de vidro que abafassem os sons 

(...). E então podemos dizer, tranquilamente, uns aos outros, 

que Giordano Bruno foi queimado. Se gritou, não ouvimos. 

E se não ouvimos, onde está a dor? 

  

Mas gritou, meus amigos. E continua a gritar. (SARAMAGO, 

1996, p.138).  

 

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

Opondo-se às tentativas sutis de abstração como mascaramento, o cronista mostra 

os concretos gritos de Giordano Bruno, reverberando através dos tempos, no 

sentido de alertar para uma “doutrinação” monológica e alienante da história. O 

autor, enquanto parte integrante de um presente consciente, só assim se pode 

assumir com a absorção do passado e o como caminho para o seu contínuo 

questionamento. Dessa forma, estabelecendo-se, simultaneamente, como indivíduo 

que está na história e como pessoa que é na sociedade, Saramago busca 

compreender os tempos e os elementos que os compõem, por meio de um 

estandarte da imaginação indagadora. E, com esse movimento reiterado, tenta 

trazer à superfície as “vidas desperdiçadas”, isto é, as pessoas comuns soterradas 

pelo discurso oficial da história, tanto nos personagens dos romances (Baltazar, 

Blimunda, Mogueime, Lídia), quanto nas histórias miúdas das crônicas alçadas a 

voos de altos sentidos. 

 Com os tempos confluindo dentro de si, Saramago alia, também, um percurso 

físico – ou metafísico –, que apresenta suas impressões do momento presente e 
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fluido. Conforme observado por Maria Alzira Seixo, “lugar e deslocação, ou a busca 

do lugar (a sua construção) a partir de formas diferenciadas de descoincidência 

experimentada, ou procurada, em relação a ele, manifestam-se em praticamente 

todos os seus escritos” (SEIXO, 1999, p.140-141). Nesse sentido, pode-se observar 

que o cronista Saramago se apresenta tanto como um indivíduo em trânsito, com 

um olhar estrangeiro (homo viator), quanto como um indivíduo em construção, seja 

de si mesmo, seja do que observa e transmite ao leitor (homo constructor). Da 

mesma forma, na busca em desassossego que caracteriza sua obra, reside o alto 

envolvimento do cronista com os objetos narrados e descritos, não somente visando 

a conferir-lhes um efeito de real, mas também para que tal aproximação resulte 

numa singularização do momento e uma conexão desse com o autor e o leitor. 

 Nos percursos que se constroem nas crônicas saramaguianas, pode-se notar 

a relação homem-espaço a partir de uma dispersão a um espaço outro, visando a 

espelhar-se nele. Esse movimento, que produz, inclusive, exercícios líricos, como em 

“A perfeita viagem” (BV), faz-se segundo a ideia do viajante que acumula 

experiências estrangeiras. E é peregrinando tanto no seu “próprio quintal”, como na 

supracitada “No pátio, um jardim de rosas” (BV) ou na súbita descoberta da ponte 

Salazar (atual 25 de Abril) por uma criança em “A ponte” (DMO), quanto por outros 

planetas, como em “Um azul para Marte” (DMO), que Saramago vai trilhando a sua 

percepção singularizada do real. Nessa última crônica mencionada, aliás, encontra-

se um exemplo de pretexto disfarçado em testemunho ficcional, pois Saramago 

expõe sua vivência de dez anos em Marte. 

 

Em Marte, por exemplo, cada marciano é responsável por 

todos os marcianos. Não tenho a certeza de ter 

compreendido bem o que isto quer dizer, mas enquanto lá 

estive (...), nunca vi um marciano encolher os ombros. (Devo 

esclarecer que os marcianos não têm ombros, mas o leitor 

está certamente a perceber a minha ideia.) (SARAMAGO, 

1997, p.195). 

 

 Como se pode perceber, o que se produz é um deslocamento irônico, cuja 

motivação é precisamente realizar uma gradativa desconstrução daquela que seria 

uma das principais críticas de José Saramago à sociedade: o individualismo e a 

decorrente transformação do outro em mero objeto alheado, quando não um 

obstáculo a ser transposto. Mudando o foco para um outro planeta, o cronista acaba 

por fazer o caminho inverso, buscando enfocar a pouca humanidade que haveria na 

própria Terra. E, com isso, efetua-se um trânsito entre o mundo real e o mundo 

imaginado, no sentido de propiciar ao leitor a experiência de afastar-se de si para 

ver-se a si. 
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 Na observação desse homo viator (com um grande exemplo desenvolvido em 

toda a Viagem a Portugal, sendo um autóctone tratando sua terra como estrangeira, 

ao mesmo tempo em que resgata informações e narrativas de toda ordem e lugares), 

a fusão do tempo com o espaço possibilita que o cronista funcione como catalisador 

e direcione essa miríade de imagens e evocações ao leitor, buscando uma 

ressonância e uma ampliação. 

 

 

Considerações finais 

 

 Embora se pudessem abordar tantos enfoques quanto crônicas existentes 

nos quatro livros abordados (totalizando 301 crônicas ao longo de oito anos), esse 

artigo procurou apresentar uma súmula sintética de três eixos que possuem grande 

significado dentro da persona saramaguiana. Da mesma forma, pode-se observar 

que a escritura de José Saramago se mistura à estrutura polimórfica do género 

cronístico, como uma apreensão da realidade em caleidoscópio. 

Assim, à declaração de que “está lá tudo”, referente às suas crônicas, pode-se 

salientar que não está o viés temático, mas sim o tratamento analítico e digressivo 

dado aos mais variados tópicos que afloram interrogações ao senso comum. As 

palavras, as paisagens e os percursos propostos por Saramago em suas crônicas, 

bem como nos romances, versariam sobre a revisitação, a indagação e a redenção 

possível e almejada, sendo que persiste o elemento da busca em constante 

inconclusão.  

Com esse papel de consciência insatisfeita que José Saramago se atribui, há 

um comprometimento, a cada texto, com algum aspecto sobre o qual tenciona lançar 

uma luz incômoda (não acomodada). Deambulando por dogmas religiosos, 

injustiças sociais, desconcertos políticos, doutrinações históricas, o cronista efetua 

seu movimento de experiência e questionamento, tomando a sua palavra como força 

de ação, capaz de sugerir novos caminhos para a busca de uma compreensão do 

homem como ser em diálogo e interação. E o leitor aparece, nas crônicas 

saramaguianas (e nos romances ulteriores), como peça fundamental para que tal 

projeto se concretize, tornando o texto cronístico, mesmo com suas limitações 

jornalísticas de ordem espacial e temporal, um repositório não somente de leituras 

e vivências, mas principalmente de desassossegos. 

 

Notas 
 
1 As crônicas seriam publicadas posteriormente em quatro livros: Deste mundo e do outro 
(1ª edição, 1971), A bagagem do viajante (1ª edição, 1973), As opiniões que o DL teve (1ª 
edição, 1974) e Os apontamentos (1ª edição, 1976). Os dois últimos foram publicados 
posteriormente em conjunto no volume Os apontamentos (1ª edição, 1990). 
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2 A localização das crônicas apontadas neste artigo, com relação ao livro em que foram 
publicadas, será feita conforme as siglas: DMO – Desde mundo e do outro; BV – A bagagem 
do viajante; DL – As opiniões que o DL teve; AP – Os apontamentos. 
 
3 Tal escolha não é gratuita, pois vale-se dos estudos de dois importantes pesquisadores da 
obra saramaguiana, nos quais essa pesquisa se baseia. Maria Alzira Seixo, em seu O essencial 
sobre José Saramago, observará que três parecem ser os polos de articulação do cronista: o 
tempo, o sujeito e a palavra (Cf. SEIXO, 1999, p.17), ao passo que Horácio Costa, em José 
Saramago – o período formativo, apresenta três núcleos significantes centrais da crônica 
saramaguiana: a escrita memorialística, a reflexão moral do acontecer histórico-social. e a 
ficcionalização (Cf. COSTA, 1997, p.93). 
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TODOS OS NOMES DO HOMEM 

DUPLICADO OU O CAOS É 

UMA ORDEM POR DECIFRAR 
 

 

EULA CARVALHO PINHEIRO  

 

 

 

 

 

 

O acaso só favorece a mente preparada. 

Louis Pasteur 

 

O mundo só está em ordem quando eu o desarrumo 

Alain Bosquet 

 

O que eu quero é que o leitor participe. Todo texto é um texto 

por decifrar e, por mais claro que esteja, (...) ainda assim é 

preciso decifrá-lo. 

José Saramago 

 

Considerações iniciais 

  

Fazer uma leitura sobre o O homem duplicado de José Saramago, neste 

momento que Villeneuve fez outra por meio da linguagem cinematográfica, requer, 

de minha parte, a descrição de alguns acontecimentos. 

A última tela do documentário José e Pilar apresenta o ecrã negro com a frase 

do romance O homem duplicado (e igualmente epígrafe): “O caos é uma ordem por 

decifrar” – inscrita na cor branca. Ao ler essa frase no final do documentário, minha 

inquietação aumentou: o que isso poderia indicar? O cineasta de José e Pilar possuía 

a intenção de levar o romance também para a linguagem cinematográfica ou estaria 

ali a ratificação de que José e Pilar eram a “ordem decifrada”, ou seja, “as imagens 

que lá estão dentro, pegadas umas às outras de maneira a contarem uma história” 

(SARAMAGO, 2002, p.105)? Adiante voltarei à questão, quando abordar, 

especificamente, o caos e a ordem. 
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 Em 25 de setembro de 2010, por ocasião da estreia mundial do documentário 

José e Pilar do cineasta Miguel Gonçalves Mendes, conheci Pilar del Río. Naquela 

ocasião, para além da emoção que esse encontro envolvera, pude perguntar-lhe 

sobre uma questão pertinente ao romance O homem duplicado: desejava a 

confirmação de que as notícias lidas de que José Saramago tinha uma preocupação 

tanto em relação à crítica quanto aos leitores de não terem dado muita atenção ao 

referido romance se fazia verídica. A resposta afirmativa de Pilar del Río deu-me o 

suporte necessário para concluir a leitura que apresentaria no Congresso da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro [A República da Letras e a República nas 

Letras]1, no dia 30 de setembro. 

 No início de minha comunicação, na UFRJ, indaguei aos espectadores quem 

já havia lido O homem duplicado. Após alguns segundos de intenso silêncio, 

provavelmente provocado por constrangimento, uma professora diz: “Ainda não li”. 

Naquele momento, levantei-me e ofertei um exemplar. Essa atitude foi necessária 

para a abordagem inicial: comentei sobre o quanto a escrita de O homem duplicado 

é fascinante e, por consequência, instigante. Embora tivesse, ainda, menos leitores 

que os demais romances. Daí em diante, abordei, principalmente, a 

intratextualidade presente no romance (que, particularmente, denomino “Saramago 

conversa com Saramago”, há 22 anos), e a questão do DUPLO (tanto o “duplo” 

inserido no romance: Tertuliano Máximo Afonso e Daniel Santa Clara – Daniel Claro, 

como os vários “duplos” na escrita saramaguiana).  

Em relação à intratextualidade, como também aos vários duplos da escrita 

saramaguiana, temos, logo na segunda página, por exemplo, a menção de solitárias 

personagens masculinas de romances anteriores, 

   

O que por aí mais se vê, a ponto de já não causar surpresa, é 

pessoas a sofrerem com paciência o miudinho escrutínio da 

solidão, como foram num passado recente exemplos públicos, 

ainda não especialmente notórios, e até, em dois casos, de 

afortunado desenlace, aquele pintor de retratos de quem 

nunca chegámos a conhecer mais que a inicial do nome, 

aquele médico de clínica geral que voltou do exílio para 

morrer nos braços da pátria amada, aquele revisor de 

imprensa que expulsou uma verdade para plantar no seu 

lugar uma mentira, aquele funcionário subalterno do registo 

civil que fazia desaparecer certidões de óbito, todos eles, por 

casualidade ou coincidência, formando parte do sexo 

masculino, mas nenhum que tivesse a desgraça de chamar-se 

Tertuliano, e isso terá decerto representado para eles uma 

impagável vantagem no que toca às relações com os 

próximos. (SARAMAGO, 2002, p.12) 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.2. julho, 2015 • ISSN 2359 3679 

65 
 

 

A citação de O homem duplicado inscrita acima marca a presença dos 

romances Manual de pintura e caligrafia [...aquele pintor de retratos de quem nunca 

chegámos a conhecer mais que a inicial do nome...], O ano da morte de Ricardo Reis 

[...aquele médico de clínica geral que voltou do exílio para morrer nos braços da pátria 

amada...], História do Cerco de Lisboa [...aquele revisor de imprensa que expulsou uma 

verdade para plantar no seu lugar uma mentira...], Todos os nomes [...aquele 

funcionário subalterno do registo civil que fazia desaparecer certidões de óbito ...]. 

Todavia, a escrita de O homem duplicado dialoga, sobretudo, com o romance 

Todos os nomes. Nesse sentido, analisei o diálogo “Saramago conversa com 

Saramago” com base no ensaio escrito por José Saramago: O Autor como Narrador, 

pois 

[...] o autor está no livro todo, o autor é todo o livro, mesmo 

quando o livro não consiga ser todo o autor. Não foi 

simplesmente para chocar a sociedade do seu tempo que 

Gustave Flaubert declarou que “Madame Bovary” era ele 

próprio. Parece-me, até, que, ao dizê-lo, não fez mais que 

arrombar uma porta desde sempre aberta. Sem falar ao 

respeito devido ao autor de “Bouvard et Pécuchet”, poder-se-

ia mesmo dizer que uma tal afirmação não peca por excesso, 

mas por defeito: faltou a Flaubert acrescentar que ele era 

também o marido e os amantes de Emma, que era a casa e a 

rua, que era a cidade e todos quantos, de todas as condições e 

idades nela viviam, casa, rua e cidades reais ou imaginadas, 

tanto faz. Porque a imagem e o espírito, o sangue e a carne de 

tudo isto, tiveram de passar, inteiros, por uma só pessoa. 

Também eu, ainda que sendo tão pouca coisa em comparação, 

sou a Blimunda de “Memorial do Convento”, e em “O 

Evangelho Segundo Jesus Cristo” não sou apenas Jesus e 

Maria Madalena, ou José e Maria, porque sou também o Deus 

e o Diabo que lá estão... (SARAMAGO, 1997, p. 41) 

 

 Antes de prosseguir, especificamente, com a relação entre os romances O 

homem duplicado e Todos os nomes, registro o diálogo (entre os muitos que existem 

no que se refere à obra saramaguiana) que se faz entre autor e livro em As 

intermitências da morte e Todos os nomes, “pelo que possa vir a valer no futuro, aqui 

a deixaremos consignada”. Em nota, a minha ansiedade por perceber que poucos 

notaram, fica também um excerto de A viagem do elefante, no qual o autor antecipa 

um outro projeto de texto2. 
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Aqui, na sala da morte e da gadanha, seria impossível 

estabelecer um critério parecido com o que foi adoptado por 

aquele conservador de registo civil que decidiu reunir 

num só arquivo os nomes e os papéis, todos eles, dos 

vivos e dos mortos que tinha à sua guarda, alegando que 

só juntos podiam representar a humanidade como ela deveria 

ser entendida, um todo absoluto, independentemente do 

tempo e dos lugares, e que tê-los mantido separados havia 

sido um atentado contra o espírito. Esta é a enorme 

diferença existente entre a morte daqui e aquele sensato 

conservador dos papéis da vida e da morte, ao passo que 

ela faz gala de desprezar olimpicamente os que morreram, 

recordemos a cruel frase, tantas vezes repetida, que diz o 

passado, passado está, ele, em compensação, graças ao que na 

linguagem corrente chamamos consciência histórica, é de 

opinião de que os vivos nunca deveriam ser separados 

dos mortos e que, caso contrário, não só os mortos 

ficariam para sempre mortos, como também os vivos só 

por metade viveriam a sua vida, ainda que ela fosse mais 

longa que a de matusalém (...). Certamente nem toda a gente 

estará de acordo com a ousada proposta arquivística do 

conservador de todos os nomes havidos e por haver, mas, 

pelo que possa vir valer no futuro, aqui a deixaremos 

consignada. (SARAMAGO, 2005, p. 158-9, grifos meus) 

 

Tertuliano Máximo Afonso (de O homem duplicado) é também o Sr. José (de 

Todos os nomes). Essa afirmação de que o professor de História e o auxiliar de escrita 

da Conservatória Geral do Registo Civil são a mesma pessoa ou personagens que 

migram de uma obra para outra, evidenciando a intratextualidade, é percebida pelo 

leitor atento que leu, claro está, ambos os romances; pois sem o conhecimento de 

que o Sr. José esteve durante uma noite no gabinete de um diretor de escola não se 

tem a devida constatação de que se trata do mesmo gabinete. Por outro lado, um 

leitor com aguçada percepção mostrar-se-á intrigado ao ler: “Já estive aqui” 

(SARAMAGO, 2002, p. 84); momento que Tertuliano entra no gabinete do diretor da 

escola.  

 

O gabinete do diretor era no andar de cima, a escada de 

acesso tinha no telhado uma claraboia tão baça por dentro 

e tão suja por fora que, tanto no inverno como no verão, só 

avaramente deixava passar para baixo alguma luz natural. 

Enfiou por outro corredor e parou na segunda porta. Como 
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havia uma luz verde acesa, bateu com os nós dos dedos e abriu 

quando ouviu de dentro, Entre, deu os bons dias, apertou a 

mão que o diretor lhe estendia e, a um sinal dele, sentou-se. 

Sempre que aqui entrava tinha a impressão de já ter visto 

este mesmo gabinete noutro lugar, era como um desses 

sonhos que sabemos ter sonhado mas que não conseguimos 

recordar quando despertamos. O chão estava alcatifado, a 

janela tinha um cortinado de grossos panos, a secretária 

era ampla, de estilo antigo, moderno a cadeirão de pele 

negra. Tertuliano Máximo Afonso conhecia estes móveis, 

este cortinado, esta alcatifa, ou julgava conhecê-los, 

possivelmente foi ter lido um dia num romance ou num 

conto a lacónica descrição de um outro gabinete de um outro 

diretor de uma outra escola o que, assim sendo, e no caso de 

vir a ser demonstrado com o texto à vista, o obrigará a 

substituir por uma banalidade ao alcance de qualquer pessoa 

de razoável memória o que até hoje tinha pensado ser uma 

intersecção entre a sua rotineira vida e o majestoso fluxo 

circular do eterno retorno. (SARAMAGO, 2002, p. 80-1, grifos 

meus) 

 

Continuando 

 

Fantasias. Absorto na sua onírica visão, o professor de 

História não tinha ouvido as primeiras palavras do diretor, 

mas nós que aqui sempre estaremos para as faltas 

[narrador-autor], podemos dizer que não tinha perdido 

muito, apenas a retribuição dos seus bons dias, a pergunta 

Como tem passado, o preambular Pedi-lhe que viesse aqui 

para, daí em diante Tertuliano Máximo Afonso passou a estar 

presente em corpo e em espírito, com a luz dos olhos desperta 

e a do entendimento também. (SARAMAGO, 2002, p.81, grifos 

meus) 

 

Ainda, na sala do diretor, o texto enfatiza, uma vez mais, a sensação de 

reconhecimento daquele ambiente por parte de Tertuliano Máximo Afonso. Além 

disso, o narrador-autor afirma “ler também é uma forma de lá estar”, o que implica, 

necessariamente, uma conversa (um chamado de atenção) com o leitor. Nesse 

sentido, o leitor de Todos os nomes e Tertuliano Máximo Afonso estiveram, naquela 

sala, anteriormente. Para além dessa constatação, a sentença “ler também é uma 

forma de lá estar” é marca de outras tantas leituras empreendidas por José 
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Saramago; por sua vez a ação de escrever como fez nos textos diarísticos e 

memorialísticos é testemunho para além do tempo3. Ratifico, também, que a OBRA 

de José Saramago é toda ela para o hoje e para o futuro: “navegação pelo rio do 

Tempo acima” (SARAMAGO, 2002, p.86). 

 

Nunca se repetirá de mais aquela outra trivialidade de que as 

pequenas causas podem produzir grandes efeitos. Num 

momento em que o director voltou à secretária para recolher 

os óculos, Tertuliano Máximo Afonso olhou em redor, viu 

o cortinado, o cadeirão de pele negra, a alcatifa, e 

novamente pensou, Já aqui estive. Depois , talvez porque 

alguém tivesse aventado que poderia apenas haver lido em 

qualquer parte a descrição de um gabinete parecido a este, 

acrescentou outro pensamento o que tinha pensado, 

Provavelmente, ler também é uma forma de lá estar. [...] Se 

eu aqui tivesse estado antes de ser professor da escola, 

isto que agora estou a sentir poderia não ser mais que 

uma memória de mim mesmo histericamente activada. 

(SARAMAGO, 2002, p.83-4, grifos meus) 

 

 Ambas as situações, que Tertuliano Máximo Afonso menciona, ocorreram: 

“Se eu aqui tivesse estado antes de ser professor da escola”; sim, foste o Sr. José da 

Conservatória do Registo Civil e o que estás a sentir é “uma memória [...] activada”. 

No romance Todos os nomes leio: “é preciso andar muito para alcançar o que está 

perto” (SARAMAGO, 2010, p.79). 

 O Sr. José – auxiliar da Conservatória do Registro Civil – observa com 

particular atenção o que está escrito nos verbetes; até que se depara, por acaso, com 

o da “mulher desconhecida” e neste coloca especial atenção. É a partir desse 

momento que o Sr. José “abandona uma existência por procuração e começa a viver 

de facto” (PERRONE-MOISÉS, 1999, p.431). Ao interessar-se pela “mulher 

desconhecida”, interessa-se por si mesmo, pois “conheces o nome que te deram, não 

conheces o nome que tens” – palavras que compõem a epígrafe dessa obra; e como 

fora mencionado por José Saramago: “as epígrafes dos meus romances dizem 

antecipadamente muito daquilo que será encontrado nas páginas que a elas se 

seguem”.  

 Uma digressão se faz necessária; em Todos os nomes, José Saramago ratifica 

sua constante intenção de dar voz a pessoas comuns que nada têm de diferente 

daquelas “que nascem entram nas enciclopédias, nas histórias, nas biografias, nos 

catálogos, nos manuais, nas colecções de recortes, os outros, mal comparando, são 

como a nuvem que passou sem deixar sinal de ter passado, se choveu não chegou 
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para molhar a terra” (SARAMAGO, 2010, p. 44). As pessoas são muito mais que um 

nome. 

 O interesse do Sr. José pela “mulher desconhecida” acaba por levá-lo à escola 

onde ela estudara e, assim, ao gabinete do Director: 

 

Neste andar só havia salas de aula, o gabinete do diretor 

seria com certeza no de cima, afastado das vozes, dos 

ruídos incómodos, do tumulto da entrada e saída das 

classes. A escada de acesso tinha no alto uma clarabóia, 

ao subir por ela ascendia-se progressivamente da escuridão à 

luz, o que, nesta circunstância, não tem outro significado que 

prosaicamente podermos ver onde pomos os pés. [...] Saiu da 

secretaria e duas portas adiante deu finalmente com o 

gabinete do diretor. Comparando com a austeridade da 

Conservatória Geral, aqui não seria exagero falar de luxo. O 

chão estava alcatifado, a janela tinha um cortinado de 

grossos panos, agora fechados, a secretária, de estilo 

antigo, era ampla, o cadeirão de pele negra, moderno, tudo 

isto ficou a saber o Sr. José porque, ao abrir a porta e 

encontrar-se com uma obscuridade total, não teve dúvidas 

em acender primeiro a lanterna, e, logo a seguir, o candeeiro 

do tecto. [...] O cadeirão do diretor era cómodo, poderia 

dormir ali, mas muito melhor seria o comprido e profundo 

sofá de três lugares que parecia estar a abrir-lhe 

caridosamente os braços para neles reconfortar o fatigado 

corpo. (SARAMAGO, 2010, p.112-114, grifos meus) 

 

Antes de acomodar-se o Sr. José, apesar do extenuado estado, “nem tinha 

dado pela passagem do tempo”, ali, naquele gabinete, chorou convulsivamente a 

pensar na possibilidade de ter estado nessa mesma situação, porém “noutra escola, 

o rapazinho das primeiras classes que cometeu uma travessura e foi chamado ao 

director para receber o merecido castigo” (SARAMAGO, 2010, p.114). Estaria nessas 

últimas palavras uma reflexão, uma recordação, a memória presente do rapazito 

José Saramago, a comprovar que “tudo é autobiografia”? Volto ao gabinete do 

diretor: 

O Sr. José começou por tirar os sapatos, depois despiu o 

casaco e a camisa, desenfiou as calças, que foi dependurar 

num cabide de pé alto que se encontrava a um canto, agora só 

faltava que pudesse com a manta do filme, acessório difícil de 

encontrar no gabinete de um director de colégio, salvo se o 

director deste for pessoa idosa, dessas a quem se lhes 
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arrefecem os joelhos quando estão muito tempo sentadas. O 

espírito dedutivo do Sr. José conduziu-o mais uma vez à 

conclusão certa, a manta estava cuidadosamente dobrada 

sobre a almofada do cadeirão. Não era grande, não chegava 

para cobri-lo por completo, mas seria melhor que ter que ficar 

toda a noite ao léu. O Sr. José apagou a luz do tecto, guiou-se 

com a lanterna e, suspirando, estendeu-se no sofá, para logo 

se encolher de modo a caber todo debaixo da manta. 

(SARAMAGO, 2010, p.115, grifos meus) 

 

 Outras semelhanças se fazem presente entre Todos os nomes e O homem 

duplicado. Entre elas temos a procura por uma pessoa: o Sr. José, funcionário da 

Conservatória do Registro Civil, a partir do momento que um verbete ao acaso 

aparece entre outros que lia, decide investigar quem é aquela mulher desconhecida. 

Já Tertuliano Máximo Afonso, professor de História, aceita a indicação do professor 

de Matemática: aluga o filme “Quem Porfia Mata Caça”; estupefato com a semelhança 

entre um ator coadjuvante e ele, segue também as “pistas” para conhecer mais da 

referida pessoa. Ambos, todavia, direcionam-se pelo caminho mais longo, ou seja, 

indireto.  

  As personagens, no entanto, são alertadas para seguirem o modo mais 

prático para conseguirem as respostas ou, até mesmo, para desistirem da 

empreitada. No caso de Tertuliano Máximo Afonso, de início, será o “senso comum” 

que manterá dialeticamente uma conversa na tentativa de dissuadi-lo da ideia: 

 

[...] o senso comum de Tertuliano Máximo Afonso compareceu 

finalmente a dar-lhe o conselho cuja falta mais se vinha 

notando desde o aparecimento do empregado da recepção no 

televisor, e foi esse o conselho o seguinte, Se achas que deves 

pedir uma explicação ao teu colega, pede-a de uma vez, 

sempre será melhor que andares por aí com a garganta 

atravessada de interrogações e dúvidas, recomendo-te 

em todo o caso que não abras demasiado a boca, que 

vigies as tuas palavras, tens uma batata quente nas mãos, 

larga-a se não queres que te queime, devolve o vídeo à 

loja hoje mesmo, pões uma pedra sobre o assunto e 

acabas com o mistério antes que ele comece a deitar cá 

para fora coisas que preferirias não saber, ou ver, ou 

fazer, além disso, supondo que há uma pessoa que é uma 

cópia tua, ou tu uma cópia sua, e pelos vistos há mesmo, 

não tens nenhuma obrigação de ir à procura dela, esse 

tipo existe e tu não o sabias, existe tu e ele não sabe, 
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nunca se viram, nunca se cruzaram na rua, o melhor que 

tens a fazer é, E se encontro um dia destes, se me cruzo com 

ele na rua, interrompeu Tertuliano Máximo Afonso, Viras a 

cara para o lado, nem ti vi nem te conheço, E se ele se dirigir 

a mim, Se tiver uma só pontinha de sensatez fará o mesmo, 

Não se pode exigir a toda gente que seja sensata, Por isso o 

mundo está como está, Não respondeste à minha pergunta, 

Qual, Que faço eu se ele se dirigir a mim, Dizes-lhe que 

extraordinária coincidência, fantástica, curiosa, o que te 

parecer mais adequado, mas sempre coincidência, e cortas a 

conversa, Assim sem mais nem menos, Assim sem mais nem 

menos, Seria uma má-criação, uma indelicadeza, Às vezes é a 

única maneira de evitar males maiores [...]. (SARAMAGO, 

2002 p. 32-3, grifos meus) 

 

Por outro lado, o romance O homem duplicado apresenta-nos, depois, 

Carolina Máximo, mãe de Tertuliano Máximo Afonso a prevenir também o filho do 

que uma ação presente possa trazer no futuro. O filho ironicamente compara a mãe 

à Cassandra, pois essa personagem da mitologia grega teve papel importante na 

Guerra de Tróia por tê-la previsto, como também a destruição que a peleja 

provocaria. Mais discretamente também a nomeia de Sibila, pois as sibilas eram 

também de poderes proféticos na mitologia greco-romana. 

 

A mãe de Tertuliano Máximo Afonso, cujo nome Carolina, de 

apelido Máximo, aqui finalmente aparece, é uma assídua e 

fervorosa leitora de romances. Como tal, sabe tudo de 

telefones que às vezes tocam sem ser esperados e de outros 

que tocam às vezes quando desesperadamente se espera que 

tocassem. Não foi este o caso de agora, a mãe de Tertuliano 

Máximo Afonso só tem andado a perguntar-se. Quando será 

que meu filho telefona, e eis que de repente tem a sua voz 

juntinha ao ouvido, Bons dias, minha senhora mãe, como tem 

passado, Bem, bem, na forma do costume, e tu, Eu também 

como sempre, Tens tido muito trabalho na escola, O normal, 

os exercícios, as chamadas, uma reunião ou outra de 

professores, E essas aulas, quando é que acabam este ano, 

Daqui por duas semanas, (...) Irei vê-la claro, mas não poderei 

ficar mais que três ou quatro dias, Porquê, É que tenho ainda 

umas coisas para arrumar aqui, umas voltas a dar, Que coisas 

são essas, que voltas, a escola fecha para férias e as férias, 

fizeram-se para descanso das pessoas (...) Tem algo que ver 
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com tua amiga, a Maria da Paz, Até certo ponto, Pareces uma 

personagem de um livro que tenho andado a ler, uma mulher 

que quando lhe perguntavam responde sempre com outra 

pergunta, (...), Depois lhe contarei tudo, (...) Tranquilize-se, 

por favor, de uma maneira ou outra neste mundo tudo acaba 

por se resolver, Às vezes da maneira pior, (...) mas aquela 

frase da mãe, Às vezes da maneira pior, quando, para a 

sossegar, ele tinha dito que neste mundo tudo se resolve, 

soavam-lhe agora a vaticínio de desastre, a anúncio de 

fatalidades, como se, em lugar da idosa senhora que se 

chamava Carolina Máximo e era sua mãe, lhe tivesse 

saído do outro lado do fio uma sibila ou uma cassandra a 

dizer-lhe, por outras palavras, Ainda estás a tempo de 

parar. (SARAMAGO, 2002, p.137-9, grifos meus) 

 

À semelhança do processo dialético que Tertuliano Máximo Afonso 

estabelece com o “senso comum” (ou seja, Tertuliano com Tertuliano); o Sr. José 

dialoga consigo e esse outro “José” é o “tecto” de seu pequeno quarto; nesse 

momento também é sobre a busca pela mulher desconhecida que está a ser 

discutida. Continuar ou interromper são dois pensamentos que habitam uma 

mesma pessoa que se divide em outra. 

 

A ideia que o tecto deu ao Sr. José foi que interrompesse as 

férias e voltasse ao trabalho, Dizes ao chefe que já estás com 

suficientes forças e pedes que te reserve o resto dos dias 

para outra ocasião, isto no caso de vires ainda a 

encontrar maneira de sair do buraco em que te meteste, 

com todas as portas fechadas e sem uma pista que te 

oriente, O chefe vai achar estranho, Coisas muito mais 

estranhas tens tu andado a fazer nos últimos tempos, 

Vivia em paz antes desta obsessão absurda, andar à procura 

de uma mulher que nem sabe que existo, Mas sabes tu que 

ela existe, o problema é esse, Melhor seria desistir de uma 

vez, Pode ser, pode ser, em todo o caso lembra-te de que 

não é só a sabedoria dos tectos que é infinita, as 

surpresas da vida também o são, Que queres dizer com essa 

sentença tão rançosa, Que os dias se sucedem e não se 

repetem, Essa é mais rançosa ainda, não me digas que é 

nesses lugares-comuns que consiste a sabedoria dos tectos, 

comentou desdenhoso o Sr. José, Não sabes nada da vida se 

crês que há mais alguma coisa para saber, respondeu o 
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tecto, e calou-se. (SARAMAGO, 2010, p.187-8, grifos meus: 

sublinhadas, do narrador e em negrito do tecto) 

 

O Sr. José e a senhora do rés-do-chão direito dialogam sobre isso: 

 

E que informação era essa que tinha para me dar. A mulher 

bebeu um pouco de chá, estendeu a mão hesitante para o 

prato das bolachas, mas não concluiu o gesto. Disse, Recorda-

se de eu lhe ter sugerido, no fim da sua visita, quando já 

se ia retirar, que procurasse na lista telefónica o nome da 

minha afilhada, Recordo-me, mas preferi não seguir o seu 

conselho, Porquê,  É muito difícil de explicar, Com certeza terá 

tido as suas razões, Dar razões para o que se faz ou se deixa 

de fazer é o que há de mais fácil, quando percebemos que as 

não temos ou não as temos suficientes tratamos de inventá-

las, no caso da sua afilhada, por exemplo, eu poderia 

agora declarar que achei preferível seguir o caminho 

mais longo e mais complicado, E essa razão, pergunto, é das 

verdadeiras, ou é das inventadas, Concordemos que tem tanto 

de verdade como de mentira, E qual é nela a parte de mentira, 

Em estar eu a proceder de modo a que a razão que lhe dei seja 

tomada como verdade inteira, E não o é, Não, porque omito 

a razão de ter preferido aquele caminho e não outro, 

directo, Aborrece-o a rotina de seu trabalho, Essa poderia 

ser outra razão [...] (SARAMAGO, 2010, p. 227-8, grifos 

meus) 

 

Tertuliano Máximo Afonso pensou em procurar na lista telefônica por ele 

mesmo. Mas a exemplo do Sr. José preferiu “o caminho mais longo e complicado”. 

 

Se tu fores à lista telefónica, disse, poderás saber onde ele vive, não 

precisarás de perguntar à produtora, e até, no caso de estares com 

disposição para isso, poderás ir ver a rua onde ele mora, e a casa, 

claro que deverás ter a prudência elementar de te disfarçares, não 

me perguntes de quê, isso é lá contigo. (SARAMAGO, 2002, p.115)  

 

O caos é uma ordem por decifrar 

  

 A sentença “O caos é uma ordem por decifrar”, como dissera no início 

intrigou-me e, como leitora que segue por prazer o prazer do escritor: “o que eu 

quero é que o leitor participe” (ARIAS, 2003, p.75), fui em busca das questões para 
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as respostas que vinham à mente. Assim, indaguei, estaria José Saramago referindo-

se à Teoria do Caos? Nesse sentido, reiniciei o que já lera sobre a Teoria do Caos do 

matemático Edward Norton Lorenz. Paralelo a essa busca reli Conversas inéditas, de 

Miguel Gonçalves Mendes e José Saramago: o amor possível, de Juan Arias. Em 

Conversas inéditas encontro a resposta que José Saramago apresenta a duas 

perguntas realizadas em sequência por Miguel Gonçalves Mendes: “José que imagem 

acha que o mundo tem de si? E que imagem é que o José tem do mundo?” O excerto 

abaixo evidencia, pelo menos, o “caos provocado por José Saramago com o seu êxito; 

afinal “de repente desarruma o panorama”4. 

 

Donde é que esse gajo saiu, não saiu da Universidade, não saiu 

de grupos intelectuais, não saiu de parte nenhuma, não se 

sabe de onde é que este gajo saiu, depois escreve um livro que 

se chama Levantado do Chão, escreve outro melhor ainda que 

se chama Memorial do Convento, outro melhor ainda que os 

outros dois que é O Ano da Morte de Ricardo Reis, e continua a 

escrever até hoje. Donde é que saiu este filho da puta? E quem 

é que vai digerir isso, pessoas que estavam instaladas na sua 

própria reputação, na sua própria fama, no seu próprio 

trabalho – digno evidentemente – e que de repente são 

surpreendidas pelo aparecimento de uma pessoa sem 

passado, ou cujo passado eles desconheciam completamente, 

e que de repente desarruma o panorama, e isso não se 

perdoa. Toda a gente está bem no seu sítio, com o seu próprio 

território, com os seus grupos de amigos, influência, e tudo o 

mais, e de repente aparece um gajo suspeito e que tem êxito, 

e que vende livros. Escreve os livros que quer, não escreve os 

livros que se supõe que os leitores quererão ler, escreve os 

livros que quer escrever. E para remate de tudo isto, ainda por 

cima, dão-lhe o Prémio Nobel. Você crê que isso se perdoa? 

(MENDES, 2011, p.121-2, grifos meus). 

 

Todavia, a explicação dada por José Saramago para um comentário de Juan 

Arias tornou-se conclusiva: 

 

Recordo que, quando foi publicado o romance [referência ao 

Levantado do chão] em que tudo isso aconteceu, as pessoas 

ficaram um tanto desconcertadas, e um amigo que eu 

presenteara com o romance telefonou-me dois ou três dias 

depois para dizer que não estava a perceber nada. Eu lhe disse 

que tentasse ler duas ou três páginas em voz alta, e no dia 
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seguinte tornou a ligar-me dizendo: “Percebi e já sei o que 

queres”. O que eu quero é que o leitor participe. Todo 

texto é um texto por decifrar e, por mais claro que esteja, 

com todas as pistas dadas, todas as indicações, por mais que 

eu diga o que se deve entender o que ali está, ainda assim é 

preciso decifrá-lo. Talvez decifrar um texto meu seja um 

pouco mais complicado, mas a partir do momento em que 

o leitor sabe quais são as regras do jogo que estou a 

propor, pronto, não terá a menor dificuldade. E mais, a 

intervenção do leitor será muito mais intensa, muito 

maior, do que se o texto estivesse facilitado por todas as 

muletas da pontuação. Sempre se pode dizer que é uma 

coisa que nos ajuda, mas pode viver-se sem ela. Claro que, 

quando tenho de escrever um artigo, observo todas as regras 

ortodoxas da escrita. Já um texto de ficção, que é como um 

pequeno mundo onde as coisas se comportam de outra 

maneira, o leitor tem de entrar nesse mundo, penetrar 

nele, aceitar as suas regras e seguir adiante. (ARIAS, 2003, 

p.75-6) 

 

Sigo adiante, considerando, sobretudo, o que José Saramago disse para Carlos 

Reis5, em 1997, porque procuro ser clara ao escrever a fim de que o leitor não 

especializado compreenda; essa maneira de escrever traz novos leitores para a obra 

que estou a analisar, isso vale muito.  

 

[...] eu considero a crítica literária necessária, desde que 

compreensível, quero dizer, desde que esteja ao alcance 

dos leitores comuns, de revistas e de jornais, que no fundo 

todos somos. [...] o crítico literário é um leitor que tem o 

privilégio de poder dizer o que é que lhe pareceu o livro que 

leu e que eu possa ler isso, entendendo o que está a ser dito. 

Isso sim, é útil para os leitores ou para aqueles que 

podem vir a ser leitores de um livro determinado e que 

gostam de ser informados”. (REIS, 2015, p. 64, grifos meus).  

 

A ideia de CAOS está presente desde os tempos bíblicos: “A terra, entretanto, 

era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o 

Espírito de Deus se movia sobre a face das águas” (Gênesis 1 – AT); como também 

na Mitologia: “o vazio primordial”. Segundo Hesíodo (poeta da Grécia arcaica) a 

primeira de todas as divindades da Mitologia era o CAOS.  
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 Todavia, com o tempo, a noção de CAOS foi tomando outros aspectos. Isso, 

aliás, é, em geral, o que acontece com as palavras, tanto na grafia quanto no 

significado; este, porém, de maior complexidade, pois pode alterar 

significativamente um enunciado. A palavra CAOS, segundo o Dicionário Aurélio,  é 

oriunda do latim [chaos < gr. cháos.], sendo um substantivo masculino com o sentido 

de “confusão ou desordem”. Essa palavra atualmente sugere tanto o significado 

inicial quanto um outro que surgiu com a Teoria do Caos, ou seja, “a ausência de 

alguma forma de ordem que deveria estar presente” (LORENZ, 1996, p.15); ou ainda 

“sistemas desorganizados que podem organizar-se espontaneamente, tal como uma 

massa líquida informe pode, quando congelada, solidificar-se em um belo cristal” 

(LORENZ, 1996, p.15-6). 

Imaginemos dezenas de laranjas empilhadas sobre uma mesa a formarem a 

figura de uma pirâmide. Haveria, pois, quem dissesse: “perfeito, todas estão no seu 

lugar”. Logo em seguida, alguém retira uma das laranjas do meio ou da base e todas 

instantaneamente acabam por esparramarem-se pelo chão. Nesse sentido, o que é 

verdadeiramente o CAOS: a ordem ou a desordem? Se avaliarmos que a ordem 

apresentada no exemplo é frágil, veremos que a consistência está na desordem, ela 

sim, neste caso, estável. Com as laranjas espalhadas ter-se-ia uma situação mais 

definida. 

No romance O homem duplicado, Tertuliano Máximo Afonso ordena 

cronologicamente as cassetes a fim de assistir aos filmes, mas não estava nessa 

sequência a ORDEM, tanto assim que acaba por não segui-la. 

 

Quis porém o acaso, muito mais exacto teria sido dizer que 

foi inevitável, uma vez que conceitos tão sedutores como fado, 

fatalidade ou destino não teriam cabimento neste discurso, 

que o arco de círculo descrito pelos olhos de Maria da Paz 

passasse, primeiro pelo televisor ligado, logo pelas 

cassetes que não tinham sido devolvidas aos seus lugares 

no chão, finalmente pela própria fileira delas, presença 

inexplicável, insólita, para qualquer pessoa que, como ela, 

íntima destes sítios, tivesse suficiente conhecimento dos 

gostos e hábitos do dono da casa, Que é isto, que fazem aqui 

todas estas cassetes, perguntou, É material para um trabalho 

que tenho andado ocupado [...] (SARAMAGO, 2002, p.99, 

grifos meus) 

 

 Em poucas páginas adiante, Maria da Paz dirá: “O caos é uma ordem por 

decifrar”. Tertuliano Máximo Afonso surpreende-se com as palavras de Maria da 

Paz, duvida mesmo que tal sentença tenha nascido das reflexões dela. Todavia, as 

personagens femininas da obra saramaguiana são, essencialmente, incomuns. 
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O caos é uma ordem por decifrar, Quê, que foi que disseste, 

perguntou Tertuliano Máximo Afonso, que já tinha a lista do 

nomes a salvo, Que o caos é uma ordem por decifrar, Onde 

foi que leste isso, a quem o ouviste, Ocorreu-me neste 

momento, não creio que tivesse lido alguma vez, e, ouvi-lo, 

isso tenho a certeza de que não, Mas como foi que te saiu uma 

frase dessas, Que tem de especial a frase, Tem muito, Não sei, 

talvez fosse porque o meu trabalho no banco se faz com 

algarismos, e os algarismos, quando se apresentam 

misturados, confundidos, podem aparecer como 

elementos caóticos a quem não os conheça, no entanto 

existe neles, latente, uma ordem, na verdade creio que os 

algarismos não têm sentido fora de uma ordem que se 

lhes dê, o problema está em saber encontra-la, Aqui não 

há algarismos, Mas há um caos, foste tu mesmo que o 

disseste, Uns quantos vídeos desarrumados nada mais, E 

também as imagens que lá dentro estão, pegadas umas às 

outras de maneira a contarem uma história, isto é, uma 

ordem, e os caos sucessivos que elas formariam se as 

dispersássemos antes de tornar a pegá-las para organizar 

histórias diferentes, e as sucessivas ordens que assim iríamos 

obtendo, sempre deixando atrás um caos ordenado, sempre 

avançando para dentro de um caos por ordenar [...] 

(SARAMAGO, 2002, p. 105, grifos meus) 

 

Como se vê, a ideia de CAOS não implica necessariamente DESORDEM. O 

matemático, meteorologista e filósofo Edward Norton Lorenz, considerado o mentor 

da “Teoria do Caos”, avaliou que pequenas mudanças em sistemas organizados 

poderiam causar efeitos drásticos. É natural, pois, que as frutas caiam da árvore, mas 

quando Newton resolveu investigar o porquê disso ocorreu uma mudança radical 

no meio científico. Por outro lado, “muitos sistemas desorganizados podem 

organizar-se espontaneamente” (Lorenz faz menção ao livro Ordem fora do caos 

escrito pelo Prêmio Nobel Ilya Prigogine e sua colega Isabelle Stengers); na biologia 

há inúmeros exemplos, cito um: é o caso da bactéria que se reproduz aleatoriamente, 

ou seja, por si só. Na filosofia, a Teoria do Caos abre a possibilidade de 

questionarmos a respeito do Destino (e isso é muito relevante nos romances 

mencionados neste trabalho). Em tempos antigos primava-se pelo determinismo, o 

Destino era imutável. Agora, o determinismo deixa de ser sine qua non a partir do 

momento que se constata o “efeito borboleta” (termo dado por Lorenz aos efeitos 

que provocam mudanças presumíveis), qual seja: uma determinada interferência 
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tem capacidade para alterar um percurso (ou percursos). É, pois, o que acontece com 

Tertuliano Máximo Afonso – professor de História – em O homem duplicado: “Não 

sabemos tudo do que nos espera para além de cada acção nossa, havia dito a mãe 

(...) pode, em algumas situações, afligir e assustar tanto como a pior das ameaças”. 

(SARAMAGO, 2002, p.212); como também com o Sr. José – funcionário da 

Conservatória do Registo Civil – em Todos os nomes: “Quis o acaso da nova busca 

que, antes de encontrar o gabinete do diretor, o Sr. José tivesse entrado na secretaria 

do colégio, uma sala com três janelas que davam para o lado da rua”. (SARAMAGO, 

2010, p.113). 

 Lembro-me, aqui, e assim faço uma digressão que também fora o ACASO que 

possibilitou a novela A viagem do elefante. José Saramago, em breve texto, na 

primeira página, esclarece o leitor:  

 

Se Gilda Lopes Encarnação não fosse leitora de português 

na Universidade de Salzburgo, se eu não tivesse ido falar 

aos alunos, se Gilda não me tivesse convidado para jantar 

no Restaurante O Elefante, este livro não existiria. Foi 

preciso que os ignotos fados se conjugassem na cidade de 

Mozart para que eu pudesse ter perguntado: “Que figuras são 

aquelas”? (SARAMAGO, 2008, p.5) 

 

A ideia proposta por Tertuliano Máximo Afonso a respeito do ensino de 

História só aparentemente parece caótica: não apresentar cronologicamente 

ordenado os fatos não implica em desordem ou não-entendimento; implica, pois, em 

não-linearidade, complexidade e fractalização. Esta proposta, inclusive, é a essência 

do movimento trazido pelos historiadores da Nova História – que por sinal, José 

Saramago era profundo admirador. Não esqueçamos de que ele traduziu No Tempo 

das Catedrais de George Duby e, ainda, faz menção a outros historiadores dessa linha 

nos textos diarísticos como também em entrevistas.  

A desordem pode ser exemplificada por meio da ordem física das mesas na 

Conservatória do Registo Civil: oito mesas dos auxiliares de escrita logo atrás do 

balcão, com maior distância, porém atrás dessas mesas outras quatro nas quais 

trabalhavam os oficiais, seguindo a lógica (hierárquica pode-se dizer) duas mesas, 

as dos dois subchefes, e, por último, uma mesa apenas: a do Conservador6. Temos, 

pois, se de geometria tratarmos, um triângulo que apresenta no seu interior uma 

progressão geométrica: 1, 2, 4, 8. Neste caso, a progressão geométrica tem razão 2, 

ou seja, o primeiro multiplicado por 2 resultará no segundo, o segundo multiplicado 

por 2 apresentará o terceiro e assim sucessivamente. 
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Essa disposição distancia as pessoas a fim de manter uma “ordem” ineficaz: 

na prática uma pessoa não vê o rosto da outra, mas a cabeça por trás; uma “ordem” 

que tem o propósito de evitar contato e aumentar a eficiência; embora o trabalho 

em tudo não seja mais eficiente por isso. Semelhante são as muitas salas de aula 

ainda existentes, especialmente no Brasil. 

A posição das sepulturas da parte destinada aos suicidas é, em tudo, diferente 

do organograma da Conservatória. Quando o Sr. José encontrou o pastor de ovelhas, 

após ter dormido protegido por uma oliveira no Cemitério Geral, tem conhecimento 

de que a sepultura encontrada não seria da “mulher desconhecida”, pois o pastor de 

ovelhas permutava os números das sepulturas todos os dias. Assim, o Sr. José não 

encontrara a sepultura da mulher desconhecida como pensara. Tão logo, o pastor de 

ovelhas se afasta, o Sr. José  

 

Então foi retirar o número que correspondia à mulher 

desconhecida e colocou-o na sepultura nova. Depois o n´mero 

desta foi ocupar o lugar do outro. A troca estava feita, a 

verdade tinha-se tornado mentira. Em todo caso, bem poderá 

vir a suceder que o pastor, amanhã, encontrando ali uma nova 

sepultura, leve, sem saber, o número falso que nela se vê para 

a sepultura da mulher desconhecida, hipótese irónica em que 

a mentira, parecendo estar a repetir-se a si mesmo, tornaria a 

ser verdade. As obras do acaso são infinitas. (SARAMAGO, 

2010, p. 291-2, grifos meus) 
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“As obras do acaso são infinitas”, sim. Aí está uma vez mais: “o caos é uma 

ordem por decifrar”. 

O homem duplicado conversa com Todos os nomes de modo mais visível nos 

exemplos registrados anteriormente (nas considerações iniciais). Todavia esse 

diálogo não para por aí. Se em Todos os nomes, o Sr. José está à procura da “mulher 

desconhecida”, pois o ACASO entregou-lhe um verbete (“o verbete intruso viera 

pegado ao que o precedia”, SARAMAGO, 2010, p.42; “foi o acaso que lhe trouxe a 

mulher desconhecida, só o acaso compete ter voto nesta matéria”, SARAMAGO, 

2010, p.55) e, a partir de então, foi à procura da recuperação da história dessa 

mulher; transformando-se a si próprio ao longo da busca – conhecendo 

efetivamente a si mesmo. Em O homem duplicado, também o ACASO, provoca em 

Tertuliano Máximo Afonso a necessidade de encontrar um homem que aparecia 

como mero coadjuvante no filme “Quem Porfia Mata Caça” (indicado pelo professor 

de Matemática da mesma escola que trabalhava); isso porque esse ator em tudo é o 

duplo de Tertuliano Máximo Afonso. 

 Outro elo entre Todos os nomes e O homem duplicado está, provavelmente, na 

presença de um duplo do Sr. José, qual seja o próprio chefe da Conservatória Geral. 

O Conservador diz ao médico: “senhor doutor, trate-me aquele homem como se 

estivesse a tratar-me a mim, é importante” (SARAMAGO, 2010, p.161). Antes, 

todavia, o Sr. José dissera à mulher do rés-do-chão direito:  

 

Mas certamente nada de muito extraordinário terá 

acontecido, uma vez que me disse ser viúva, Tem boa 

memória, É uma condição fundamental se se quiser ser 

funcionário da Conservatória do Registo Civil, o meu chefe, 

por exemplo, (...) sabe de cor todos os nomes que existem e 

existiram, todos os nomes e todos os apelidos, E isso para que 

serve, O cérebro de um conservador é como um duplicado da 

Conservatória (...) (SARAMAGO, 2010, p.71); 

 

ao final do romance outra evidência se enuncia:  

 

Meteu a chave à porta, sabia quem ia ver, (...), o dono da chave 

é o dono da casa, digamos que ambos somos donos desta casa, 

tal como você parece ter-se considerado dono bastante da 

Conservatória para distrair documentos oficiais do arquivo, 

Posso explicar, Não é preciso, tenho seguido regularmente as 

suas atividades (...) (SARAMAGO, 2010, p.332-3).  

  

O ACASO se fez igualmente presente na trajetória deste trabalho. Se tivesse 

terminado a tempo de ser publicado em 2014, teria deixado de mencionar um texto 
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fundamental presente em O Caderno 2: GEOMETRIA FRACTAL, escrito por José 

Saramago, para o blog, no dia 31 de março de 2009. Lera tal texto algumas vezes, 

mas por esses dias o acaso me fez abrir o livro e, com isso, lembrar-me dele. A 

transcrição do texto traz esclarecimentos para o que tem sido abordado até aqui. 

 

Dia 31 

GEOMETRIA FRACTAL 

Tal como o Sr. Jourdain de Molière fazia prosa sem o 

saber, houve um momento na minha vida em que, sem me ter 

apercebido do fenómeno, me encontrei metido em algo tão 

misterioso como a geometria fractal, da qual, escusado seria 

dizê-lo, ignorava tudo. Foi isso pelo ano de 99, quando um 

geómetra espanhol, Juan Manuel García-Ruiz, me escreveu a 

pedir a minha atenção para um exemplo de geometria fractal 

presente no meu livro Todos os Nomes. Indicava-me a 

passagem em questão, a qual reza assim: “Observado desde o 

ar [...] parece uma árvore tombada, com um tronco curto e 

grosso, constituído pelo núcleo central de sepulturas, de onde 

arrancam quatro poderosas ramas, contíguas no seu 

nascimento, mas que depois, em bifurcações sucessivas, se 

estendem até perder-se de vista, formando [...] uma frondosa 

copa em que a vida e morte se confundem.” Não pensei em 

mudar de ofício, mas todos os meus amigos notaram que 

havia uma convicção nova no meu espírito, uma espécie de 

encontro na estrada de Damasco.  

Durante aqueles dias ombreei com os melhores 

geómetras do mundo, nada mais, nada menos. Aquilo a que 

eles haviam chegado à custa de muito estudo, alcançara-o eu 

graças a um golpe de intuição científica, do qual, falando 

francamente, apesar do tempo que passou, ainda não me 

recompus. Dez anos depois, acabo de sentir a mesma emoção 

na figura de um livro intitulado Armonía Fractal – De Doñana 

a las marismas de que Juan Manuel é autor, juntamente com 

seu colega Héctor Garrido. As ilustrações são, em muitos 

casos, extraordinárias, os textos de uma precisão científica 

nada incompatível com a beleza das formas e dos conceitos. 

Comprem-no e regalem-se. É uma autoridade quem o 

recomenda... (SARAMAGO, 2010, p.33-4) 
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 Quando iniciei a composição deste trabalho – já com a intenção de chegar a 

abordar a “Teoria do Caos” de Lorenz – conhecia razoavelmente a geometria fractal, 

como também o passo seguinte que vai dar na Proporção Áurea.  

Nesse sentido, a Teoria do Caos, segundo Lorenz, envolve: não-linearidade, 

complexidade e fractalização. Não-linearidade é tudo aquilo que, claro está, não é 

linear. Explico: o acaso não é linear. Segundo Lorenz, os processos lineares são, em 

maioria, aqueles que criamos: se entrarmos num mercado a fim de comprar alguns 

itens, sairemos de lá com menos dinheiro do que tínhamos ao entrar. Um exemplo 

não-linear é evidente numa competição esportiva: imaginemos a descida de 

esquiadores por uma rampa; as condições serão distintas para cada um. O caos 

implica não-linearidade, mas a não-linearidade não significa caos. Quanto à 

complexidade: “indicar a extensão de um conjunto de instruções que alguém teria 

que seguir para representar ou construir um sistema” (LORENZ, 1996, p.202). Nesse 

sentido, a complexidade será maior ou menor de acordo com o que se terá que 

representar ou construir. 

Em meados do século XX, Benoît Mandelbroa, um matemático, convenceu a 

comunidade científica de que a geometria usada desde sempre não era capaz de ser 

utilizada para descrever a natureza; com isso apresentou a geometria fractal que era 

capaz de analisar as linhas da natureza. Juan Manuel García-Ortiz viu no excerto de 

Todos os nomes essa proposta da geometria fractal; pois tal geometria se estende 

para as artes igualmente. Antes de os muros do cemitério serem derrubados, 

digamos que seria algo inteiro (digamos um retângulo), mas a partir do momento 

que esse lugar cresce como os “tentáculos de um polvo” é reconhecida a 

fractalização; José Saramago, o autor de Todos os nomes, com aguçada percepção 

imagina aquela área vista do alto. A geometria fractal é “a linguagem da natureza”. 

 

  
Fig. 2 . Fotografia aérea de Héctor Garrido 
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Na fotografia de Héctor Garrido visualizamos um curso d´água que se divide 

a formar inúmeras ilhas e, consequentemente, vários percursos. Mantendo a devida 

proporção temos aí uma imagem semelhante à do Cemitério Geral. 

Muito tempo antes dos estudos da geometria fractal, temos a Proporção 

Áurea ou Número de Ouro. Leonardo Fibonacci (considerado por muitos o maior 

matemático da Europa ocidental), também conhecido como Leonardo de Pisa, 

nasceu em Pisa no ano 1170. Ele trouxe os algarismos arábicos para Europa, até 

então utilizavam os algarismos romanos.  

“A Sequência de Fibonacci descreve como as coisas podem crescer através da 

geometria fractal. Exemplos de como essa disposição numérica ocorre podem ser 

vistos em diversos elementos naturais, como as escamas de um peixe, o centro de 

um girassol, os flocos de neve e até mesmo a forma como as cores se formam na 

natureza”7. Acrescento: apresentam ainda a Proporção Áurea a casca do abacaxi, o 

corpo da truta, o corpo humano entre outros tantos. 

A definição da Proporção Áurea pode ser dada a partir da necessidade de 

dividir uma reta: de imediato imaginamos, a melhor divisão é ao meio, pois teríamos 

2 partes iguais e a proporção seria 1:1; porém na natureza e nas artes não é assim o 

ideal. “No entanto, a melhor divisão se dá na proporção 1:1,618, ou seja, na 

Proporção Áurea. E assim temos o Fi (Φ) = 1,618; nome dado em homenagem a 

Fídias, o idealizador do Partenon – obra arquitetônica que apresenta sete retângulos 

áureos formados pelas colunas frontais e outros menores na parte superior do 

frontispício” (PINHEIRO, 2008, p.71). 

 

 
            Fig. 3 – O Partenon; sobre a edificação a Proporção Áurea. 
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A figura acima apresenta vários retângulos divididos na proporção 1:1,618. 

Nos dias de hoje, essa proporção é encontrada nos cartões de banco, na publicidade 

no que se refere à produção de flyers bem idealizados, nos bons projetos 

arquitetônicos.  

 Vejam a elipse que se forma nos traços sobre o Partenon. Vejo a literatura de 

José Saramago como um processo elíptico, ou seja, uma escrita que divide, mas não 

segrega, que amplia, pois “torna-se necessário recompor o todo” (MAUSS apud 

MORIN, 2003, p.70), que visa o real (a vida) – não o representa – e por isso mesmo 

mais próxima dele. “[...] ainda que seja aleatório e difícil, deve-se conhecer os 

problemas-chave do mundo [...] ainda mais porque todo o conhecimento político, 

econômico, antropológico, ecológico etc. é o próprio mundo” (MORIN, 2003, p.70).  

Os textos de José Saramago são, pois, imprescindíveis. “Comprem e regalem-

se. É uma autoridade quem o recomenda.”8 

 

Notas 

 
1 Outras informações estão disponíveis no site 

<http://centenariorepublica.pt/conteudo/republicadasletrasrepublicanasletras>  

 
2 “Em geral, retiro a mensagem logo que o pombo pousa e faço-o porque não quero que 

comece a dar trabalho por mal empregado, mas neste caso preferi esperar a sua chegada 

para lhe dar a si uma satisfação completa, Não sei como lho agradeça, senhor alcaide, creia 

que este é para mim um dia grande, Não duvido, comandante, nem tudo na vida são 

alabardas, alabardas, espingardas, espingardas. (SARAMAGO, 2008, p.124) 

 
3 Cadernos de Lanzarote, As pequenas memórias, O caderno e O caderno 2, Da Estátua à Pedra, 

Discursos de Estocolmo, Conferências, Artigos. 

 
4 Aí está a essência da Teoria do Caos: uma desordem ordenada; e, ainda por cima, não 

planejada. 

 
5 A primeira edição de Diálogos com Saramago teve publicação em 1998. A conheço desde 

então. Todavia, menciono aqui a nova edição pela Porto Editora, pois uma conversa tão 

preciosa necessitava de uma nova edição a fim de ser mais difundida. 

 
6 A mesma disposição encontra-se no Cemitério Geral. A exceção está na presença do lado 

esquerdo e direito antes do balcão de dois guias de cada lado. “Aqui se encontra o mesmo 

balcão comprido, a toda a largura do enorme salão, as mesmas altíssimas estantes, a mesma 

disposição do pessoal, em triângulo, com os oito auxiliares da escrita na primeira linha, os 

quatro oficiais a seguir, depois os dois subcuradores, que assim é que se chamam aqui, e não 

subchefes, tal como o curador, no vértice, não é conservador, e sim curador. (...) Sentados 

em dois bancos corridos, de um lado e de outro da porta de entrada, de frente para o balcão, 

estão os guias.” (SARAMAGO, 2010, p.262) 

 

http://centenariorepublica.pt/conteudo/republicadasletrasrepublicanasletras
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7 Citação a partir de <http://portillodesign.com.br/design/o-numero-de-ouro-e-sua-

aplicacao-em-design.html> Acesso em 23 de abril de 2015. 

 
8 Parodiei o texto de José Saramago. Claro. 
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ENSAIO SOBRE ENSAIO SOBRE A 

CEGUEIRA: O AUTOR E A GÊNESIS 

DA OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DOS EDITORES: Tão logo foi morar em Lanzarote José Saramago começou a 

registrar o seu dia-a-dia num diário: acontecimentos triviais, opinião sobre o que se 

passava no mundo, a convivência com os do meio cultural e o embate com uma ideia 

quando ficava obcecado por ela a ponto de torná-la obra literária. Foi nesse tempo 

que o escritor português se dedicou à escrita de, entre outros títulos, Ensaio sobre a 

cegueira (idealizado em 1991); e, embora, o processo criativo tenha ficado guardado 

dos olhos comuns, achou por revelar-nos o passo a passo de concepção e feitura do 

romance. Os excertos apresentados aqui são dos três primeiros volumes dos 

Cadernos de Lanzarote e compreendem a data de início da escrita da obra e sua 

apresentação (inclusive com a demarcação das primeiras leituras), em finais de 

1995. As intervenções marcadas em vermelho são notas explicativas dos editores da 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS. 
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1993 
 

20 de abril 

 

Esta manhã, quando acordei, veio-me à ideia o Ensaio sobre a cegueira, e durante uns 

minutos tudo me pareceu claro – excepto que do tema possa vir a sair alguma vez 

um romance, no sentido mais ou menos consensual da palavra e do objeto. Por 

exemplo: como meter no relato personagens que durem ao dilatadíssimo lapso de 

tempo narrativo de que vou necessitar? Quantos anos serão precisos para que se 

encontrem substituídas, por outras, todas as pessoas vivas num momento dado? Um 

século, digamos que um pouco mais, creio que será bastante. Mas, neste meu Ensaio, 

todos os videntes terão de ser substituídos por cegos, e estes, todos, outra vez, por 

videntes... As pessoas, todas elas, vão começar por nascer cegas, viverão e morrerão 

cegas, a seguir virão outras que serão sãs da vista e assim vão permanecer até à 

morte. Quanto tempo requer isto? Penso que poderia utilizar, adaptando-o a esta 

época, o modelo “clássico”, do “conto filosófico”, inserindo nele, para servir as 

diferentes situações, personagens temporárias, rapidamente substituíveis por 

outras no caso de não apresentarem consistência suficiente para a duração maior na 

história que estiver a ser contada. 

 

21 de abril 

Chegou uma cópia da segunda edição de In Nomine Dei. Mais cinco mil exemplares, 

que vão se juntar aos dez mil da edição inicial. Pergunto: que se passa, para que uma 

peça de teatro atraia tanta gente? Já não é só o romance que interessa aos leitores? 

Terá isto que ver, apenas, com a simples felicidade de quem se habituou a ler-me? 

Ou será que neste tempo de violência e frivolidade (“moer o juízo” é uma expressão 

com muito mais força) daqueles que não querem conformar-se? Se assim é, espero 

que venham a sentir-se bem servidos com o Ensaio sobre a Cegueira... 

 

21 de junho 

 

Dificuldade resolvida. Não é preciso que as personagens de Ensaio sobre a cegueira 

tenham de ir nascendo cegas, uma após outra, até substituírem, por completo as que 

têm visão: podem cegar em qualquer momento. Desta maneira fica encurtado o 

tempo narrativo. 

 

2 de agosto 

 

Escrevi as primeiras linhas do Ensaio sobre a cegueira. 
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13 de agosto 

 

Continuo a trabalhar no Ensaio sobre a cegueira. Após um princípio hesitante, sem 

norte nem estilo, à procura das palavras como o pior dos aprendizes, as coisas 

parecem querer melhorar. Como aconteceu em todos os meus romances anteriores, 

de cada vez que pego neste, tenho de voltar à primeira linha, releio e emendo, 

emendo e releio, com uma exigência intratável que modera na continuação. É por 

isto que o primeiro capítulo de um livro é sempre aquele que me ocupa mais tempo. 

Enquanto essas poucas páginas iniciais não me satisfizerem, sou incapaz de 

continuar. Tomo como um bom sinal a repetição desta cisma. Ah, se as pessoas 

soubessem o trabalho que meu deu a página de abertura do Ricardo Reis, o primeiro 

parágrafo do Memorial, quanto eu tive de penar por causa do que veio a tornar-se 

em segundo capítulo da História do cerco, antes de perceber que teria de principiar 

com um diálogo entre Raimundo Silva e o historiador... E um outro segundo capítulo, 

o do Evangelho, aquela noite que ainda tinha muito para durar, aquela candeia, 

aquela frincha de porta... 

 

15 de agosto 

 

Decidi que não haverá nomes próprios no Ensaio, ninguém se chamará António ou 

Maria, Laura ou Francisco, Joaquim ou Joaquina. Estou consciente da enorme 

dificuldade que será conduzir uma narração sem a habitual, e até certo ponto 

inevitável, muleta dos nomes, mas justamente o que não quero é ter de levar pela 

mão essas sombras a que chamamos personagens, inventar-lhes vidas e preparar-

lhes destinos. Prefiro, desta vez, que o livro seja povoado por sombras de sombras, 

que o leitor não saiba nunca de quem se trata, que quando alguém lhe apareça na 

narrativa se pergunte se é a primeira vez que tal sucede, se o cego da página cem 

será ou não o mesmo da página cinquenta, enfim, que entre, de facto, num mundo 

dos outros, esses a quem não conhecemos, nós todos. 

 

20 de agosto 

 

Uma hipótese: talvez essa necessidade imperiosa de organizar uma lembrança 

coerente do meu passado, dessa sempre, feliz ou infeliz, única infância, quando a 

esperança ainda estava intacta, ou, ao menos, a possibilidade de vir a tê-la, se tenha 

constituído, sem que eu o pensasse, como uma resposta vital para contrapor ao 

mundo medonho que estou a caminho de imaginar e descrever no Ensaio sobre a 

cegueira. [Na mesma época do Ensaio, Saramago começou a redigir As pequenas 

memórias inicialmente pensado como O livro das tentações].   
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30 de agosto 

 

Terminado o primeiro capítulo do Ensaio. Um mês para escrever quinze páginas... 

Mas Pilar, leitora emérita, diz que não me saí mal da empresa. 

 

25 de novembro 

 

Em que ponto está o Ensaio sobre a cegueira? Parado, dormindo, à espera de que as 

circunstâncias ajudem. Mas as circunstâncias, mesmo quando parecem propícias, 

não perdem a sua volubilidade natural, precisam de uma mão firme e boa 

conselheira. Até ao fim do ano (por causa da viagem às terras do Mais Antigo Aliado, 

e depois as festas, com a casa cheia de gente), não terei mais remédio que deixá-las 

à solta (falo das circunstâncias, claro) mas logo a seguir tratarei de as prender curto.  

 

17 de dezembro 

 

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. 

 

 

1994 
 

3 de janeiro 

 

Zeferino Coelho regressou hoje a Lisboa. Enquanto cá esteve leu tudo quanto tenho 

escrito nos últimos tempos: estes Cadernos, o capítulo do Ensaio, as notas para as 

Tentações. Propôs-me levar já os Cadernos, para publicar em abril um primeiro 

volume. O trabalho que tive para contrariar-lhe a ideia não precisou de ser grande, 

mas obrigou-me a pensar sobre o que quero fazer, ou melhor, sobre a ordem por que 

haverão de sair estes livros, por enquanto ainda só promessas deles. Concluí que 

devo lançar-me de vez ao Ensaio e não buscar desculpas cómodas ao tempo que as 

Tentações e os Cadernos vão continuar a tomar-me. Nestas duas semanas pouco 

poderei adiantar (primeiro vem o José Manuel Mendes, depois aparecerá o João 

Mário Grilo com a equipa de filmagem), mas, passadas elas, terei de voltar ao 

trabalho, desviar os olhos deste céu, deste mar, destas montanhas. Contra o meu 

desejo, duramente. (Há dias saiu-me “brutalmente”... Enfim, palavras.) 
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Há que se reconhecer, no entanto, que as circunstâncias não me têm ajudado nada a 

instituir e manter a disciplina sem a qual escrever um romance se torna na mais 

penosa de todas as tarefas.  

 

29 de abril 

 

Passaram as horas, e eu, ansioso, à espreita de uma ideia aproveitável que 

aparecesse, como um golfinho, à tona da consciência, para fisgar no rápido instante 

em que mostrasse o dorso luzidio. Ora, ou porque flagrantemente não serviam aos 

fins em vista, ou porque, de tão rápidas, nem me davam tempo a fazer-lhes pontaria, 

as ideias tornavam a mergulhar na inescrutável profundidade donde tinham subido, 

deixando-me perdido diante da folha de papel em que me tinha prometido registar, 

de modo sucinto, para ulterior desenvolvimento, os assuntos, os episódios, as 

reflexões, os temas com que haveria de rechear o texto destinado ao Nouvel Obs. 

Lembrei-me então de que precisamente hoje, e talvez na hora precisa em que 

lembrava, se estaria anunciando em Lisboa o lançamento de uma colecção cujo 

primeiro volume é, em cento e cinquenta mil exemplares, o Memorial do convento... 

Depois, por dever de modéstia, perguntei-me se deveria mencionar um facto como 

este, de tão ostensivo perfil comercial, mas, tendo ponderado que os cento e 

cinquenta mil exemplares darão de comer à família por algum tempo, decidi 

proceder como o agricultor que olha a seara que tanto trabalho lhe deu e faz 

legítimas contas ao que lhe renderá. Na continuação destes pensamentos, e tal como 

o agricultor que depois de contemplar a seara foi ao pomar ver se estão madurando 

os frutos, sentei-me a trabalhar no Ensaio sobre a cegueira, ensaio que não é ensaio, 

romance que talvez o não seja, uma alegoria, um conto “filosófico”, se este fim de 

século necessita de tais coisas. Passadas duas horas achei que devia parar: os cegos 

do relato resistiam a deixar-se guiar aonde a mim mais me convinha. Ora, quando 

tal sucede, sejam as personagens cegas ou videntes, o truque é fingir que nos 

esquecemos delas, dar-lhes tempo a que se creiam livres, para no dia seguinte, 

desprevenidas, lhes deitarmos outra vez a mão, e assim por diante. A liberdade final 

da personagem faz-se de sucessivas e provisórias prisões e libertações.  

 

8 de julho 

 

O Ensaio saiu do atoleiro em que tinha caído há já não sei quantos meses. Pode vir a 

cair noutro, mas deste safou-se. Há uns poucos dias que eu tinha decidido deixar de 

lado dois capítulos que se haviam convertido numa daquelas armadilhas onde se 

pode entrar com toda a facilidade, mas donde não se sai. O novo rumo parecia-me 

animador, abria perspectivas. Em todo caso, ainda não me sentia completamente 

seguro. Foi então que andando por aí, hoje, ao vento, me sucedeu algo muito 

semelhante ao episódio de Bolonha, quando, depois de meses sem saber o que 
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poderia fazer com a ideia do Evangelho, nascida em Sevilha, toda a sequência do livro 

– enfim, quase nada – se me apresentou com uma claridade fulgurante. Estava na 

Pinacoteca, vira a pintura da primeira sala à esquerda da entrada, e foi ao entrar na 

segunda (ou teria sido na terceira?) que os pilares fundamentais da narrativa se me 

definiram com tal simplicidade que ainda hoje me pergunto como foi que não tinha 

visto antes o que ali me parecia óbvio. Não era nada de complicado, basta ler o livro. 

Neste caso – o do Ensaio – a “revelação” não foi tão completa, mas sei que vai 

determinar um desenvolvimento coerente da história, antes atascada e sem 

esperanças. Todos os motivos que vinha dando, a mim mesmo e a outros, para 

justificar a inacção em que me achava – viagens, correspondência, visitas –, podiam, 

afinal de contas, ter sido resumidos desta maneira: o caminho por onde estava a 

querer ir não me levaria a lado nenhum. A partir de agora, o livro, se falhar, será por 

inabilidade minha. Antes, nem um génio seria capaz de salvá-lo. 

 

24 de julho 

 

Uma coisa seria querer fazer um romance sem personagens, outra pensar que seria 

possível fazê-lo sem gente. E esse foi o meu grande equívoco quando imaginei o 

Ensaio sobre a cegueira. Tão grande ele foi que me custou meses de desesperante 

impotência. Levei demasiado tempo a perceber que os meus cegos podiam passar 

sem nome, mas não podiam viver sem humanidade. Resultado: uma boa porção de 

páginas para o lixo. 

 

26 de outubro  

 
João Cabral de Melo Neto recebeu hoje, aqui em Madrid, das mãos da Rainha, o 

Prémio Reina Sofía de Poesia Iberoamericana. Disse-me que perdeu a visão central, 

as suas primeiras palavras foram mesmo: “Estou cego”, e eu só pude abraça-lo com 

força. Mais tarde pensei nos meus cegos do Ensaio e achei-os insignificantes diante 

da realidade pungente daqueles olhos perdidos. Cego, João Cabral, o maior poeta de 

língua portuguesa vivo, com perdão de outros que também são grandes... O discurso 

de agradecimento, lido pelo embaixador do Brasil, foi muito belo, de uma serenidade 

profunda, como de alguém que, por cima das tristes dores da vida, está em paz 

consigo mesmo. 

 

 

1995 
 

8 de janeiro 
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Há tempos prometi a Lakis Proguidis, para o seu L´atelier du roman, um ensaio sobre 

Ernesto Sábato, para o qual até já dispunha de título, uma vez que, como é minha 

incorrigível tineta, baptizo sempre a criança antes de ela ter nascido. Chamar-se-ia 

O olhar sobrevivente. O condicional já está aí a dizer que a promessa não chegou a 

ser cumprida. Talvez regresse um dia a esse projecto, mas nunca antes de me 

libertar da legião de cegos que me rodeia. Aliás, é bem possível que o título me tenha 

vindo, por desconhecidos caminhos, daquele “olhar sobrevivente” que, em sentido 

literal, existe no Ensaio sobre a cegueira. Isso e, por diferentes vias, o Informe sobre 

os cegos do mesmo Sábato (onde o número de cegos não conta comparado com os 

do Ensaio...), é o que provavelmente me terá levantado ao título desse outro “ensaio” 

que ficou por escrever. 

 

12 de janeiro 

 

José Manuel Mendes pergunta-me num fim de carta: “Como vai o Ensaio?” Vou 

responder-lhe com uma palavra simples: “Avança.” Provavelmente, ele pensará: 

“Enfim... já não era sem tempo.” 

 

15 de janeiro 

 

Contra mim falo: o melhor que às vezes os livros têm são as epígrafes que lhes 

servem de credencial e carta de rumos. Objecto quase, por exemplo, ficaria perfeito 

se só contivesse a página que leva a citação de Marx e Engels. Lamentavelmente, a 

crítica salta por cima dessas excelências e vai aplicar as suas lupas e os seus 

escalpelos ao menos merecedor que vem depois. Não foi esse o caso de um certo 

crítico que, atento, à matéria, não deixou passar em claro a epígrafe da História do 

cerco de Lisboa, aquela que diz: “Enquanto não alcançares a verdade, não poderás 

corrigi-la. Porém, se a não corrigires, não a alcançarás.” São palavras do Livro dos 

conselhos, confirmava com toda a seriedade, movido provavelmente por uma 

reminiscência, de directa ou indirecta via, do Leal conselheiro de D. Duarte. Ora, 

convém dizer que são também palavras do Livro as que irão servir agora de epígrafe 

ao Ensaio sobre a cegueira, em andamento. Estas rezam assim: “Se podes olhar, vê. 

Se podes ver, repara.” Espero que o bem-intencionado crítico, tendo reflectido sobre 

a profundidade do assunto, não se esqueça, com idêntica circunspecção, de 

mencionar a fonte, salvo se, desta vez, tomado de súbita desconfiança ou de 

científico escrúpulo, se decidir a perguntar: “Que diabo de Livro dos conselhos é 

este?” 

 

4 de março 
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Dia de chuva e frio em Braga. Colóquio de inauguração da Feira do Livro, com a 

escritora espanhola Soledad Puértolas e Luísa Mellid Franco, que foi a moderadora. 

Apesar do mau tempo, que terá retido muita gente em casa, o auditório durou. 

Soledad Puértolas falou em castelhano (a sorte dos espanhóis, que os portugueses 

sejam tão benévolos...) e foi escutada com a maior atenção. Deve ter ido satisfeita 

com o público de Braga. Quanto a mim, porque não tinha nenhum livro recente que 

pudesse servir-me de bengala, resolvi levantar um pouco mais o véu que ainda cobre 

o Ensaio sobre a cegueira e desenvolver algumas reflexões a propósito. À medida que 

ia falando, tornava-se-me cada vez mais claro quanto a mim próprio me inquieta o 

pessimismo deste livro. Imago mundi lhe chamei, já em conversa com o Luiz 

Francisco Rabello, visão aterradora de um mundo trágico. Desta vez, a expressão do 

pessimismo de um escritor de Portugal não vai manifestar-se pelos habituais canais 

do lirismo melancólico que nos caracteriza. Será cruel, descarnado, nem o estilo lá 

estará para lhe suavizar as arestas. No Ensaio não se lacrimejam as mágoas íntimas 

de personagens inventadas, o que ali se estará gritando é esta interminável e 

absurda dor do mundo. 

 

24 de março  

Maria Alzira Seixo diz-me que comecei a pagar o ter estado tanto tempo na mó de 

cima e dá como indício de uma passagem para a mó de baixo a reação que estes 

Cadernos têm provocado nuns quantos modestíssimos portugueses, cujo virtuoso 

recato tenho andado a escandalizar com a exibição impudica dos meus “triunfos” 

literários e sociais... Como se isto fosse pouco, conta-me de alguém que, tendo ela 

falado de andar eu às voltas com um romance onde há uma porção de cegos, 

declarou rotundamente que o Ernesto Sábato já tinha feito coisa parecida, o que, 

trocado em miúdos, significa que, na opinião deste polícia dos costumes, devo ter 

caído em flagrante delito de imitação ou plágio... Não importa que o tal censor não 

tenha lido uma única palavra do Ensaio, se calhar não fez mais que ouvir falar de 

Sobre heroes y tumbas, mas nada disso conta perante a ocasião de insinuar que os 

meus cegos provêm em linha torta dos cegos de Sábato. Discreta mais do que 

deveria, Maria Alzira não disse de quem veio a perfídia. É pena. Calar o nome do 

autor de uma calúnia não serve ao caluniado, serve, sim, ao caluniador porque lhe 

assegura a impunidade. Amanhã encontro por aí o sujeito, capaz ele de me dar um 

abraço, uma palmadinha nas costas, de amigo, e eu não saberei de que se trata dum 

pequeno velhaco. 

 

18 de junho 

 

Voltei ao Ensaio. Com a disposição firme de levá-lo desta vez ao fim, custe o que 

custar. Durante todo o tempo que andei por fora, amigos e conhecidos não pararam 
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de me perguntar pelos meus cegos. Chegou a altura de eles responderem por si 

mesmos. 

 

15 de julho 

 

Pausa de vinte e quatro horas no Ensaio para apresentar em Las Palmas o livro de 

Juan Cruz, Exceso de equipaje, que é uma brilhante demonstração da arte do 

fragmento intimista e da observação do quotidiano imediato. Fez-me bem o 

derivativo, aliviei a tensão que me andam a causar os cegos, conheci gente simpática 

e inteligente, reencontrei amigos, como o poeta Manuel Padorno, e Toni, Luz e María 

del Carmen, as professoras do Colectivo Andersen. 

 

9 de agosto 

 

Terminei o Ensaio sobre a cegueira, quase quatro anos após o surgimento da ideia, 

sucesso ocorrido no dia 6 de setembro de 1991, quando, sozinho almoçava no 

restaurante Varina da Madragoa, do meu amigo António Oliveira (apontei a data e a 

circunstância num dos meus cadernos de capa preta). Exatamente três anos e três 

meses passados, em 6 de dezembro de 1994, anotava no mesmo caderno que, 

decorrido todo esse tempo, nem cinquenta páginas tinha ainda conseguido escrever: 

viajara, fui operado de uma catarata, mudei-me para Lanzarote... E lutei, lutei muito, 

só eu sei quanto, contra as dúvidas, as perplexidades, os equívocos que a toda a hora 

se me iam atravessando na história e me paralisavam. Como se isto não fosse o 

bastante, desesperava-me o próprio horror do que ia narrando. Enfim, acabou, já 

não terei de sofrer mais. Seria agora a altura de fazer a pergunta que nenhum 

escritor gosta: “Que ficou dessa primeira ideia?” (Não gostamos porque 

preferiríamos que o leitor imaginasse que o livro nos saiu da cabeça já armado e 

equipado.) Da ideia inicial direi que ficou tudo e quase nada: é verdade que escrevi 

o que queria, mas não o escrevi como o tinha pensado. Basta comparar a inspiração 

de há quatro anos com aquilo que o Ensaio veio a ser. Eis o que então anotei, com 

nenhumas preocupações de estilo: “Começam a nascer crianças cegas. Ao princípio 

sem alarme: lamentações, educação especial, asilos. À medida que se compreende 

que não vão nascer mais crianças de visão normal, o pânico instala-se. Há quem mate 

os filhos à nascença. Com o passar do tempo, vão morrendo os “visuais” e a 

proporção “favorece” os cegos. Morrendo todos os que ainda tinham vista, a 

população da terra é composta de cegos apenas. Um dia nasce uma criança com vista 

normal: reacção de estranheza, algumas vezes violenta, morrem algumas dessas 

crianças. O processo inverte-se até que – talvez – volte ao princípio uma vez mais.” 

Compare-se... Quanto à palavra inspiração que aí ficou atrás, esclareço que a 

empreguei em sentido estritamente pneumático e fisiológico: a ideia andava a 

flutuar por ali, no oloroso ambiente de Varina da Madragoa, eu inspirei-a, e foi assim 
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que o livro nasceu... Depois, pensá-lo, fazê-lo, sofrê-lo, já foi, como tinha de ser, obra 

de transpiração... 

 

10 de agosto 

 

Chegaram a Lanzarote, e instalámo-los cá em casa, José Luis García Sánchez e Rosa 

León. Vieram para a estreia, em Canárias, de Suspiros de España (y Portugal), que ele 

dirigiu. Motivos para a viagem, apenas os da amizade, porquanto não é costume dos 

realizadores de cinema andarem atrás dos seus filmes, a estreá-los aqui e ali. Não sei 

como se agradece isto. Rosa e José Luis tiraram-se do seu trabalho, viajaram de 

Madrid a Lanzarote, muito mais para me festejarem a mim do que para receberem, 

eles, aplausos. A rever e a corrigir o Ensaio, não poderei fazer-lhes toda a companhia 

que deveria, mas dei hoje com eles uma rápida volta pela ilha, de que me resultou 

uma estranha impressão: encerrado em casa há tanto tempo, dei por que me 

inquietava o mundo exterior. 

 

18 de agosto 

 

Lá foram, uma cópia para Zeferino Coelho, outra para Maria Alzira Seixo, ele porque 

é o editor, ela por ter escolhido o Ensaio para o tema do estudo que prometeu 

escrever para um volume que Giulia Lanciani está a preparar sobre o autor destes 

Cadernos [uma versão do texto é a que se lê a seguir]. Daqui por poucos dias já 

saberei o que pensam estes primeiros leitores. Primeiros depois de Pilar, claro está. 

E que disse Pilar? Que o livro é bom. Será? Leitora exigente e criteriosa é ela, sem 

dúvida, mas sempre temo que se deixe iludir (enganar, cegar), pouco que seja, pelos 

sentimentos. 

 

Um pensamento que me tem ocupado nestes dias: há vinte anos chamei “ensaio de 

romance” ao Manual de pintura e caligrafia (a designação só aparece na primeira 

edição, a da Moraes), hoje ponho ponto final num romance que dei o nome de Ensaio. 

Vinte anos de vida e de trabalho para ir dar, por assim dizer, ao mesmo sítio: de falta 

de persistência e sentido de orientação não poderão acusar-me... 

 

20 de agosto 

 

Zeferino Coelho telefonou para dizer que gostou do livro. O autor apreciou sabê-lo e 

disse consigo mesmo que, agora sim, o Ensaio está terminado. 

 

8 de setembro 
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Já tenho a opinião de Maria Alzira Seixo acerca do Ensaio. Gostou, disse-mo pelo 

telefone, lá da sua praia de Odeceixe onde estava a passar um reanimador mês de 

agosto, e agora presenteia-me com seis páginas de uma lúcida e sensível análise, 

destinadas ao Jornal de Letras. Não as transcreverei, claro está, e não me atreveria a 

resumi-las. Apenas colho, um tanto ao acaso, uma certa passagem do artigo: “Que o 

leitor repare ainda em como esta cegueira epidémica corresponde a um mar de 

brancura luminosa e não às tradicionais trevas da privação da visão, e como, do 

ponto de vista poético e simbólico, Saramago nos guia através dessa perdição na luz 

pelos caminhos atulhados da imundície física e moral de uma comunidade 

inorgânica e carente...” Disse que tomei estas palavras ao acaso, o que obviamente 

não é verdade. Quis foi deixar constância da reflexão que elas me tinham suscitado, 

a saber: a possível verificação de uma simetria entre a situação ali descrita (uma 

“brancura luminosa” avançando cega “através de caminhos atulhados de imundície 

física e moral”) e o actual consumo, já pouco menos do que obsessivo, dos produtos 

denominados de higiene e limpeza corporal, vivendo nós, como estamos a viver, 

intoxicados por todas as poluições imagináveis, em meios ambientes onde o lixo 

passou a ser soberano senhor. Saímos para a rua puros e luminosos, lavados da 

cabeça aos pés, desodorizados, perfumados, e caminhamos, outra vez cegos, pelas 

cidades, pelas praias, pelos campos de um mundo que nós próprios estamos a 

converter em estrumeira. Depois de termos destruído a natureza, arruinamos o 

meio tecnológico e cultural fora do qual mais seremos capazes de imaginar a vida... 

 

18 de setembro 

 

Diz-me José Manuel Mendes que “nunca fui tão longe na reiteração de um cepticismo 

radical” como neste Ensaio que está à espera de ver a luz. Assim é, de facto. Em todos 

os outros meus romances, desde o Manual de pintura e caligrafia, mas sobretudo 

desde Levantado do chão, é comum encontrarem-se expressões de cepticismo, em 

geral veiculadas pelas observações e comentários do narrador irónico, mas em 

todos os casos tratou-se de um cepticismo localizado, referido só às situações, às 

intrigas, aos enredos descritos, e que, por assim dizer, deixava ao redor de si como 

uma balaustrada protectora (de esperança? de ilusão? de ingenuidade?) que deveria 

poder evitar qualquer desastrosa queda. O cepticismo do Ensaio sobre a cegueira é 

radical porque se enfrenta, desta vez directamente, com o mundo. Dirão alguns que 

o cepticismo é uma doença da velhice, um achaque dos últimos dias, uma esclerose 

da vontade. Não ousarei dizer que este diagnóstico esteja completamente errado, 

mas direi que seria demasiado cómodo querer escapar às dificuldades por essa 

porta, como se o estado actual do mundo fosse simplesmente consequência de os 

velhos serem velhos... As esperanças dos novos não conseguiram nunca, até hoje, 

tornar o mundo melhor, e o azedume renovado e acrescentado dos velhos nunca foi 
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tanto que chegasse para torná-lo pior. Claro que o pobre mundo, coitado dele, não 

tem culpa dos males de que sofre.  

 

16 de outubro 

 

Em Lisboa para o lançamento do Ensaio sobre a cegueira e o mais que há-de ver. 

Assinar livros, dar entrevistas, repetir o já redito, perguntar-me uma e outras vezes 

se vale a pena, e apesar disso continuar, porque direi a mim mesmo que o devo fazer. 

Miguel Torga não concedia autógrafos, Herberto Helder não dá entrevistas: quanto 

a mim, ainda que me pusesse a procurá-las, sei que não conseguiria encontrar razões 

para não assinar a um leitor o livro que escrevi e para não lhe explicar o porquê o 

fiz. É uma fraqueza, reconheço, mas lembro-me do que dizia minha eterna avó Josefa, 

a propósito doutras histórias: “O que o berço deu, a tumba o leva”, o que, aplicado 

ao meu berço e ao meu caso, teria de significar que quando nasci, lá naquela rua da 

Azinhaga a que chama da Alagoa, já estava fadado para vir a dar autógrafos e 

entrevistas, coisa em que nem mesmo a dita e confiada avó acreditaria, vendo com 

que competência eu mandava a palha das pocilgas ou desnocava a nuca aos coelhos 

com uma pancada seca do cutelo da mão... Ai, os destinos! 

 

2 de novembro 

 

Disseram-me que no lançamento do Ensaio terão estado presentes entre quinhentas 

e seiscentas pessoas. De facto, custava a crer no que os olhos viam: aquela sala do 

Hotel Altis, enorme, completamente cheia de gente amiga, nada mais que para ver e 

ouvir o autor e apresentador, que foi, belissimamente, o Francisco José Viegas. “Ora, 

ora, aquilo é tudo marketing, é propaganda, é publicidade...”, rosnaram com certeza 

os meus inimigos de estimação, como lhes chama Zeferino Coelho. Sim, publicidade, 

a mesma publicidade, caríssima, sofisticada e avassaladora, que os editores usam o 

cursus publicus do imperador Augusto: enviar convites pelo correio. Claro que no 

meu caso não deve ser esquecida a acção do departamento de agitprop do Partido, 

cuja eficácia mobilizadora, desta vez, até lá conseguiu levar, imagine-se, um 

primeiro-ministro, António Guterres... 
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OS ESPELHOS VIRADOS PARA 

DENTRO. CONFIGURAÇÕES 

NARRATIVAS DO ESPAÇO E 

DO IMAGINÁRIO EM ENSAIO 

SOBRE A CEGUEIRA 
 

 

MARIA ALZIRA SEIXO 

 

 

 

 

 

 

1. Os princípios e os fins 

 

 No romance Ensaio sobre a cegueira (novembro de 1995), pode ler-se, logo 

nas páginas iniciais do segundo capítulo: 

 

A consciência moral, que tantos insensatos têm ofendido e 

muitos mais renegado, é coisa que existe e existiu sempre, não 

foi uma invenção dos filósofos do Quaternário, quando a alma 

mal passava ainda de um projecto confuso. Com o andar dos 

tempos, mais as actividades da convivência e as trocas 

genéticas, acabámos por meter a consciência na cor do sangue 

e no sal das lágrimas, e, como se anto fosse pouco, fizemos dos 

olhos uma espécie de espelhos virados para dentro, com o 

resultado, muitas vezes, de mostrarem eles sem reserva o que 

estávamos tratando de negar com a boca (p.26) 

 

Trata-se de um troço reflexivo de um tipo a que os leitores deste escritor já 

se habituaram, e que revela essencialmente, do ponto de vista narrativo, da presença 

enunciativa do narrador no seu texto. Esta presença, normalmente discursiva e sem 

carácter diegético, assume modalidades diversas que até hoje não foram estudadas 

de forma sistemática, mas poderemos detectar, nelas, o predomínio do comentário, 
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de tonalidade jocosa ou sibilina, de jeito reprovador ou apreciativo, de conteúdo 

inerente à matéria romanesca ou a ela aparentemente apendicular; e digo 

aparentemente porque, na verdade, a textualidade discursiva faz parte do romance 

(de qualquer romance) em que manifestamente se insere. Acresce ainda que esta 

presença do narrador entre em correlação, do ponto de vista histórico-literário, com 

a sua correspondente romântica, sobretudo na modalidade irónica ou dramática, e 

que os efeitos de leitura criados por Saramago vão no sentido do desenvolvimento 

de uma cumplicidade entre o leitor e o narrador que os coloca a ambos numa 

situação de superioridade narrativa por vezes sobranceira, muito embora terna, 

compreensiva e até dependente, em relação à história contada, numa atitude pós-

moderna que contrasta com os modelos modernistas mais canónicos, entre os quais 

poderemos salientar, neste ponto, o Unamuno de Niebla, o Pirandello de Il fu Mattia 

Pascal ou o Gide de Les Faux-Monnayeurs. 

O excerto que destacámos é o comentário liminar ao comportamento de uma 

personagem, justamente a segunda personagem que nos surge neste romance, e 

esse comentário é feito no plano da relação escritor / leitor, e antes de mencionar o 

comportamento que a personagem vai assumir. Na história, o primeiro capítulo 

relatara-nos a cegueira súbita de um automobilista que, em pleno trânsito, e frente 

a um semáforo que acendia a cor amarela, provoca perturbação na via pública, após 

o que é conduzido a casa, primeiro no seu próprio carro e depois a pé, até à entrada 

do apartamento onde mora, ajudado por um transeunte amável; a esta sequência 

segue-se a da chegada a casa da esposa, e a da consulta médica que imediatamente 

ela marca, tendo-se verificado entretanto que o carro desaparece, levado sem dúvida 

pelo amável transeunte que o tinha guiado.  

Ora, o segundo capítulo inicia-se precisamente com as considerações do 

narrador sobre as motivações do ladrão de automóveis, sublinhando na sua atitude 

um complexo reactivo que o iliba em grande parte do roubo cometido, assim como, 

na atitude do cego, um similar complexo que o leva a impedir a entrada do outro em 

casa, e por conseguinte a criar a atmosfera de suspeição que facilitará ao ladrão o 

seu acto, do ponto de vista moral. “Plebeiamente concluindo, como não se cansa de 

ensinar-nos o provérbio antigo, o cego, julgando que se benzia, partiu o nariz”, 

acrescenta o narrador fechando o parágrafo que antecede imediatamente o excerto 

que estamos analisando; e a este segue-se um discurso misto de conjectura, de 

inspiração do senso comum e de focalização interna da personagem, que é dada em 

atitude de hesitação e perturbação psicológica, acabando por chegar ao 

acontecimento visado pela narrativa: “Abafava-se dentro do automóvel. Desceu os 

vidros dos dois lados, mas o ar de fora, se se movia, não refrescou a atmosfera 

interior. Que faço, perguntou. O barracão aonde deveria levar o carro ficava longe, 

numa povoação fora da cidade, com o estado de espírito em que se encontrava nunca 

conseguiria lá chegar. Apanha-me aí um polícia, ou tenho um desastre, e ainda é pior, 

murmurou. Pensou então que o melhor seria sair do automóvel por um bocado, 
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arejar as ideias, Talvez me limpe os aranhiços da cabeça, lá porque o tipo ficou cego 

não quer dizer que a mim me suceda o mesmo, isto não é uma gripe que se pega, dou 

uma volta ao quarteirão e já me passa. Saiu, nem valia a pena fechar o carro, daí a 

nada estaria de volta, e afastou-se. Ainda não tinha andado trinta passos quando 

cegou”. 

É este acontecimento (a segunda cegueira) que começa a fazer existir a 

narrativa em que se funda o romance, e que constitui a primeira malha do tecido 

textual de forma a dar-lhe um princípio de consistência, e a definir o protocolo que 

vai conduzir a possibilidade do seguimento de leitura (de facto, as várias 

personagens vão progressivamente cegando: o médico e os seus consulentes, que 

são o rapazinho estrábico, o velho da venda preta e a rapariga dos óculos escuros, 

exceptuando-se a mulher do médico, que não é atingida pelo mal mas que o finge 

para poder acompanhar o marido para o edifício onde são todos postos em 

quarentena). De facto, todos os textos se iniciam com uma espécie de branco 

semântico, de vazio integrador de várias possibilidades de sentido, e o chamado 

“incipit”, que na poesia se reduz ao primeiro verso ou apenas a uma parte dele 

prosodicamente delimitada, pode alargar-se, no texto do romance, à introdução da 

linha de acção determinante, um pouco como na “situação inicial” da tragédia 

clássica. O “incipit” efectivo limita-se, como na maioria dos romances, à primeira 

frase: “Longtemps, je me suis couché de bonne heure”; “Yes, of course, if ti’s fine 

tomorrow”; “Ouço o mesmo ruído de morte que devagar rói e persiste” – inícios 

célebres de célebres textos modernistas; e não é difícil perceber que estes inícios, 

embora dando conta de uma cateogirzação textual, nao avançam a sua eventual 

categorização narrativa, que só pode apreender-se em ocorrência posterior que com 

eles estabeleça um sensível encadeamento semântico ou lógico, o que nem sempre 

se verifica, tratando-se de romances, em relação à dita frase inicial, que pode 

recolher apenas uma significação de índice, de vago cenário ou de qualquer outro 

aspecto colateral; e observem-se mais alguns exemplos conhecidos, mas que talvez 

nem todos os leitores identifiquem de imediato, dada precisamente a sua débil 

incidência narrativa: “Sento-me aqui nesta sala vazia e relembro”, ou “Les lueurs se 

sont multipliées” ou “Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas 

verdes”. O “incipit” textual de Ensaio sobre a cegueira funciona do mesmo modo, no 

que diz respeito à primeira frase, “O disco amarelo iluminou-se”, que, em si própria, 

é polivalente, podendo reenviar para o sol, para um disco voador, para um artefacto 

visual de qualquer ordem, e que, com a frase seguinte (“Dois dos automóveis da 

frente aceleraram antes que o sinal vermelho aparecesse”), ganha o sentido 

contextual de sinal de trânsito. Mas Ensaio sobre a cegueira é um romance sobre 

trânsito, circulação, viagem? Não, é um romance sobre a visão e a privação dela; 

sobre a forma de estar no mundo, atentando nele devidamente ou não; é um 

romance, em última análise, sobre a possibilidade de constituição das imagens, de 

forma subjectiva ou objectiva – da sua consideração, da sua interpretação e crítica. 
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(Tal como Aparição não é um romance sobre uma casa vazia ou abandonada, mas 

sobre a confrontação do indivíduo com a sua memória, tal como L’Emploi du temps 

não conta histórias sobre fogos de artifícios ou luminosidades débeis, mas incide 

sobre a perspectivação múltipla que os outros, pedaços de tempo, ganham na 

consciência de um narrador solitário, tal como Vidas secas não é um texto que se 

ocupa primacialmente da descrição da paisagem brasileira mas do conflito que o 

homem desprotegido vive na relação de subsistência e de itinerância com ela). 

Mas o que é evidente é que tais frases também iniciam um processo discursivo 

que prepara (fundamenta) o “incipit” narrativo tal como o concebemos: a solidão do 

narrador de Aparição perante o lugar e o tempo efectivos; a estranheza de Jacques 

Revel chegando de comboio, pela noite, à cidade desconhecida de Bleston; ou a 

obsessão intensa da dicotomia entre a paisagem seca e a paisagem verdejante, para 

a família do pobre Fabiano. Deste modo, o “disco amarelo” de Saramago funciona 

metaforicamente como uma espécie de ausência solar (noite e dia apagam-se, no 

texto, para darem, origem à visão comum e indistinta de uma brancura homogénea 

e brilhantes – o “Mar de leite” que contrastará com o “sangue” das lutas pela 

sobrevivência) e ainda como uma sugestão liminar de prevenção e alerta, que é, do 

ponto de vista diegético, a do sinal amarelo que indica o vermelho que vai seguir-se, 

mas, do ponto de vista simbólico, a cautela assinalada para um processo de tensão 

(diegético e de leitura empírica) que imediatamente se inicia, e progressivamente se 

reforça, até aos limites da intolerabilidade de todos, até à recuperação final da visão 

que absolutamente nada dá do que enfim vê, a não ser a sua afirmação tautológica, 

entre a simples menção dos detritos acumulados pela deterioração comum que o 

período da cegueira provocou, e o branco do céu, compacto e inexpressivo. O sol 

aparece raramente, neste livro, e, quando aparece, refere-se pelo seu efeito negativo: 

“O tempo estava claro, parecia que as chuvas tinham acabado, e o sol, ainda que 

pálido, já começava a sentir-se na pele, Não sei como poderemos continuar a viver 

se o calor apertar, disse o médico, todo este lixo a apodrecer por aí” (281); e a 

própria noite é a marca da visão recuperada, a constratar com o branco brilhante 

(quase se poderia dizer: activo) do mal que a todos provoca a cegueira. Por outras 

palavras: se o amarelo de advertência cautelosa do “incipit” se perde na progressiva 

cegueira comum, dando lugar a uma brancura brilhante de ofuscação na sensação 

subjectiva, normalmente pontuada por notações nocturnas assumidas pelo ponto de 

vista do narrador ou da única personagem que vê (a mulher do médico), a euforia 

que marca a recuperação final da vista pelas personagens não adianta matérias, 

objectos ou suportes determinados dessa mesma visão, que é marcada, no geral, 

pelo reencontro do escuro que substitui esse branco ofuscante (as primeiras 

recuperações acontecem justamente durante a noite, o que permite o oxímoron “vi 

tudo escuro”, 306), ou pela sensação de brancura experimentada pela primeira vez 

no desenlace pela única personagem “clarividente”, a mulher do médico que, quando 

todos gritam e cantam, “levantou a cabeça para o céu e viu-o todo branco” (“Chegou 
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a minha vez, pensou. O medo súbito fê-la baixar os olhos. A cidade ainda ali estava”), 

dá a nota para um “explicit” indistinto, onde apenas a sensação se recobra, mas não 

o sentido da sua crítica. O que faz deste livro um acto performativo acutilante, 

porque Saramago não narra uma alegoria onde implicitamente sugiro o que está 

mal, e a forma como esse mal se pode tornar em bem; diferentemente, Saramago 

alerta para um perigo (o perigo de não se ver, de não se reparar) que, uma vez 

descrito ficcionalmente, não pode deixar de manter tudo na mesma, apenas 

acrescentando das marcas de deterioração resultante, apenas se tendo enunciado 

enquanto perigo cujas consequências se antevêem, dando conta final da cidade 

como entidade fundamental, que não “está ali” apenas a marcar a felicidade da 

mulher do médico, incólume à cegueira (ou não, pois não se diz explicitamente que 

ela via que a cidade ainda ali estava, mas que pura e simplesmente ela ainda existia, 

com um “ainda” terrível de indecisão sugerida e prolongada) e que, expectante, é a 

entidade que sofre, urbana e comunitária, dos defeitos orgânicos ou funcionais dos 

seus habitantes.  

 

2. O meio: processo e paragem 

 

Do que fica dito decorre, pois, que gostaria de mostrar como, no romance de 

José Saramago, uma narrativa concebida em moldes basicamente tradicionais (de 

articulação lógico-temporal, de sintaxe encadeada e de concepção de um universo 

romanesco com incidências concretas em relação a uma visão do mundo 

determinada) prossegue uma linha sequencial aparentemente neutra, 

desenvolvendo apesar disso (ou, por isso mesmo, com intensidade, sublinhada pela 

economia de meios expressivos e pela sobriedade da retórica utilizada) uma crítica 

violenta ao “statu quo” e à responsabilidade dos que passivamente o aceitam. 

A descoincidência entre o “incipit” narrativo e o “incipit” textual dá desde 

logo conta de duas vias discursivas paralelas mas igualmente emergentes: a do 

discurso da narrativa (a história que se conta, linear e clara) e a do discurso da 

significação (impregnada de investimentos semânticos conotativos, simbólicos, 

alegóricos, alusivos, irónicos, satíricos, que no seu conjunto abrem a via 

interpretativa da duplicidade, quer de leitura quer da tonalização ideológica). É daí, 

aliás, que poderemos tirar o efeito expressivo da instância titular, na medida em que 

a “cegueira” aponta para o assunto central do texto, e que o “ensaio” controverte o 

subtítulo genológico que imediatamente lhe segue, e que é o de “romance”; não se 

trata, portanto, de um romance-ensaio, nem de um ensaio de romance; trata-se, sim, 

de um romance que “ensaia” a situação de cegueira ou, talvez mais correctamente, 

que reflecte sobre a imagem visível (e por isso possível de ser descrita) da cegueira 

(para o que, com o narrador, fica uma única personagem a ver, ou talvez concluir 

que o que vê não é o que vê, pois vê o céu branco, e o branco é uma espécie de 

totalização anuladora, neste sistema de significação).  
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A via dupla que conduz o sentido desdobra-se ainda, na sua componente de 

textualização significante, numa vertente ético-ideológica (relevando dos primeiros 

passos que citámos, e de outros que o narrador igualmente assume, ou faz coincidir 

com a consciência das personagens; mas não são muitos, pontuam de forma regular 

mas escassa na narrativa) e numa vertente simbólico-retórica (apresentando uma 

simbolização ténue e de efeitos sóbrios que, em última análise, se podem recolher 

ao nível primário da descrição, e acumulando os efeitos retóricos em dois grandes 

tipos: os que se correlacionam com a voz do narrador, e por isso tornam ainda 

ambígua a figuração textual que organizam, uma vez que o narrador omnisciente e 

testemunhal reúne dados de determinação objectiva do mundo criado, mas também 

permite atitudes de subjectivação impressiva ou análise e juízo das situações). 

“Os olhos são espelhos virados para dentro”, diz-se no comentário citado no 

início; o que significa que as personagens são as categorias fundamentais da trama 

romanesca, que o que elas vêem / sentem organiza os vectores centrais dessa trama, 

e que tudo isso é passível de descrição (em termos especulares e, logo, de alguma 

forma exemplares). E sem dinâmica que não seja a de um exterior correlacionado 

com um interior, ou de imagens centradas nos seus objectos. Com efeito, o “incipit” 

apresenta-nos uma detenção, uma paragem na marcha do mundo (da cidade) que, 

em cadeia, vai paralizando tudo (homens e coisas); e por conseguinte este romance 

é afinal, de alguma forma, um romance sobre o trânsito interrompido, sobre a 

marcha detida, de acordo com o “incipit” textual. Não ver é não andar, e este romance 

acaba por ser uma visão crítica da imobilidade. De algum modo, representa, no plano 

histórico-literário, uma consideração actual da problemática tratada por Albert 

Camus, cinquenta anos antes, em La Peste, com técnicas narrativas renovadas, e um 

modo específico de encarar o mundo e a ficção; e convertendo a ânsia ideológica da 

segunda geração modernista (a da Segunda Guerra) em aparato mais 

insidiosamente e artificialmente parabólico, de índole desprendidamente satírico-

moralista, o que pode dar razão aos que querem ver em Saramago traços de uma 

índole barroca.  

A composição do romance é rigorosamente conduzida, desde a alteração do 

estado de coisas inicial (primeiro homem a cegar) até à reposição desse estado de 

coisas no desenlace (conjunto sucessivo de recuperações da visão, que permitem 

prever, do ponto de vista da orgânica do mundo possível da ficção, a total 

recuperação de todos; com a enigmática observação final sobre o olhar da mulher 

do médico, que torna este final de algum modo aberto, mas subtilmente, a várias 

ordens de possíveis. Entre ambos, três sequências fundamentais: a da clausura 

(capítulos IV a XII1: encerramento das personagens afectadas num edifício isolado, 

que por sinal é um manicómio devoluto), a da fuga (capítulos XIII e XIV: conquista 

da liberdade pelas personagens, que se espalham pela cidade e verificam a situação 

de cegueira colectiva total) e a do regresso a casa (capítulos XV e XVII: constituído 

pelo encontro das casas de cada um, de modos vários, alterados e com necessidade 
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de permutas, abandonos e adopções, em resultado de mudança). No geral, o texto 

desenvolve uma tópica da imobilidade, ou melhor, da detenção, dadas as 

circunstâncias várias de aprisionamento ou incapacidade de deslocação; e é essa 

tópica que, juntamente com as inerências semânticas das situações aduzidas (o 

quotidiano de quem não vê, encarado na sua dramática e integral trivialidade, e pelo 

lado negativo que a privação implica: comida, limpeza, relações, sentimentos, 

peculiaridades temperamentais), faz dessa imobilidade uma estagnação 

progressivamente deteriorada, cujo agravamento se define em termos de vida ou de 

morte, desenvolvendo uma luta entre os habitantes do manicómio, que, implicando 

domínio e opressão de uns sobre os outros (nos sectores material, alimentar, sexual 

etc.), conduz a cenas de extremo dramatismo e de transposição de fronteiras morais. 

O mundo dos cegos reproduz, de facto, o mundo que se supõe ser o de cá de fora, e 

que é afinal apenas o mundo anterior: a progressiva identificação dos espaços pelo 

contágio da deterioração faz com que só o tempo agora mude; os lugares estão 

definitivamente isolados, conspurcados, e o encontro de um local de relativa 

protecção (o espaço doméstico, fortemente valorizado) resume-se ao facto de se 

encontrar a casa fechada e, por conseguinte, como que parada no tempo e por isso 

também anterior à devastação. Da clausura no manicómio passa-se assim ao casulo 

da casa, reencontro da intimidade e dos cheiros próprios ou revivificados.  

Mas o “incipit romanesco” (que corresponde à declaração do mal e à sua 

rápida propagação, correspondendo à primeira transformação da matéria literária 

inicial) pode constituir uma primeira sequência, introdutória ou não (conforme a 

perspectiva analítica que a trate), que é de facto a única em que o movimento se 

processa numa mimese circunstanciada da vida corrente; do mesmo modo, os três 

últimos capítulos (sequência de regresso a casa) renovam esse movimento, numa 

relação cuidada entre motivos que, sem paralelismos evidentes, se retomam, e de 

que dou alguns exemplos: 1. a água que entorna de uma jarra de flores que se parte 

quando o primeiro cego, ao chegar a casa, esbarra na mesa da entrada, é retomada 

na água das chuvas que se aproveita para o banho das personagens quando 

regressam à casa do médico; e a mulher do médico veste-se então de lavado, com 

um vestido estampado de flores (flores que entretanto secaram numa jarra que a 

rapariga dos óculos escuros encontrara na sua casa, quando a ela tinha voltado); 2. 

a consulta médica do primeiro cego, que dá origem à contaminação, realiza-se no 

consultório onde, no final, também se regressa, mas cuja função de apaziguamento 

é transposta para a cena da igreja, onde a mulher do médico, na sua última 

deambulação pela cidade, decide descansar. O casulo da casa representa, pois, por 

assim dizer, o recurso material dos homens para o exorcismo da epidemia; e nele se 

abrigam ante a previsão de males maiores, isto é, do concurso das circunstâncias 

para o final que parece inelutável, o da destruição, do apagamento total. 
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3. Gestos e movimentos 

 

A estagnação física e moral em que vivem as personagens de Ensaio sobre a 

cegueira tem um nome: abjecção. E essa abjecção é-lhes antes de mais nada 

conferida pela posição de isolamento marginalizado em que se encontram, partindo 

portanto de uma determinação social, e reparte-se depois, durante a vida no 

manicómio, em dois tipos de motivação: objectiva e subjectiva. De facto, o meio em 

que vivem, e que ocupa todo o “meio” do romance (capítulos IV a XIV), é um meio de 

imundície física e de miséria moral, quer durante a clausura, quer durante a fuga, 

embora durante a fuga se concretizem, por parte do grupo das personagens que 

acompanhamos, algumas orientações de emersão em relação ao ambiente 

circundante deteriorado. São essas orientações (desejos, projectos, gestos, 

deslocações) que animam o mundo romanesco, e que, a princípio de forma larvar 

(ainda durante a permanência no edífico da clausura), e depois de modo mais 

nobremente animal (o modo humano e o anímico, se é que podemos distingui-los, 

aparecem muito esporadicamente antes da sequência do regresso a casa), 

determinam o movimento que organiza a acção do romance.  É pouco antes do 

regresso a casa, justamente, quando a fuga já teve êxito e o grupo tenta aproximar-

se de um padrão de existência menos abjectiva (“Vestiram-se e calçaram-se, o que 

ainda não acharam foi a maneira de lavar-se, mas já fazem uma grande diferença dos 

outros cegos”, 231), que surge a figura do cão. Ele é, antes de mais, uma espécie de 

anjo da consolação da mulher do médico que, tendo andado à procura de comida 

para os outros, e abalando de um supermercado carregada de sacos cheios, se perde 

nas ruas e, cansada e deprimida, se deixa cair no chão sujíssimo a chorar; um cão 

aproxima-se e lambe-lhe a cara, e ela chora abraçada ao animal. Esse cão, que se vai 

destacar do bando de cães famintos que, “como hienas”, atacam tudo o que podem, 

vai ser, em segundo lugar, a marca da domesticidade que une o grupo, passando a 

acompanhá-los e a guiá-los, eventualmente a defendê-los. A narrativa passa a 

chamar-lhe o “cão das lágrimas”, numa relação com o primeiro desfalecimento da 

corajosa mulher do médico, que de fonte de visão e de energia para todos passa 

progressivamente a assumir a figura de “mater dolorosa”. Ela dirá justamente: “Sou 

a que nasceu para ver o horror” (262); e, mais tarde: “De uma certa maneira, [...] 

estou cega da vossa cegueira, talvez pudesse começar a ver melhor se fôssemos mais 

os que vêem, Temo que sejas como a testemunha que anda à procura do tribunal 

aonde a convocou não sabe quem e onde terá de declarar não sabe quê, disse o 

médico” (283). É essa ressonância kafkiana que dá conta da tremenda solidão dessa 

personagem única, que detém poderes que a tornam excepcional no meio, de acordo 

com a maior parte das mulheres dos romances de Saramago, que são seres de 

orientação, de apoio e de resistência.  

Os movimentos do cão contrastam com as marcas de petrificação do 

ambiente, ou de instinto larvar desenvolvido pela maioria dos cegos (cuja 
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comunidade de efeitos trágicos, desenrolando-se entre a miséria e a ignomínia, 

lembra a dos mortos do Húmus de Raul Brandão, com marcas semelhantes no que 

se refere à ambiguidade entre a responsabilidade e a inocência); é um cão “humano”, 

se assim se pode dizer, face ao ambiente de desumanidade, ou de animalidade, que 

se gerou.  

Neste ponto, o essencial do romance engrena-se no capítulo IV, quando são 

aplicadas as medidas de quarentena, e quando a segregação dos cegos se pratica, 

não sob a forma de tratamento ou apoio, mas em termos de completa exclusão social. 

É a temática da discriminação que se desenvolve, numa dinâmica interior / exterior 

que, progressivamente relegada para o espaço interno (até porque, embora os cegos 

fechados no manicómio o desconheçam, os habitantes do exterior em breve são 

também completamente contaminados, e deixam de fornecer comida aos 

internados), vai representar um microcosmo social específico. Já em A jangada de 

pedra Saramago tinha romanceado um espaço desta natureza, também provocado 

por uma acção de exclusão, devida a causas físicas mas inexplicáveis. É portanto o 

mundo da distopia que atrai o escritor, numa imaginação da coexistência entre o 

excepcional e o comum. 

Nos nove capítulos que descrevem a vida em clausura, os gestos do 

quotidiano adquirem proporções de excepção: ir buscar comida ou ir à retrete são 

actos que comportam riscos de frustração e achincalhamento; fazer amor ou 

enterrar um morto são atitudes que levantam problemas inimagináveis – e toda uma 

aprendizagem deve ser feita que não é a do cego entre os que vêem, mas a do cego 

que entre cegos, e onde, por acaso, só um é que vê, mas a maioria dos outros não o 

sabe. O tempo sente-se na espessura da imobilidade espacial, em função da clausura 

de novos cegos, um deles ainda cliente do médico, o velho da venda preta, que 

conseguiu trazer um rádio; mas a relação paradigmática que o aparelho estabelece 

com o exterior em breve se extingue, quando o rádio deixa de funcionar, tornando o 

mundo exterior homólogo do interior, e tornando o tempo tão imóvel quanto o 

espaço. 

A descrição prosseguida nestes nove capítulos, de progressiva deterioração 

física e moral do ambiente em que vivem os cegos (“nós somos aqui, cegos, 

simplesmente cegos”, diz o médico à mulher, “cegos sem retóricas nem 

comiserações, o mundo caridoso e pitoresco dos ceguinhos acabou, agora é o reino 

duro, cruel e implacável dos cegos”), cria um clímax que constitui o essencial do 

romanesco desta sequência, e que é constituído pela tensão criada por um grupo de 

exploradores, que exige dos outros comida, dinheiro e sexo, e em relação aos quais 

a maioria se revolta, com assassinato e incêndio, numa cena de devassidão orgíaca 

de timbre apocalíptico. Sangue, água e leite, fogo, luz e fumo são partículas, neste 

capítulo XII admirável e impressionante, de um sentido comum sincrético cuja 

simbologia aparece e desaparece, se autoriza e apaga, numa reversão incessante de 
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valores que sugere um filme-mundo ou a vertigem voraz e imediatamente 

inacessível de um juízo final. Que corresponde à libertação: 

 

Então, para simplificar, aconteceu tudo ao mesmo tempo, a 

mulher do médico anunciou em altas vozes que estavam livres, 

o telhado da ala esquerda veio-se abaixo com medonho 

estrondo, esparrinhando labaredas por todos os lados, os cegos 

precipitaram-se para a cerca gritando contra as paredes, 

outros foram pisados até se transformarem numa massa 

informe e sanguinolenta, o fogo que de repente alastrou fará de 

tudo isto cinzas. O portão está aberto de par em par, os loucos 

saem (210). 

 

E a liberação é, como se supõe, um novo bloqueio, uma nova detenção: 

porque os cegos não vêem por onde vão, porque não sabem se é dia ou se é noite, 

porque os aguarda um mundo semelhante ao que abandonaram; e o movimento 

essencial foi o da libertação, mas que de novo paralisa. Pequenas deslocações se 

seguem: procurar um supermercado, para se abastecerem de comida; procurar uma 

loja de roupas, para protegerem os corpos; reconhecerem o mundo devastado da 

cidade; procurarem as casas respectivas. E são de novo as caminhadas, tão ao gosto 

de Saramago (como Baltasar que volta da guerra e Blimunda que o procura; como o 

grupo da Jangada que dá a volta à península ibérica), com uma chegada final, no 

capítulo XV, à casa do médico (“uma espécie de paraíso” aonde “chegaram os sete 

peregrinos”: o médico, a mulher, o primeiro cego, a mulher deste, o velho da venda 

preta, a rapariga dos óculos e o rapazinho estrábico, sem falar no cão). Na casa, 

limpos e aconchegados, de novo imobilizados à espera que no cataclismo prossiga, 

realizando apenas as pequenas digressões de reconhecimento, a visão retorna, tão 

inesperada como chegou, e começando pelo primeiro cego, evidentemente.  

 

4. As cenas, os quadros e as imagens 

 

Num romance de carácter predominantemente estático, não admira que 

alguns significativos sejam constituídos por cenas exemplares, envolvidas por certa 

retórica e simbolismo. Retórica e simbolismo sóbrios e subtis, conforme anotámos 

antes, que fazem oscilar a sua dimensão de situação romanesca justamente entre a 

cena e o quadro (entre o movimento e a fixidez; ou entre a visão e a invisibilidade, 

dado que se interpenetram as perspectivas narrativas: as do narrador e a da mulher 

do médico, que podem ver, e as dos outros, que só vêem a ofuscação do branco). 

Estudarei a apresentação destas cenas a partir do seguinte fragmento de diálogo: “É 

uma verdade a que diz que o pior cego foi aquele que não quis ver. Mas eu quero ver, 

disse a rapariga dos óculos escuros. Não será por isso que verás, a única diferença 
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era que deixarias de ser a pior cega” (284), para insistir de novo na ambiguidade 

criada por Saramago entre o romanesco fictivo e a advertência da parábola, 

sublinhando que o discurso do narrador desdramatiza constantemente os níveis de 

transposição interpretativa do texto, apelando para a materialidade do plano da 

escrita, mas não deixando de ser, apesar disso, um narrador, e por isso mesmo pouco 

autorizando (literalmente) em relação ao pensamento e intenções da entidade que 

escreve. 

No conjunto destas cenas, gostaria de salientar na sequência da clausura, a 

cena em que, num grupo, vários cegos narram a sua última visão; nos capítulos finais 

do regresso a casa (entenda-se: quando todos se abrigam em casa do médico, a única 

que é encontrada em condições e não ocupada), as cenas do banho e da libação e, 

para terminar, a conversa com o escritor e a contemplação das imagens na igreja. De 

notar desde já que todas estas cenas se reportam, na sua existência diegética, aos 

três primeiros e aos três últimos capítulos do romance, isto é, ao desenvolvimento 

do “incipit” e à preparação do “explicit”; e que todas elas têm em comum uma 

componente ekfrástica, embora por vezes alusiva (o banho e a libação) ou analógica 

(a conversa com o escritor)2; por outro lado, são cenas de carácter colectivo e não 

individual. 

Na cena da última visão, os cegos ouvem atentamente a descrição que do 

mundo exterior traz um recém-chegado, o velho da venda preta, e, comentando o 

dispositivo que lhe vela os olhos, acabam por considerar o factor estético algo 

dispensável, observando que o médico que “provavelmente, só num mundo de cegos 

as coisas serão o que verdadeiramente são” (128); e o velho propõe “um jogo para 

passar o tempo”: que cada um diga “exatamente o que estava a ver no momento que 

cegou”. A cena vai, pois, compor-se de quadros, ou de imagens, e o branco ofuscante 

que cada um deles vê na sua cegueira, espécie de parede impeditiva, compensa-se 

no quadro figurado da recordação. O velho diz que cegou quando estava a observa a 

órbita vazia que costuma trazer vendada (“Parece uma parábola, disse uma voz 

desconhecida, o olho que se recusa a reconhecer a sua própria ausência”); o médico 

confessa que a última coisa que viu foram as suas mãos sobre um livro (estava a 

consultar tratados de oftalmologia para tentar entender o mal); o primeiro cego viu 

o sinal vermelho; a sua mulher, o lenço com que limpava as lágrimas do desgosto de 

ter o marido cegado; a empregada do consultório diz que foi no elevador, quando 

estendeu a mão para carregar no botão; o ajudante de farmácia, esse, fechou os olhos 

a experimentar como seria ser cego, e assim ficou (“Parece outra parábola, falou a 

voz desconhecida, se queres ser cego, sê-lo-ás”). E a voz desconhecida (que se 

aparenta muito, aqui, às aparições fugazes de Hitchcock nos seus filmes) diz: “O 

último que vi foi um quadro, [...], Tinha ido ao museu, era uma seara com corvos e 

ciprestes e um sol que dava a ideia de ter sido feito com bocados doutros sóis”, e 

prossegue, de forma explicitamente ekfrástica, com a descrição de vários quadros 

célebres justapostos, inclusive, uma ceia com treze homens, uma mulher nua de 
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cabelos louros dentro de uma concha, “E uma batalha, [...], E um cavalo com medo, 

[...] ceguei precisamente quando estava a olhar para o cavalo” (131). Evidentemente 

que esta cena, só por si, mereceria ser estudada longamente, mas gostaria de 

salientar que a sua função, na economia romanesca, é a de criar um simulacro de 

temporalização no espaço paralisado da clausura, através da impressão sucessiva e 

subjectivamente diversa de espaços diferenciados, que envolvem a memória, e que 

a última visão descrita, a dos quadros sobrepostos, concretamente realiza; por outro 

lado, é curioso verificar como qualquer das “últimas visões” é dada como quadro 

(momento fixado), e como a visão do(s) quadro(s) é dada através de um pormenor, 

o que também temporaliza o quadro na sua relação com acto de ver. Quer dizer: na 

própria descrição da visão o processo é já cortado para dar a sua última fase, a 

“imagem”, derradeira, interrompida num processo de continuidade.  

As cenas do banho e da libação, pelo contrário, são nitidamente processuais, 

e nisso implicam um retorno à vida, embora a sua descrição alusiva (em termos 

iconográficos e religiosos) implique, conforme observei, a marca ekfrástica. O 

processo inicia-se, de facto, com a entrada em casa do médico, que, não obstante o 

pó acumulado, se encontra relativamente limpa e arrumada, e que justamente os 

cegos têm medo de sujar, dado o estado em que encontram. A mulher do médico vai 

tomando medidas de ordem prática para que isso não aconteça, e a narrativa anota 

progressivamente o céu carregado de nuvens e a “cidade negra sob o céu pesado”; 

reúnem-se à volta de uma candeia acesa, o rapazinho queixa-se de sede, não há água 

em casa, mas a mulher do médico tem de repente uma ideia salvadora: deve haver 

uns litros de água no depósito do autoclismo! Aí enche copos, distribui “a maravilha 

que é um copo de água” (e o narrador comenta: “a civilização tinha regressado às 

primitivas fontes do chafurdo”), quando o marido recorda que havia um garrafão de 

água na altura em que tinham saído. E é então que acontece a alegria de “beber água 

pura”, para a qual se prepara todo um ritual: 

 

Agarrou desta vez na candeia e foi à cozinha, voltou com o 

garrafão, a luz entrava por ele, fazia cintilar a jóia que tinha 

dentro. Colocou-o sobre a mesa, foi busca os copos, os 

melhores que tinham, de cristal finíssimo, depois, lentamente, 

como se estivesse a oficiar um rito, encheu-os. No fim, disse, 

Bebamos. As mãos cegas procuraram e encontraram os copos, 

levantaram-nos tremendo. Bebamos, repetiu a mulher do 

médico. No centro da mesa, a candeia era como um sol 

rodeado de astros brilhantes (269); 

 

mais tarde, já todos dormem, começa a chover, e já madrugada, e a mulher do 

médico acorda e aproveita para encher vasilhas, e para se meter a si própria debaixo 

de água na varanda, logo seguida da rapariga dos óculos escuros e da mulher do 
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primeiro cego; e todas se despem e se lavam, “a única mulher com dois olhos e seis 

mãos que há no mundo”: 

 

três mulheres nuas, nuas como vieram ao mundo, parecem 

loucas, devem estar loucas, pessoas em seu perfeito juízo não 

se põem a lavar numa varanda expostas aos reparos da 

vizinhança, menos ainda naquela figura, que importa que 

todos estejamos cegos, são coisas que não se devem fazer, 

meu Deus, como vai escorrendo a chuva por elas abaixo, como 

desce entre os seios, como se demora e perde na escuridão do 

púbis, como enfim alaga e rodeia as coxas, talvez tenhamos 

pensado mal delas injustamente, talvez o que não somos 

capazes de ver seja o que de mais belo e glorioso aconteceu 

alguma vez na história da cidade, cai do chão da varanda uma 

toalha de espuma, quem me dera ir com ela, caindo 

interminavelmente, limpo, purificado, nu (266). 

 

A perspectiva do narrador é heterogénea, vai da primeira pessoa 

testemunhal e optativa até à “doxa” indeterminada, indecisa entre o senso comum e 

a dos cegos que hipoteticamente pudessem estar a observá-las ou a imaginá-las; mas 

trata-se inquestionavelmente de uma glosa das Três Graças, com a presença dos 

traços essenciais do mito: filhas da água, ligadas por braços que se entrelaçam, 

olhando em duas direcções diferentes e tecendo a roupa de Harmonia. Então, 

conversando, uma delas elogia a mulher do médico, sem a ver sugere que é bonita: 

 

Tu nunca foste tanto, disse a mulher do primeiro cego. As 

palavras são assim, disfarçam muito, vão-se juntando umas 

com as outras, parece que não sabem onde querem ir, e de 

repente saem, simples em si mesmas, um pronome pessoal, 

um advérbio, um verbo, um adjectivo, e aí temos a comoção a 

subir irresistível à superfície da pele e dos olhos, a estalar a 

compostura dos sentimentos, às vezes sãos os nervos que não 

podem aguentar mais, suportam tudo, era como se levassem 

uma armadura, diz-se A mulher do médico tem nervos de aço, 

e afinal a mulher do médico está desfeita em lágrimas por 

obra de um pronome pessoal, de um advérbio, de um verbo, 

de um adjectivo, meras categorias gramaticais, meros 

designativos, como o são igualmente as duas mulheres mais, 

as outras, pronomes indefinidos, também eles chorosos, que 

se abraçam à da oração completa, três graças nuas sob a 

chuva que cai (267). 
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E Saramago dá-nos assim, num registo simultaneamente lírico e distanciado 

(estético), a epifania da beleza feminina ligada à epifania da criação verbal, e 

representando o ponto culminante da recuperação da dignidade neste texto quase 

inteiramente consagrado às formas várias e mais terríveis da abjecção.  

Resta-nos considerar a cena da igreja e a conversa com o escritor. No capítulo 

XV, ao banho das mulheres segue-se o banho dos homens (que merece também 

atenção analítica cuidada), após o que decidem sair em busca de comida, e passar 

pela casa do primeiro cego; aí encontram instalado um escritor, que não diz o 

primeiro nome (“Os cegos não precisam de nome, eu sou esta voz que tenho, o resto 

não é importante”, comenta, em modalidade semelhante à do narrador de 

Saramago) e que, encontrando a sua casa ocupada, se instalara naquela. O grupo 

conta-lhe a história passada no internamento e ele confessa que está a escrever um 

livro todo aquele sofrimento. É nessa noite que a mulher do médico lê, a todos os 

outros, páginas de um livro que foi buscar à biblioteca. E é impossível não entender 

aqui que, além do espaço doméstico, do espaço do manicómio e do espaço da rua (da 

cidade-exterior), mais três espaços especificamente determinados se organizam na 

representação topológica deste romance: o consultório, a oficina do escritor e a 

igreja. 

A cena da igreja situa-se exactamente no final do texto, é mesmo uma espécie 

de meta-texto antes da recuperação da visão pelas personagens (como a mesa do 

escritor designa o meta-romance, e o consultório designa algo como o meta-corpo, 

pois não há lesões físicas nos cegos e a etiologia da doença se afigura aos médicos 

inteiramente desconhecida). O médico e a mulher atravessam a multidão de cegos 

no seio da qual surgem discursos reivindicativos e recriminatórios, após terem 

descoberto, nas caves do supermercado onde se abasteciam, um imenso sepulcro de 

outros cegos aí amontoados e encerrados; a mulher, enfraquecida, dirige-se à igreja 

com o marido e com o cão, e aí, embora o chão esteja pejado de gente, consegue 

encontrar um sítio para descansar um pouco. É então que, levantando os olhos, 

encontra Cristo na cruz, Nossa Senhora e todas as restantes imagens religiosas, com 

uma venda branca colocada nos olhos, assim como as figuras pintadas, de pinceladas 

brancas rasurando-lhes igualmente os olhos, e percorre-os um a um com o próprio 

olhar, e todos ostentam os olhos tapados. E isso talvez porque, diz ela, “as imagens 

vêem com os olhos que as vêem, só agora a cegueira é para todos”; e quando o 

marido lhe observa que ela, no entanto, continua a ver, a mulher do médico riposta: 

“Cada vez irei vendo menos, mesmo que não perca a vista tornar-me-ei mais e mais 

cega porque não terei quem me veja” (302). 

Como observámos no início, Ensaio sobre a cegueira pode ser considerado 

como um romance sobre a possibilidade de constituição das imagens, e agora 

verificamos ser essa possibilidade física (do corpo), temporal (da recordação), 

material (plástica) ou metafísica (espiritual). Na sua aparente linearidade, o 
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romance vai criando insensivelmente volumes de significação relativamente 

imponderáveis e subtis, isto é, numa narrativa cuidada do ponto de vista lógico-

semântico faz emergir nós romanescos de intensa trama moral, ideológica e 

implicitamente judicativa, que constituem um livro de sentido decisivo e acutilante. 

Tal como o narrador afirmara no início, “a consciência moral existe”, e a axiologia 

reconstitui-se (debilitada e indecisa embora, necessitando de uma interpretação 

que entendo ser exigida pelo próprio texto, mas que o texto em si não nos permite 

fundamentar de modo unívoco); porém, “acabámos por meter a consciência na cor 

do sangue e no sal das lágrimas”, e “fizémos dos olhos espelhos virados para dentro”, 

e de sangue, de lágrimas e imagens se faz este livro de libertação pelo fogo e pelo 

sangue, de purificação pela chuva, pela água e pelas lágrimas, no imenso “mar de 

leite” (13) que significa o vazio da figura, a anulação do imaginário, o homem 

desprovido da imagem de si, cortado de si mesmo. Ensaio sobre a cegueira é, pois, 

um romance sobre a identidade humana, e sobre a natureza concreta do espaço que 

a institui.  

 

Notas 

 
1 O texto de Ensaio sobre a cegueira, à semelhança de outros romances de Saramago, é 

constituído por vários segmentos de página; esses separados não contêm qualquer 

indicação, razão pela qual a designação de capítulos que aqui se apresenta é uma mera 

construção metodológica que nos permite indicar proporções, extensões ou indicações de 

situação quanto ao espaço do texto que, por razões analíticas, por vezes se não bastam com 

a localização por paginação. A numeração romana artificial que atribuímos aos capítulos 

destina-se a evitar confusão com a numeração das páginas.  

 
2 A tendência ekfrástica é por vezes determinante em José Saramago; considere-se, por 

exemplo, um livro como Manual de pintura e caligrafia ou, sobretudo, a decisiva descrição 

do quadro que inicia O evangelho segundo Jesus Cristo. 
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Considerações iniciais 

 

A partir do filme José e Pilar (2010), resultante de uma imersão de quatro 

anos do diretor Miguel Gonçalves Mendes no cotidiano do escritor José Saramago 

(1922-2010) e de sua companheira, a jornalista Pilar Del Río, este estudo tem por 

objetivo investigar os métodos de realização característicos do documentarista 

português. 

As autoras, nesta análise, levam em consideração o tempo a que o cineasta 

recorre para promover o que compreendem como tentativa de eternização de 

instantes do dia-a-dia de seus personagens. Esta reflexão, portanto, abarca a 

temporalidade na construção do audiovisual – aqui percebido como um importante 

recurso para o resgate da memória, ainda que esta seja considerada por alguns 

teóricos como um rio sem margens (SARLO, 2007). 

Na primeira vez em que assistimos ao documentário José e Pilar, quando da 

estreia no Brasil, em 2010, diante da tela grande e do silêncio estabelecido da sala, 

ficamos atentas às delicadezas do relacionamento entre os dois personagens. Todos 

os gestos, atitudes e sensações estavam construídos no espaço-tempo da 

convivência cotidiana do casal. Diante dos espectadores, aparece um José Saramago 

eternizado na película. Os entornos de sua vida estão lá, captados por Miguel 

Gonçalves Mendes. Naquele momento, foi difícil compreender sua ausência entre 

nós. 

Entendemos a importância de documentos para a construção de um relato 

jornalístico ou biográfico, mas também sabemos que, quando se realiza a biografia 
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de um personagem, esta deve levar em consideração o seu deslocamento no espaço-

tempo (BOURDIEU, 1996, p. 184). Como lembra Bourdieu, há vida em diferentes 

pontos da existência e, para conseguir enxergar esses pontos, é necessário estarmos 

atentos. O autor sugere que a biografia seja construída como uma rede de metrô, 

onde há conexões, paradas e mudanças de rotas. Para o sociólogo francês, não se 

deve pensar a história de um personagem de forma cronológica e linear. 

Ao revermos José e Pilar em outras ocasiões, foi possível captar o tempo nas 

ações do escritor e de sua companheira. O que mais nos intrigou foi a evidente 

entrega do diretor à convivência de quatro anos com o casal. Miguel seguiu a 

temporalidade da vida de Saramago e Pilar Del Río. Não notamos rupturas nas 

formas de diálogo, no transcorrer no documentário. Miguel afirma não gostar de 

entrevistas pensadas a partir das técnicas jornalísticas, como o sound bites (que são 

os momentos repetitivos do discurso). Trata-se, como afirma o diretor, da “tentativa 

louca de construir a realidade com premissas de ficção clássica, abdicando 

totalmente de entrevistas...os chamados talking heads”. Sua maior influência, neste 

sentido, vem da obra do realizador armeno Artavazd Peleshian, a quem admira por 

“construir narrativas de uma complexidade brutal, sem utilizar a ‘palavra’, seja ela 

escrita ou oral” (cf. entrevista concedida por Miguel Gonçalves Mendes às autoras, 

em 12 de março de 2015 por e-mail). 

A metodologia usada neste estudo, além da análise do documentário, incluiu 

pesquisa bibliográfica e documental, e entrevista fechada. Por e-mail, o cineasta 

respondeu a um questionário enviado pelas pesquisadoras quando estava em 

viagem para realização de um novo documentário que também terá duração 

ampliada, e cujo título é O sentido da vida. Para produzir este artigo, as autoras 

assistiram, além de José e Pilar, a duas outras produções do cineasta: D. Nieves 

(2002), primeiro documentário de Miguel, realizado em quatro dias; e Autografia 

(2004), produzido durante três anos. O estudo utiliza-se de conceitos emprestados 

às teorias da história de vida, história oral, antropologia visual e comunicação 

social. A base teórica inclui Miguel Gonçalves Mendes e seus documentários (2002, 

2004, 2010), Canclini (2007), Taylor (2003) e Sarlo (2007), entre outros autores. 

 

1. Imersão na vida dos personagens 

 

Miguel Gonçalves Mendes nasceu em Covilhã, Portugal, em 1978, e formou-se 

pela Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Ainda estudante, começou a 

trabalhar no documentário biográfico Autografia, dedicado a Mário Cesariny, poeta 

e pintor surrealista português, com quem conviveu por três anos para a realização 

do filme. Admirador do poeta, o cineasta ouviu várias recusas antes de Cesariny 

aceitar a proposta.  
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No Autografia, mais uma vez o que determinou inicialmente 

as filmagens foi a falta de verba. Estava ainda na Escola de 

Cinema e aos fins de semana, com amigos que quisessem 

ajudar, e quando o Mário aceitava, ia filmar. Mas é do fruto 

dessa relação e da execução/concretização desse filme que 

percebi que queria atingir o grau de verdade e intimidade 

plenos. Então, o que necessitava era de tempo. Tempo para 

que a verdade se instale e a câmara desapareça (MENDES, 

entrevista concedida às autoras, em 12 de março de 2015 por 

e-mail). 

 

A partir da câmera de Miguel, o artista conta sua história, relatando afetos e 

lembranças. O diretor dividiu o documentário em três atos unidos pelo início e final 

com a mesma câmera, que se aproxima em cortes secos da janela da casa de Mário 

Cesariny. No início, após uma poesia narrada em voz over, entra o título do 

documentário com o som de um avião. Na janela vemos um homem segurando a 

cabeça, cabisbaixo. No background está Mendelssohn, com a música “Sommernacht”.  

A imagem aparente é a de um homem triste. No final, o mesmo corte seco de 

aproximação da janela. O som do avião volta e na janela está Mário Cesariny forte e 

firme, com um olhar assertivo. Antes dessa imagem final, o poeta diz: “Tenho 

saudades de voar. Eu sempre sonhava que voava. (...) não sei desde quando, mas 

quase desde miúdo até os 50 anos, todas as noites já adormecia a sorrir de gozo, 

porque eu sonhava sempre que voava”. Depois da fala, ele abre os braços diante da 

câmera e Miguel oferece ao espectador um passeio por Lisboa, até a janela da casa 

do poeta. Essas duas imagens do rosto de Cesariny, separadas pelo tempo no 

documentário, a do início e do final, remetem a Ecléa Bosi e seus estudos sobre 

memória. Principalmente quando a pesquisadora aborda sobre os silêncios que 

emergem enquanto os narradores fazem o percurso de volta ao tempo passado. Bosi 

(1994, p. 39) cita um senhor chamado Ariosto, cuja fala sinaliza para a diferença do 

olhar, no início e no fim de Autografia: “Veja, hoje minha voz está mais forte que 

ontem. Já não me canso. Parece que estou rejuvenescendo enquanto recordo”. 

Miguel Gonçalves Mendes explica sobre suas motivações para a realização do filme: 

 

Às vezes as pessoas ficam quase ofendidas em relação à forma 

como eu coloco isto, sobretudo em relação ao Mário 

[Cesariny], e agora também em relação ao Saramago: eram 

duas pessoas que eu admirava muito enquanto leitor, e que 

eu queria muito conhecer, e os filmes eram uma possibilidade 

de eu interagir directamente com aquelas pessoas – queria 

que o espectador conhecesse, tal como eu tinha conhecido, as 

pessoas que estavam a ser retratadas (Cf. entrevista 
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concedida por Miguel Gonçalves Mendes a Vanessa Sousa 

Dias e Miguel Cipriano, 2011). 

 

A singularidade do método de Miguel já está presente neste documentário, 

quando devolve, como preciosidade, o poder da criação ao artista Mário Cesariny. 

Ao longo da convivência de três anos, o rosto do poeta se modifica e transparece na 

vivacidade que se potencializa ao final. Isso nos parece surpreendente quando o 

refletor, o áudio e a câmera se demoram para o reconhecimento do homem artista, 

e, no resgate biográfico, o diretor devolve ao poeta sua iluminação criativa. A figura 

de Cesariny reacende diante do espectador. 

O documentário foi dividido em atos denominados “Morte”, “Amor” e “Vida”. 

Há sempre um espaço vazio para que o protagonista pense, respire e reflita sobre o 

tempo, sobre suas emoções e memórias. A relação entre a equipe de filmagem e o 

artista é evidente no documentário. Não há fronteiras entre o dentro e o fora. A 

cumplicidade é denotada em todos os cenários – principalmente a casa onde o 

artista vive com a irmã. Há várias performances durante a realização, e o próprio 

Mário Cesariny faz o convite à equipe de filmagem para que adentre sua obra e sua 

vida. Nestes momentos de criação, seu corpo funde-se com imagens e há um som 

não diegético para acentuar as emoções do artista.  

Ao assistir a Autografia, é possível conhecer um pouco mais sobre Portugal e 

sobre outros personagens da época de Cesariny. Sua vida pessoal delineia as formas 

de produção dos artistas portugueses ao longo da história. 

 

2. Diretor adentra o tempo do escritor José e da jornalista Pilar  

 

Miguel era um jovem de 26 anos em 2004, quando havia finalizado Autografia 

e D. Nieves – este, um documentário de meia hora realizado em 2002, sobre a relação 

entre Portugal e a região da Galiza. O foco é uma senhora galega que fala da vida 

naquele lugar. 

Em 2001, com 23 anos, já havia comunicado a José Saramago seu interesse em 

realizar um documentário sobre o autor de O ano da morte de Ricardo Reis. 

Saramago sempre negou. Depois de assistir Autografia, disse a Miguel: “Tenho medo 

de não dizer coisas interessantes como Mário Cesariny disse”. O escritor apresentou 

seguidas negativas, mas acabou emprestando sua voz para o documentário sobre D. 

Nieves, em 2002, num texto que evoca as andanças da personagem Blimunda em 

Memorial do convento: 

 

Milhares de léguas andou, quase sempre descalça. A sola dos 

seus pés tornou-se espessa, fendida como uma cortiça. 

Portugal inteiro esteve debaixo destes passos. Algumas vezes 

atravessam a raia da Espanha porque não via no chão 
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qualquer risco a separar a terra de lá da terra de cá, só ouvia 

falar outra língua e voltava para trás (SARAMAGO, 1984, 

p.355). 

 

Nos anos seguintes, Miguel se dedicou à tarefa de conseguir filmar o casal 

José e Pilar. O consentimento veio em 2006, e o trabalho começou em fevereiro 

daquele ano, com a captação de imagens da construção da biblioteca de Lanzarote. 

“Queria saber como era o cotidiano de um Nobel e de um escritor (...) agora nada 

disso é fruto do acaso, aconteceu porque dediquei a isto minha vida e empenhei-me 

ao máximo na feitura deste filme”, explica Miguel em entrevista concedida a Vanda 

Marques. 

A câmera, a equipe de produção e o diretor mantiveram um convívio de 

quatro anos, de 2006 a 2009, com o casal José Saramago e Pilar Del Río. Miguel 

finalizou José e Pilar em novembro de 2010; Saramago faleceu em 18 de junho do 

mesmo ano. O escritor viu o corte anterior à finalização e disse ao cineasta: “Agora 

percebo porque tantas horas a filmar coisas que achava que não tinham interesse. O 

filme não é sobre nós dois, é sobre a vida” (Cf. entrevista concedida a Vanda 

Marques). 

Ao mesmo tempo em que o documentário aborda uma fase difícil da vida de 

José Saramago, também revela sua vitalidade diante dos problemas de saúde que 

enfrentou entre o fim de 2007 e o início de 2008, quando se recuperou e deu 

sequência às suas criações literárias. Miguel diz sobre o protagonista do filme: “O 

que acho incrível nele é a forma intensa com que viveu até o último dos seus dias, e 

isso é de louvar” (Cf. entrevista concedida a Vanda Marques) 

O diretor escolheu dividir o documentário em três atos ou partes. O primeiro, 

chamou “A preparação”. Neste ato, vários planos mostram movimentos contínuos 

entre o casal no trabalho cotidiano de escrita e tradução dos livros As pequenas 

memórias (2006) e A viagem do elefante (2008), e os programas diários de Pilar no 

rádio, entre outros afazeres. Sobre a história do elefante Salomão, Miguel registra 

uma conversa relacionada à ideia do livro. O escritor comenta que está esperando o 

projeto amadurecer: “Se tiver que ser, será. Se não tiver que ser, não será. E acabou!”. 

Enquanto As pequenas memórias acentua passagens da infância e adolescência do 

escritor, A viagem do elefante trata da inenarrável inutilidade da vida. 

Para adentrar em episódios da vida do autor, Miguel recorre com frequência 

a imagens cênicas que engrandecem os tempos vividos. Um exemplo é o momento 

em que Saramago narra um sonho recorrente, e no qual foram usados recursos 

gráficos para que fosse possível a imersão na subjetividade do escritor. Ao longo do 

filme, Miguel acrescentou elementos sonoros e visuais para estetizar o que 

Saramago e Pilar revelam do seu cotidiano.   

O segundo ato – “A viagem” – mostra os deslocamentos do casal nas viagens 

nacionais e internacionais, as idas e vindas a feiras de livros, exposições e 
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lançamento dos livros com noite de autógrafos. Miguel, nas entrevistas, sempre diz 

estar espantado com a vitalidade de Saramago. Ao fim de uma semana, a equipe 

aparece bastante cansada, enquanto o escritor parece sempre disposto e firme no 

trabalho. “Recordo-me que Saramago deu entrevistas e autógrafos das 19 horas às 

24 horas sem parar”, conta Miguel, referindo-se a um dos eventos que testemunhou 

(da entrevista concedida pelo diretor a Vanda Marques). É no segundo ato que o 

autor de Terra do pecado adoece e faz-se o registro de sua ausência. 

O ato 3, denominado “Regresso”, evidencia, quase ao final, mais um ponto alto 

da vitalidade de Saramago. Dentro do avião, após o lançamento de A viagem do 

elefante em São Paulo, no Brasil, ele diz a Pilar: “Acho que tive uma ideia, Pilar...sobre 

Caim”. A companheira o interrompe e pede uma cerveja: “Por favor, uma cerveja. 

Estou a ter um ataque de pânico”.   

Miguel, que sonhava ser arqueólogo na infância, como realizador de filmes 

conseguiu escavar o entorno da vida a dois, criando uma hermenêutica audiovisual 

do convívio entre duas pessoas. E nos fala do tempo que passou a construir a 

narrativa de José e Pilar e como os acontecimentos fizeram com que a duração do 

documentário se estendesse:  

 

(...) planejei a rodagem para ter a duração de um ano. Nos 

primeiros seis meses filmaria apenas eventos públicos (de 

forma a que [José Saramago e Pilar Del Río] se habituassem à 

minha presença) e nos seis meses seguintes filmaria em 

Lanzarote, acreditando que passados esses primeiros meses, 

a intimidade pretendida já existisse entre nós. Contudo, com 

o adoecer de Saramago e com o atraso na escrita do seu livro 

(A Viagem do Elefante), as filmagens acabaram por se dilatar 

no tempo. Mas, mais uma vez, considero esse “tempo” como o 

principal ativo e mais valia do filme. Por fazer com que o 

espectador sinta que acompanha a vida cotidiana do escritor 

e por permitir que o material de quatro anos, ao ser 

condensado em duas horas de filme, torne absolutamente 

clara e universal a jornada do herói. A necessidade de o 

espectador se relacionar com a jornada do herói existe desde 

a tragédia grega. E estamos tão formatados para esta 

progressão narrativa que já não podemos viver sem ela (da 

entrevista de Miguel Gonçalves Mendes às autoras). 

 

Selecionamos, a seguir, dois planos para exemplificar o olhar que denota 

intimidade e delicadeza, proporcionando ao espectador a narrativa do elo amoroso. 

O primeiro está no segundo ato. Na sequência, durante uma entrevista, Saramago 

está cansado e Pilar o ajuda a lembrar-se das palavras que desejava dizer. Ele 
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agradece, ela senta-se ao lado do marido e os dois entrelaçam as mãos. No final do 

documentário, antes dos créditos finais, os dois fazem planos e caminham abraçados 

dentro de um aeroporto, enquanto conversam. 

O segundo exemplo está no terceiro ato, quando o escritor narra as 

dedicatórias de seus livros a Pilar: “O homem duplicado: a Pilar, até o último instante. 

As intermitências da morte: a Pilar, minha casa. Ensaio sobre a lucidez: a Pilar, os dias 

todos. (...) As pequenas memórias: a Pilar, que ainda não havia nascido, e tanto tardou 

a chegar”. 

É possível imaginar Miguel na fase final do documentário, montando o 

primeiro corte de seis horas, que levou cinco meses. Depois de ver cada detalhe, cada 

gesto do casal, em cada lance o olhar do diretor esculpe a sutileza do tempo na 

história dos dois protagonistas. Miguel precisa retornar muitas vezes para os 

instantes da longa convivência diária com o casal. Ouve as falas e tenta extrair desse 

convívio o que é primordial para que se possa compreender a forma como Saramago 

conduz suas atividades de escritor e humanista, com o apoio inestimável da 

companheira jornalista. O jovem diretor pensa na estruturação das frases, dos sons 

não diegéticos, para nos aproximar de José e Pilar.  

A imagem de Saramago fazendo um círculo em volta dele mesmo, nas areias 

de Lanzarote, eterniza sua disposição em trabalhar incansavelmente. Suas obras 

almejam o desassossego, como afirma o autor de A jangada de pedra no 

documentário: “Não escrevo para resignados. Não queremos leitores conformados”. 

Miguel filmou os últimos anos de vida do escritor português entre um 

lançamento e outro de livros produzidos no período de realização do documentário. 

No início das gravações, Saramago estava terminando As pequenas memórias. Logo 

em seguida, entre muitos problemas de saúde, como está registrado no 

documentário, lançou o livro A viagem do elefante. No mesmo período, ocorreu o 

lançamento do filme Ensaio sobre a cegueira, dirigido por Fernando Meirelles. A 

emoção de Saramago durante uma exibição privada, em maio de 2008, pode ser vista 

em José e Pilar. Ao final, o escritor diz a Meirelles: “Estou tão feliz por ter visto este 

filme. É como estava quando o tinha escrito”. 

O livro infantil A maior flor do mundo também virou filme, em 2009. Naquele 

mesmo ano, Saramago lançou Caim, cuja ideia anuncia a Pilar na parte final do 

documentário. Perceber como transcorria o trabalho e a vida diária do escritor e da 

companheira, marcados pela organização e disciplina, foi um dos maiores desafios 

de Miguel Gonçalves Mendes. “As estéticas possíveis são as que aceitam o 

intempestivo. A sociologia da arte torna-se etnografia de uma paisagem de 

interações culturais, de modos ansiosos de nomear, que se alteram uma vez ou 

outra”, observa Canclini (2012, p.23), ao refletir sobre a ausência de relatos por 

conta do excesso de imagens e informação. Ele refere-se a artistas que aproveitam 

os espaços de deslocamento para produzir no contrafluxo, como é o caso do diretor 
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do documentário José e Pilar – produção que acumulou 240 horas de filmagens e tem 

125 minutos de duração. 

Miguel tinha 27 anos de idade quando deu partida ao projeto e o terminou 

com 32. Acentuamos a idade do diretor por nos impressionar o fato de que, mesmo 

tão jovem, teve a delicadeza de transpor para a tela temas tão profundos sobre a 

vida e a morte sem salientar a dor, demonstrando maturidade, comprometimento e 

sensibilidade na realização da obra documental. A esse respeito, o escritor chileno 

Luis Sepúlveda escreveu: “(...) lo más dificil sea conseguir que nuestro punto de vista 

como realizadores sea el ojo da câmara. Nada debe distraer ni perturbar ese punto 

de vista,  y Miguel Gonçalves Mendes teria uno muy nitido - ver el mundo através de 

la humanidade de la immensa humanidade de Pilar & José” (2012, p.85). 

A câmera de Miguel se faz presente mesmo em momentos de conversa íntima 

do casal. No método usado por ele, a câmera é pouco reconhecida. Os personagens, 

imersos no tempo extenso das gravações, parecem não se dar conta da presença do 

diretor. Mas, a esse respeito, o próprio Miguel Gonçalves Mendes, em nossa 

entrevista, assinala:  

 

O documentário é o ponto de vista de alguém sobre uma 

fracção íntima da realidade. Não é realidade. É apenas o olhar 

desse alguém sobre aquilo que ela acredita ser verdade. Tão 

falível como outro qualquer. Contudo, o meu objectivo 

máximo, quando sei que um filme resultou, é quando o 

retratado se reconhece num filme. Independentemente das 

técnicas que eu tenha utilizado para o construir. 

 

Em José e Pilar, é o mundo particular do casal que sinaliza para o que deve ser 

gravado em seguida. Miguel continua atento, mesmo diante da extensão do tempo, 

e apresenta sempre uma nova curiosidade à equipe de trabalho. Ao captar as 

minúcias do cotidiano do escritor e de sua companheira, o diretor presenteia os 

espectadores com momentos de profunda sensibilidade. Parece-nos evidente que, 

no filme, o diretor se desconectou de sua própria biografia, abraçou o que é invisível 

aos olhos do mundo e alcançou a sutileza de duas vidas em comum. 

Neste sentido, é possível estabelecer relação entre os métodos de Miguel 

Gonçalves Mendes e da também documentarista e jornalista brasileira Eliane Brum, 

que abdica das técnicas jornalísticas em suas reportagens para possibilitar maior 

proximidade com pessoas e acontecimentos: 

 

Penso que, para que exista uma mudança real de posição e de 

lugar, é preciso perceber o pequeno, o quase invisível de 

nossa realidade externa e interna. É pelos detalhes que 

enxergamos a trama maior, é na soma das sutilezas que a vida 
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se desenrola, são as subjetividades que determinam um 

destino. É preciso desacontecer um pouco para ser capaz de 

alcançar a delicadeza dos dias. (BRUM, 2015) 

 

Os documentários que se propõem a estender o tempo para ampliar o olhar 

do espectador sobre aquilo que é observado vão ao encontro de estudos que as 

autoras realizaram sobre a aplicação do método biográfico na produção audiovisual, 

a partir de experiências na formação de profissionais de Comunicação Social 

(PAVAN E VELOSO, 2011). 

Neste campo, é possível destacar, a título de exemplo, três trabalhos de 

Frederick Wiseman, um documentarista que se demora por meses e até anos com 

sua câmera persistente, que está sempre ligada para captar os acontecimentos. É o 

caso de Near death (1989), que mostra a rotina da morte em um hospital. O cineasta 

observa, com sua câmera, as longas horas e as relações pessoais entre médicos, 

enfermeiros e familiares diante de pacientes terminais. Em Titicut follies (1967), 

Wiseman acompanha a rotina de uma prisão para indivíduos psiquiátricos em 

Massachusetts, e em Violence domestic 1 e 2 (2001, 2002), gravou, por meses, um 

abrigo na Florida, destinado a mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. 

Em relação às técnicas etnográficas da antropologia visual, um exemplo é John 

Marshall com o filme N!ai, the story of a !Kung woman, que resultou numa série para 

a TV pública americana PBS (Public Broadcasting Service), em 1980. O cineasta 

realizou esta obra etnográfica por mais de trinta anos. O filme apresenta um retrato 

íntimo de N!ai ao longo de três décadas. Ela conta sua história, descreve sua vida e 

as lembranças de infância. Fala da mãe, uma coletora de frutas, raízes e frutos secos. 

Fala das chuvas e do seu casamento com Gunda, aos oito anos de idade. Revela que 

mudou os sentimentos em relação ao marido depois que ele virou um curandeiro. O 

filme começou a ser feito na década de 1950 e, enquanto N!ai nos conta sua vida, é 

possível perceber as mudanças aceleradas na sociedade.  

O etnólogo e cineasta francês Jean Rouch, que começou a gravar quando era 

apenas um engenheiro curioso e revolucionou as formas de captação de imagens 

etnográficas, também oferece um vasto campo de experiências sobre métodos de 

gravação que se estendem no tempo. Rouch realizou seu primeiro 

etnodocumentário – Jaguar – ainda como engenheiro construtor de pontes na 

Nigéria. A produção começou em 1957 e terminou dez anos depois. Na época, o 

francês se encantou com o movimento dos jovens que migravam na entressafra para 

a região do ouro, em Gana. Rouch acompanhou-os diariamente, por um ano. Na 

época, não havia câmeras que captassem imagem e som simultaneamente. Era 

necessário levar equipamentos muito pesados, que não ofereciam mobilidade. Após 

a montagem, Rouch usou a narração dos jovens sobre a experiência, a partir da 

lembrança que eles tinham do período. Foi desta maneira que construiu uma 

“etnoficção” documental, pois os jovens elaboraram a narração de forma lúdica. 
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“Jaguar é meu primeiro filme e me marcou permanentemente. Todos os filmes que 

faço agora são sempre Jaguar” (in: TAYLOR, 2003, p.131). Rouch esteve à frente do 

Comitê do Filme Etnográfico da França até sua morte, em 2004.  

O método da aproximação e extensão do tempo se dá a partir das relações 

que o documentarista tem com a dinâmica do tempo e do lugar. Isto nos remete ao 

conceito de “cronotopo” que Bakhtin criou sobre tempo-espaço (dinâmica do 

tempo) na narrativa. Cronotopo conduz ao movimento que ocorre nas relações 

produtoras de sentido. Refere-se ao mundo do homem que fala, escreve, produz 

conhecimento e articula, dessa forma, relações interativas (BRAIT, 2005, p.95-96).  

Diante das 240 horas de gravação de José e Pilar, Miguel Gonçalves Mendes 

conseguiu, na primeira montagem, seis horas de filme. Foi uma clivagem realizada a 

partir da convivência de quatro anos com o casal, com a percepção de ações que se 

repetiram no tempo e puderam ser valorizadas na construção final do 

documentário.  Isso só se consegue na imersão, na troca de pertenças e saberes. 

Ismail Xavier (2007, p.264) observa que a construção de documentários é um 

processo de busca de identidade: “A palavra de ordem é chegar perto, auscultar um 

ponto de vista interno, conhecer melhor as experiências a partir da conversa e das 

imagens produzidas por quem tem nome e compõe diante de nós um personagem”.  

Miguel reitera essa necessidade de tempo para chegar ao que considera o “âmago 

da verdade” de seus personagens: 

  

Se não existe tempo, o que existe é um retrato superficial 

sobre alguém. Porque ainda não sabemos ler nem o rosto, 

nem os gestos de quem filmamos. Não sabemos o que significa 

o seu olhar. E sem isso não existe filme. Não pode existir 

confiança plena se não existir uma relação duradoura. É como 

numa relação de amor. (Da entrevista concedida às autoras). 

  

No documentário José e Pilar, Miguel conduz o espectador por meio de sua 

câmera concentrada no cenário da vida que acontece. É o que se nota, mesmo 

quando, entre o segundo e terceiro atos, o tempo entra em suspensão por conta da 

fragilidade de Saramago no hospital. Miguel recupera, na montagem, uma existência 

latente diante da temporalidade estacionada em função da doença do escritor, 

revivendo algumas de suas lembranças da infância. E, então, o autor de A caverna 

retorna com energia surpreendente, finalizando um livro e pensando em outro.  

Depois do José e Pilar, Miguel registra uma inflexão nas suas propostas de 

trabalho cuja responsabilidade, em última instância, atribui ao próprio Saramago, 

para quem era imoral lamentar-se pelos males do mundo ou da própria vida: “[José 

Saramago] Fez-me perceber que mais do que estar preocupado com o medo da 

morte, eu deveria, antes, perguntar: o que nos faz estar vivos?” (da entrevista 

concedida às autoras). 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.2. julho, 2015 • ISSN 2359 3679 

133 
 

Nesta biografia em imagens, a relação de reciprocidade entre diretor e 

personagem está evidente. François Dosse (2009, p.14) afirma, a respeito dessa 

relação: “O biógrafo não só acaba modificado, transformado pela figura cuja 

biografia escreve, como passa a viver (...) no mesmo universo, a ponto de não 

conseguir distinguir o exterior do interior”.  

 

Considerações finais 

 

José e Pilar é um documentário que sobreviverá ao tempo, oferecendo novas 

percepções a cada vez que for visto. No filme, é possível compreender o modo como 

Saramago pensava e escrevia seus livros no final da vida, numa luta diária pela 

sobrevivência do homem e de sua arte. Paralelamente, a postura do escritor e da 

companheira Pilar remete à necessidade de uma consciência maior sobre a 

humanidade e as injustiças. Nesta dinâmica, há a compreensão de que todas as 

histórias humanas vibram nas identidades narrativas dos construtores da cultura, 

que são os habitantes dos lugares onde a vida acontece – e será dessa forma, sempre.  

Esta vibração é um movimento contínuo que precisa da presença de narradores. 

Aqui falamos do narrador documentarista, que se instala no campo da história (no 

caso de José e Pilar, o período de 2006 a 2009) e fica atento ao entorno. Na intenção 

de deslocar a câmera em todas as perspectivas do casal, Miguel Gonçalves Mendes 

construiu um documentário histórico que nos convida a participar da intensa vida 

do casal. 

Em José e Pilar, as marcas do método de Miguel Gonçalves Mendes podem ser 

vistas na câmera que se demora, no trabalho com a paisagem sonora, na construção 

dos encontros e conversas, na escolha das locações, na tentativa de compreensão 

dos gestos de seus personagens. Para ilustrar o modo como o diretor observa o 

documentado, elegemos uma fala de Saramago logo no início do filme: “Um dia 

escrevi que tudo é autobiografia. Que a vida de cada um de nós a estamos contando 

em tudo quanto fazemos e dizemos. Nos gestos, na maneira como andamos e 

olhamos, como viramos a cabeça ou apanhamos um objeto no chão”. As pequenas 

histórias do cotidiano são, portanto, os sinais de quem somos. 

O cineasta português propõe uma nova fórmula de realização, saindo do 

círculo autorreferido das escolas documentais ou métodos prontos. Avança na 

fronteira do ficcional e nos traz filmes, biografias, autografias, documentários, com 

a experiência que vai adquirindo no tempo do convívio com seus documentados. 
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Mi trabajo como escritor consiste en despertar a esos 

hombres vivos que, por el hecho de estar muertos, están 

vivos. 

José Saramago 

 

 

 

–Y a continuación – seguí –, compara con la siguiente escena 

el estado en que, con respecto a la educación o a la falta de 

ella, se halla nuestra naturaleza. Imagina una especie de 

cavernosa vivienda subterránea provista de una larga 

entrada, abierta a la luz, que se extiende a lo ancho de toda la 

caverna, y unos hombres que están en ella desde niños, atados 

por las piernas y el cuello … Pues bien – dije –, esta imagen 

hay que aplicarla toda ella, ¡oh amigo Glaucón! a lo que se ha 

dicho antes; hay que comparar la región revelada por medio 

de la vista con la vivienda-prisión, y la luz del fuego que hay 

en ella, con el poder del sol. En cuanto a la subida al mundo de 

arriba y a la contemplación de las cosas de éste, si las 

comparas con la ascensión del alma hasta la región inteligible 

no errarás con respecto a mi vislumbre, que es lo que tú 

deseas conocer, y que sólo la divinidad sabe si por acaso está 

en lo cierto. En fin, he aquí lo que a mí me parece: en el mundo 

inteligible lo último que se percibe, y con trabajo, es la idea 

del bien, pero, una vez percibida hay que colegir que ella es la 

causa de todo lo recto y lo bello que hay en todas las cosas; 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.2. julho, 2015 • ISSN 2359 3679 

138 

 

que, mientras en el mundo visible ha engendrado la luz y al 

soberano de ésta, en el inteligible ella es la soberana y 

productora de verdad y conocimiento, y que tiene por fuerza 

que verla quien quiera proceder sabiamente en su vida 

privada o pública (PLATÃO, 1981, p.6). 

 

Temos aqui Sócrates conversando com Glaucón. Em primeira pessoa, e 

prosseguindo sua intenção1, se propõe ajudá-lo a entender a Ideia do Bem (Eggers 

Lan, 1975, p.7) através de um relato (mythos) que exige uma resolução analógica.  

Para alcançar sua obrigação, o discípulo se vê alentado a aguçar a imaginação 

de modo tal que possa criar uma ponte entre o mundo sensível (o estado de nossa 

natureza) e o conhecimento superior. Esta compreensão se expressa como uma 

ascensão gradual que se desenvolve através de diferentes níveis de percepção cujo 

ponto máximo é a correta ciência (epistéme). 

O mito da caverna oferece esta cena pedagógica como marco e define os róis 

que cumprem ambos interlocutores. O objetivo que perseguem maestro e aprendiz 

é o mesmo, alcançar o cume da verdade e limpá-la da aparência que pretende 

disfarçá-la. A paideia encontra sua resolução na trama alegórica (eikón) que dá 

corpo ao relato. Traduzindo em imagens, primeiro, e conceituando depois o que lhe 

ensina Sócrates, Glaucón se aproxima da verdade e entende que na noção de bem 

está em favor do justo. Em palavras de Benjamin, 

 

Un conocimiento histórico de la verdad sólo es posible como 

superación de la apariencia: sin embargo, esta superación no 

debe significar volatilización, actualización del objeto, sino 

que debe asumir a su vez la configuración de una imagen 

rápida. La imagen pequeña y rápida en contraposición a la 

impasibilidad de la ciencia. Esta configuración de una imagen 

rápida coincide con la agnición del “ahora” en las cosas, pero 

no del futuro. (BENJAMIN, 2007, p.857)2 [Oº,81] 

 

A referência platônica à ascensão da alma abre o caminho da alegoria a uma 

dimensão transcendental que a evoca como fórmula e que explica o recurso 

pedagógico de que se vale Sócrates. A transcendência radica no ato mesmo de 

construção do conceito a partir dos recursos imagéticos nos quais se apoia. A 

representação plástica que habilita Glaucón a partir das palavras do seu mestre dá 

corpo às ideias que este expõe; no entanto, para alcançar a síntese desejada, deve 

reduzi-las até alcançar a inteligibilidade de um conceito com o qual assegura a 

pertinência da aprendizagem que se assistiu. 

Quando Benjamin (2007, p.393) afirma que, na alegoria, o mundo profano 

aumenta de classe na mesma medida em que se desvaloriza, dá conta desta 
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presunção. Explicita como a referência que transcende se divide de suas condições 

produtivas potenciando-se mais ainda e como os vestígios que lhe restam se tornam 

orgânicos ao ser esvaziados de sentido. A tensão entre o profano e o sagrado evoca 

– em outros termos – a dialética que inaugura a reflexão socrática ao postular a 

existência dos mundos: o sensível, de aparências, e o eidético, de essências 

permanentes. Assim, para Cohen – uma das investigadoras mais lúcidas do corpus 

benjaminiano –, a transcendência fica assegurada porque “la alegoría sigue 

aludiendo a lo sagrado, y por lo tanto hacia una posible redención teológica de la 

historia secular” (COHEN, 2010, p.219). 

 

A questão da alegoria está vinculada à raiz de sua etimologia. Segundo a 

investigadora norte-americana, a expressão se compõe de dois termos: allos e 

agoreuein correspondendo ao prefixo a ideia de “otro hablar”. É precisamente este 

“otro hablar dentro del ágora” (COHEN, 2010, p.218) o que investe ao vocábulo de 

um plus que explica a direção oblíqua do raciocínio. Sua tarefa de ponte não 

desmerece porque está em sua configuração sígnica o servir a outra dimensão, daí o 

caráter didático que presume. Um discípulo não acostumado como Glaucón pode 

entendê-la porque não exige um grau magistral de clarividência, ainda que sim –

necessariamente – a capacidade de relacionar e de estabelecer vinculações por vias 

da associação sensível.  

Poderia especular-se a respeito de se a alegoria tem como objetivo último a 

definição de um conceito que se apreende por seu intermédio tal como se revela no 

mito da caverna, a síntese mental que resolve o mistério é produto de uma operação 

inteligível e – portanto – pertence à ordem do símbolo e não da alegoria. Foi 

precisamente Walter Benjamin quem pôs claridade a este juízo ao dividir as águas. 

Segundo ele, “desde hace más de cien años pesa sobre la filosofía del arte el dominio 

de un usurpador, que accedió al poder en la confusión del Romanticismo” 

(BENJAMIN, 2007, p.375). A usurpação do símbolo à que alude o pensador alemão, 

consiste na utilização do adereço narrativo somente como bastidores da cena. O 

símbolo se vale dele e depois o abandona quando já não necessita de seus serviços. 

A alegoria, pelo contrário, fica confundida em suas articulações sensíveis, e 

confinada a seus próprios farrapos. Isso é o que o filósofo alemão descobrirá 

examinando as versões barrocas do Trauerspiel que tomou como objeto de estudo. 

 

Conforme esta argumentação, o território da alegoria se compõe das sobras 

da exploração simbólica e isto é o que pode advertir-se na ficção saramaguiana, que 

compromete a seus personagens de maneira particular quando no capítulo 20 

confrontam com os restos da caverna platônica. Ainda que exista distância entre a 

referência mítica e a novelesca, se põe em questão a mesma pulsação: a aproximação 

com a verdade. Mesmo assim, os modos de apreensão são diferentes. Eles não têm 

ninguém que lhes conte o relato. Encontram-se sozinhos com o próprio desafio, 
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conscientes de que a experiência é algo que se faz de maneira individual, mas pode 

ser compartilhada em forma solidária. “Cipriano Algor volvió los ojos hacia la 

cavidad y preguntó, Viste lo que hay ahí dentro, Lo he visto, respondió Marcial, Qué 

es, Compruébelo usted mismo, aquí tiene una linterna, si quiere, Vienes conmigo, 

No, yo también he ido solo” (SARAMAGO, 2000, p.430). 

 

Conforme se propõe, a resolução alegórica, e não simbólica, é o que está em 

jogo na novela de Saramago e isto explica que o relato grego – apesar de haver 

perdido sua pregnância discursiva – tenha algo ainda para dizer. Por este motivo, 

Cipriano e Marcial podem encontrar seus restos materiais. Ainda que os efeitos 

singulares propiciados já não se observam da mesma maneira – o tempo fez seus 

estragos –, as mortalhas ainda permanecem e contém a reserva do mito3.  

Quero reter a imagem do adereço para referir ao cenário armado que 

Cipriano encontra logo que ingressa na cova. Precisamente, esta tarefa de 

reconhecimento é o que o guia na escuridão. O narrador saramaguiano é muito 

cuidadoso na descrição e patenteia cada um dos seus detalhes para que não fiquem 

dúvidas sobre o conteúdo achado: a parede, o banco de pedra, os corpos, as ataduras, 

etc. A experiência a qual se submete a seus personagens é a da viva carnalidade. Para 

eles – como antecipei – a sobrevivência do mito devém de uma inspeção material de 

seus restos. 

Atendendo a este aspecto, posso concluir que na novela de Saramago, o 

significante deveio do significado. Afirmo isto porque, esvaziado de sentido, se 

transformou em um objeto digno de conhecimento4 por si mesmo. As figuras 

discursivas que aludiam aos homens (“unos hombres que están en ella desde 

niños…”) se converteram em “personas muertas” (SARAMAGO, 2000, p.437). Elas já 

não apontam um caminho de emancipação; pelo contrário, mostram a facies 

hippocratica5 da história e se oferecem à contemplação. 

Terry Eagleton – seguindo a Benjamin em um livro que o resenha – discute 

este tema encarando-o como um “asunto de énoncé y énonciation” (EAGLETON, 

1998, p.31). O paradigma aberto pela enunciação é o que habilita o mito “dentro de 

las sinuosas inflexiones del habla” (33) e deixa permear a transcendência que o 

protege; a perspectiva do enunciado se impõe quando o significante fica disponível 

como hieróglifo – escritura – depois de seu esvaziamento comunicativo. Neste 

sentido, a ênfase na materialidade do século é o que aproxima a paideia platônica à 

alegoria barroca estudada por Benjamin e que pode entender-se a partir da noção 

de “emblema” que opera como elemento heurístico.  

Quando Eagleton afirma que “la alegoría barroca pone al descubierto el 

recurso, colocando el lema y el título en relación penetrante y directa con la figura 

visual, venciendo los engaños del simbolismo” (1998, p.48), expressa 

argumentativamente o que lhe sucede a Cipriano quando confronta com as 

imágenes que se aglutinam ante seus olhos.  
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 No breve diálogo que divide com Marcial – “Sabes qué es aquello, Sí, leí algo 

hace tiempo, respondió Marcial, Y también sabes que lo que está ahí, siendo lo que 

es, no tiene realidad, no puede ser real, Lo sé” (SARAMAGO, 2000, p. 434) – a 

linguagem vem em auxílio da imagem e a complementa confirmando-a em sua 

autenticidade. O emblema – assim – se constrói e se oferece como recurso. De 

repente, o quadro alegórico cobra sentido: é animado pela unidade de um eco 

ressonante6 e uma figura que se desenha em forma gráfica. 

Como a transcendência se elidiu, o olhar dos personagens se concentra na 

“paisaje primordial petrificado” (BENJAMIN, 2007, p.383) e se mortifica. Essa 

percepção descansa nos rostos sem vida dos corpos apodrecidos, as caveiras que 

comoviam os criadores barrocos. O papel dos alegoristas é decisivo e Benjamin o 

reclama como imprescindível já que de sua virtude depende o “contenido” com o 

que há de ser preenchida da matéria que foi esvaziada. Desprovidos de uma 

univocidade, os restos materiais recorrem os significados que se lhes queira 

reconhecer. Cipriano atribui valor ao que vê e dessa imputação de sentido deriva o 

pranto com que o resume. O oleiro logra conectar-se com a banalidade de todas as 

coisas e é assaltado pela força do efêmero que se revela tremulamente.  

Na alegoria saramaguiana, o adereço narrativo se institui ponto por ponto a 

diferença do mito grego que o resolve em uma unidade de conjunto. Quando 

Sócrates escreve a Glaucón as características do mundo sensível, não tem por 

objetivo que seu interlocutor se perda nos detalles, mas sim que estes suportem o 

percurso da significação que pretende traçar. Ao perder a dinamicidade da historia 

em seus suplementos materiais, a experiência de Cipriano pode se fazer 

mensurando cada aspecto em particular e, por isso, impactam em demasia quando 

considerados em forma distanciada da fogueira, os corpos mumificados e as 

ataduras que vê despedaçadas a seu lado. Assim mesmo, se percebe a intenção de 

circunscrever com claridade as referências para que a compreensão do conjunto se 

canalize na mesma direção. O caso da plataforma suspeitada é relevante neste 

sentido:  

Cuando bajaba tuve la sensación de ver algo que podría ser un 

muro y una plataforma, si pudieras mudar la orientación de 

uno de esos focos, no necesitó terminar la frase, Marcial ya 

estaba girando una rueda, accionando una manilla, y luego la 

luz se extendió suelo adentro hasta chocar con la base de un 

muro que atravesaba la gruta de lado a lado, pero sin llegar a 

las paredes. No había ninguna plataforma, sólo un paso a lo 

largo del muro (SARAMAGO, 2000, p.434). 

 

 Cipriano faz referência à plataforma ao início de sua pesquisa, mas demora 

em resolvê-la até o final. O dado é singular porque sua existência ou não joga um 

papel decisivo na hora de compor o cenário da ação. Também cumpre este rol a 
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fogueira que funciona como a peça do quebra-cabeça que procede a dar-lhe ordem 

e completude: “Falta una cosa, murmuró Cipriano Algor. Avanzó algunos pasos y de 

repente se detuvo, Aquí está, dijo. En el suelo se veía una gran mancha negra, la tierra 

estaba requemada en ese lugar, como si durante mucho tiempo allí hubiera ardido 

una hoguera” (SARAMAGO, 2000, p.434). 

Recomposto o adereço em sua totalidade mediante um trabalho de 

montagem, o personagem pode concluir intempestivamente traduzindo a certeza: 

“No merece la pena seguir preguntando si existieron o no, dijo Cipriano Algor, las 

pruebas están aquí, cada cual sacará las conclusiones que crea justas, yo ya tengo las 

mías” (SARAMAGO, 2000, p.434). 

Uso aqui o conceito de “montaje” apoiando-me no pensamento de Walter 

Benjamin. Parece-me relevante para entender a ideia de um dispositivo de conjunto 

que nasce do olhar melancólico do alegorista que o compõe. Ainda que esteja dado 

de antemão – por sua existência na gruta – está coberto pela escuridão e é só o olhar 

de Cipriano auxiliado pela lanterna o que o desperta e retira à luz. Nessa projeção 

cobram formas – e se tornam vívidos – os suplementos de uma cultura. 

 O processo seguido pelo oleiro-investigador nesse ato resulta de uma 

importância considerável se se atende ao fato de que o trabalho arqueológico que 

desempenha não pressupõe só a confirmação de um dado ou a corroboração de uma 

hipótese, mas sim a demora em uma experiência subjetiva que o nutre e o potencia 

filosoficamente. 

 O papel dos corpos petrificados é impagável neste sentido. Ainda que 

Cipriano necessite do adereço narrativo para circunscrevê-lo se delimitá-los, lhe 

impactam por sua força expositiva e não por sua biografia. Sejam estes ou outros, 

sejam os reais ou suas copias substitutivas, o fato de que mostrem o corpo humano 

morto em uma situação oprobriosa – como a que expressam as cordas que estão ao 

lado –, é suficientemente impactante como provocar a reflexão. Além de conotar a 

ideia de morte – conforme foi apontado – põem em evidência o desprezo que 

padeceram e a redenção que lhes foi negada já que ficaram imobilizados por falta de 

misericórdia. Foram obrigados a fixar a mirada nas aparências e se desentenderam 

do mundo real. 

A alegoria saramaguiana é – neste ponto – virulenta. Cipriano se comove ante 

um cadáver que pode ser perfeitamente o dele mesmo já que as condições 

produtivas resultam semelhantes. Também ele se vê sem alternativas, lhe tiram seu 

trabalho, riem dele7 e o deixaram desamparado, sem outra possibilidade que a de 

viver como refém de sua família no Centro Comercial. 

O impacto da novidade é assustador; desarticula qualquer conjetura e 

desestabiliza qualquer propósito que pretenda justificá-lo e dar-lhe uma razão 

orgânica. Como lhe sucede a Édipo, logo que confirma a revelação de Tirésias, dão 

ganas de arrancar-lhe os olhos depois de se expor ao que se negava ver. A força da 

imagem é potente e supera a do entendimento. Quando o subchefe de compras lhe 
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propõe a realização de uma sondagem comercial para avaliar o impacto que terá a 

fabricação de bonecos de barro, revelando-lhe assim “el secreto de la abeja”, o oleiro 

sabe de uma vez e para sempre que seu caminho não tem retorno. No entanto, entre 

o entendimento racional e a constatação imagética há um ponto difícil de atravessar 

pelo paroxístico que resulta: as “personas muertas” (435) da gruta o manifestam 

como um estouro de consciência irredutível. 

Benjamin dedicou uma especial consideração ao shock em seu ensaio sobre 

Baudelaire (BENJAMIN, 2012, p.193) quando traça a diferença entre erlebnis e 

erfarhung para aludir aos recursos de defesa do sujeito frente a estímulos 

embrutecedores. Apoiando-se em suas leituras de Freud, se detém no papel da 

memória como protetora das impressões e distingue aqueles casos em que esta 

função se cumpre de maneira excelsa daqueles outros nos quais as barreiras 

mnêmicas não são suficientemente resistentes para impedir a ação de forças 

destruidoras: “La amenaza representada por estas energías es la de los shocks. 

Cuanto más a menudo los registre la conciencia, tanto menores serán sus efectos 

traumáticos” (BENJAMIN, 2012, p.193). 

Quando Cipriano Algor se noticia pelo chefe de compras de que sua produção 

de louças já não responde à demanda esperada, o impacto é tão forte que a 

consciência não permite elaborar com ductilidade esse duelo. A informação recebida 

não possui ancoragens possíveis que possam ser auxiliados pela experiência 

(erfarhung) conhecida. A novidade se impõe como vivência (erlebnis) através do 

feroz impacto, o que deixa inscrito uma marca no aparelho psíquico. No entanto, a 

sucessão de efeitos semelhantes ao longo do tempo elimina essa novidade vá 

disponibilizando a capacidade de afronta de modo que as lesões já não produzam os 

mesmos danos. 

Nos termos descritos, se pode falar – então – de uma vivência radical capaz 

de originar uma experiência consistente, provavelmente a “neutralización de los 

shocks” a que se referia Benjamin em relação com Baudelaire. Não há que perder de 

vista que Cipriano Algor quando lê a imagem da gruta não só vêm em sua mente as 

leituras da tradição que o descobrimento convoca, mas também a concatenação de 

cenas vividas no último tempo: à recepção da metade das mercadorias se soma 

também o fim do contrato das louças e –finalmente – o fechamento da olaria. A gruta 

é – no dizer de Marcial – “la última gota” (SARAMAGO, 2000, p.450), a que fecha o 

horizonte aberto pela má notícia do começo da historia. 

Todas as desordens afetivas que se vieram acumulando no personagem, e 

que foram dobrando seu espírito, alcançam resolução não só no achado dos mortos, 

mas sim na compreensão do que significam. É o ponto no qual a interiorização das 

vivências começa a marcar a experiência de derrota – mas também de resistência– 

do oleiro. Para Marcial, representa o lugar a partir do qual se inicia sua vida adulta. 

 Estreitamente ligada a esta experiência, se manifestam as cordas 

encontradas ao lado dos cadáveres: “vio restos de ataduras que parecían haber 
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servido para inmovilizarles los cuellos, después bajó el foco de la linterna, ataduras 

iguales les prendían las piernas” (SARAMAGO, 2000, p.432). 

Interessa-me deter-me nelas, já que sua única imagem evoca a ideia de um 

laço que pode funcionar como um nó e – neste sentido – como um signo da 

devastação que subverte. Trata-se de restos também, mas que tem uma história que 

agora se esvaziou como todos os elementos do adereço. Alguma vez cumpriram um 

papel: se asseguraram de que os prisioneiros não puderam se mover sujeitando-os 

e garantindo-lhes a única possibilidade permitida: fixar o olhar na parede. Com o 

passar dos anos se desgastaram e vencidas caíram ao lado dos cadáveres que os 

condenaram. Hoje revelam a impunidade que as caracterizou. 

Os desfeitos das ataduras – além de revelar o oprobrioso passado que 

protagonizaram – são funcionais ao presente colocando em evidência os modos 

através dos quais o poder cria também hoje sujeitos encadeados. As cordas 

desatadas – além dos seus vestígios ruinosos – significam também prescindir de 

ataduras formais. Os prisioneiros de hoje aceitam voluntariamente a submissão 

porque lhes assegura algumas vantagens. Como Cipriano em seu sonho8, entram por 

própria vontade na caverna e ficam aderidos a seus desígnios. A ilusão 

fantasmagórica os aprisiona sem necessidade de cadeados. 

É preciso recordar que no mito platônico até o ato de liberdade é propiciado 

pela força de autoridade: 

 

Examina, pues – dije –, qué pasaría si fueran liberados de sus 

cadenas y curados de su ignorancia, y si, conforme a 

naturaleza, les ocurriera lo siguiente. Cuando uno de ellos 

fuera desatado y obligado a levantarse súbitamente y a volver 

el cuello y a andar y a mirar a la luz… (PLATÃO, 1981, p. 3, 

grifos meus). 

 

 Tal como ali se explicita, um prisioneiro é obrigado a deixar de sê-lo por 

algum tempo para entender a condição na qual vive. Por isso, se separa de seus 

referentes próximos e inicia uma própria aventura pondo em evidência a razão 

mesma da alegoria. Em algum ponto é caso de Cipriano Algor já que – mesmo tendo 

escolhido submeter-se à prova da gruta por seus próprios motivos pessoais– vive 

resguardado num contexto que dobra sua natureza e que o deixa sem alternativas. 

 Depois da investigação realizada no interior da gruta, Cipriano volta ao andar 

34 e se encontra com sua filha Marta. A breve conversa que mantém é esclarecedora 

em vários sentidos: 

 

Qué hay abajo, volvió a preguntar Marta después de haberse 

sentado, Abajo hay seis personas muertas, tres hombres y tres 

mujeres, No me sorprende, era exactamente lo que pensaba, 
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que se trataría de restos humanos, sucede con frecuencia en 

las excavaciones, lo que no comprendo es por qué todos estos 

misterios, tanto secreto, tanta vigilancia, los huesos no huyen, 

y no creo que robarlos mereciese el trabajo que daría, Si 

hubieses bajado conmigo comprenderías, todavía estás a 

tiempo de ir allí, Deje esas ideas, No es fácil dejar esas ideas 

después de haber visto lo que he visto, Qué ha visto, quiénes 

son esas personas, Esas personas somos nosotros, dijo 

Cipriano Algor, Qué quiere decir, Que somos nosotros, yo, tú, 

Marcial, el Centro todo, probablemente el mundo, Por favor, 

explíquese, Pon atención, escucha. La historia tardó media 

hora en ser contada. Marta la oyó sin interrumpir una sola 

vez. Al final, dijo, Sí, creo que tiene razón, somos nosotros 

(SARAMAGO, 2000, p.436). 

 

O achado contado por seu pai, não surpreende Marta; lhe parece o mais 

natural do mundo que em uma gruta abandonada se achem restos humanos de 

antigas gerações desaparecidas e que estas se manifestem através de esqueletos. 

Mesmo que pudessem se confirmar como restos da cultura grega, o assombro seria 

o mesmo e o alcance da surpresa também, já que somente um estudo arqueológico 

revelaria a idade das caveiras. 

O que causa um verdadeiro espanto, não são os ossos encontrados, mas sim 

o adereço do qual formam parte, porque este lhe revela a significação do mito e –

então – todo o especulado se faz efetivo e concreto. Marta não viu com seus próprios 

olhos a revelação que assaltou o oleiro, mas confia em sua palavra e pode imaginá-

lo. Por isso não necessita fazer a experiência. Passa o mesmo a ela que a Glaucón 

quando escuta a Sócrates, só que a cena é mais terrífica porque está feita de matéria 

deteriorada e decadente. Se Glaucón imaginando logra dar entidade às figuras que 

projeta, Marta decodificando, corrobora a percepção de Cipriano e se soma a ela.  

Quando o oleiro anuncia: “esas personas somos nosotros”, resolve a chave 

alegórica do relato. Glaucón com certeza pensa o mesmo ao escutar Sócrates, só que 

há uma diferença. O personagem platônico recria com a informação recebida o 

ensino que lhe aguarda e Cipriano constata com dor o irremediável. Marta, ao somar 

este comentário do pai e repeti-lo com suas próprias palavras, não só o confirma, 

mas também lhe dá veracidade e sentido. 

A intervenção de Isaura nesta historia não deixa de ser chamativa e, inclusive, 

lhe acrescenta um dado curioso que não passa desapercebido. Quando no capítulo 

seguinte, ela se dá conta do descobrimento da gruta através das palavras de 

Cipriano, escuta atentamente o relato e conclui o avalizando: 
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Isaura Madruga no es particularmente versada en historias 

antiguas e invenciones mitológicas, pero sólo necesitó de dos 

palabras simples para comprender lo esencial de la cuestión. 

Aunque las conozcamos ya, no se pierde nada en dejarlas 

escritas otra vez, Éramos nosotros (SARAMAGO, 2000, 

p.446). 

 

Se prestarmos atenção à conjugação do verbo, veremos que o pretérito que 

ela remarca não é só uma maneira de aludir à ação passada de se inteirar; ela 

enfatiza nesse silogismo o fato de que as “personas muertas” da historia eram o que 

hoje somos. O pensamento da nova mulher de Cipriano reordena a temporalidade 

do relato: não somos só uma cópia irreprodutível daqueles restos; eles já nos 

antecipam porque foram os primeiros prisioneiros da cova do ilusório que hoje rege 

nosso mundo. 

No passado ou no presente, a conjugação do verbo ser que dá razão da 

alegoria compacta a percepção no interior da gruta; sustenta a relação humana 

primordial que lhe imprime significação e que preserva aos homens do 

envelhecimento que se apodera deles quando se transformam em mercadorias. 

Precisamente isto é o que – ao contrário do esperado – sucede quando a gruta se 

abre ao público nas últimas linhas do texto: “EN BREVE, APERTURA AL PÚBLICO DE 

LA CAVERNA DE PLATÃO, ATRACCIÓN EXCLUSIVA, ÚNICA EN EL MUNDO, COMPRE 

YA SU ENTRADA” (SARAMAGO, 2000, p.454). 

A caverna iluminada patenteia o Centro Comercial em forma de imagem, mas 

ao mesmo tempo a banaliza. Transforma as “personas muertas” que vê Cipriano em 

objetos de exibição9. Elas são destituídas de sua historia para ingressar ao circuito 

mercantil que – através de uma entrada – garante o acesso a sua novidade. O peso 

trágico que a cena do descenso à cova tem ao longo da novela desaparece para dar 

lugar a um espetáculo. A própria filosofia que se articula através da origem mítica se 

torna evanescente aos olhos do empreendimento econômico que avassala sem 

tréguas.  

É necessário considerar também outro aspecto vinculado. Ao se negar a 

transcendência do símbolo, o esvaziamento alegórico torna os espectros 

identificados no interior da gruta, elemento disponível para uma sobrecarga 

interpretativa como a que indiquei ao referir-me ao olhar alegórico de Cipriano 

Algor. Com esse cartel tão pomposo que exibe à entrada, o Centro Comercial também 

imputa sentido ao descobrimento ao fazê-lo seu. Constrange-o ideologicamente 

reposicionando novas inflexões de leitura: a féerie que se potencia através do 

resplendor artificial que ilumina a fundura da cavidade é uma mostra a mais de sua 

concessão ao mercado de bens e serviços. 

O final da novela assim o explicita. De não ser pelos personagens que 

Saramago privilegiou para sua história, que se retroalimentam de sua força 
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heurística, não haverá modo de deter este bombardeio infrutuosa. A atualização do 

mito platônico que o autor português se propõe conduz nesta direção. Se o “texto 

original”, em sua origem, formava parte de um livro de política10 destinada à 

instrução dos cidadãos, hoje em sua fraqueza revela a subordinação de que o poder 

económico lhe serve. 

 Ainda que duplamente vencidos – pela razão e pela força – os personagens 

saramaguianos não se submetem docilmente ao sistema; o furam exibindo seus 

poros, mostrando suas fibras mais íntimas. Provavelmente não tenham a capacidade 

de se impor e transformar o mundo, mas alertam sobre o curso irresistível de seu 

desgaste. 

A constatação intelectiva de Cipriano cobra ação prática. O personagem toma 

uma decisão, opta, escolhe. Faz uso de uma faculdade que lhes foi negada aos rostos 

emudecidos da caverna platônica. Com este gesto se diferencia deles.  

 

Comprendo que haya sido un choque para usted, como 

también, incluso sin haber estado allí, lo fue para mí, 

comprendo que aquellos hombres y aquellas mujeres son 

mucho más que simples personas muertas, No sigas, porque 

ellos son mucho más que simples personas muertas yo no 

quiero seguir viviendo aquí, Y nosotros, y yo, preguntó Marta, 

Decidiréis vuestra vida, yo ya he decidido la mía, no voy a 

quedarme el resto de mis días atado a un banco de piedra y 

mirando una pared (SARAMAGO, 2000, p.437). 

 

A alocução que pronuncia significa que o personagem se resiste a morrer 

como essas pessoas que encontrou na gruta; sabe que esse é o destino que lhe 

aguarda, o de seguir imobilizado a espera de uma transformação que não chega, nem 

tampouco se observa e decide não se oferecer como voluntário ainda que lhe custe 

o presente. A decisão visceral do oleiro se corresponde com a força significante da 

alegoria. 

 Como todos os dados mensuráveis da história, este tem também sua 

considerável importância e pode ser lida na perspectiva alegórica que se assumiu 

neste ensaio. Trata-se de uma dimensão elocutiva que implica, não só em captar um 

significado ou interpretar uma sentença, mas sim, realizar uma ação correlativa em 

função daquela decifração. 

 O aprendizado gera transformação naturalmente. A consciência se desdobra 

ante um novo saber e se reorganizam os conhecimentos acumulados. A margem de 

atuação possível nem sempre se concretiza. No caso da novela, irrompe como uma 

súbita novidade, a de um discernimento que encontrou a resposta definitiva que se 

aguardava, a “última gota” a qual alude Marcial, depois da qual nada será igual. 
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Volto ao mesmo ponto sob outra perspectiva. A vida laboral de Cipriano Algor 

não conclui com a devolução das louças que se narra no primeiro capítulo. Depois 

de sofrer o desagravo, a fabricação de bonecos o reconcilia com a arte da olaria 

mediante o qual pode assegurar ainda seu posto como provedor de produtos ao 

Centro Comercial, o único cliente de que dispõe. 

A novela dedica páginas inteiras a esta produção que pode se considera seu 

centro narrativo. O leitor acompanha cada passo deste processo desde o desenho 

inicial copiado das velhas enciclopédias da família até a pintura que as reveste para 

lhe dar forma acabada. Ao longo desse arco esticado, vão ganhando espírito e 

adquirem fisionomia própria as estatuetas de barro surgidas das mãos do oleiro. 

A produção seriada de bonecos tem uma importância decisiva no estudo da 

alegoria. Como – por sua própria condição – são imitações de figuras humanas (e de 

seus ofícios, não nos esqueceremos11) a referencia aos mitos originários que se 

encontra dispersada na novela e o achado de figuras petrificadas na cova reforça o 

sentido que estou aqui esboçando.  

Não é por azar que as primeiras criações sejam as imagens de um homem e 

uma mulher e que o percurso que segue à composição dos modelos oferecidos ao 

Centro Comercial, passe pela disposição física e cultural: se são ocos ou recheados, 

se estão vestidos ou sem vestir, etc. Uma sorte de mimeses representativa vai 

conduzindo a reflexão até sua revelação final que se dá no momento da partida. 

Antes de abandonar a casa,  

 

Cipriano Algor entró en la alfarería y retiró con cuidado de la 

estantería las figurillas defectuosas que había juntado, y las 

unió a sus hermanas correctas y sanas, con la lluvia se 

convertirán en barro, y después en polvo cuando el sol las 

seque, pero ése es el destino de todos nosotros, ahora ya no 

es delante de la casa donde las figurillas están de guardia, 

también defienden la entrada de la alfarería, al final serán más 

de trescientos muñecos mirando de frente, payasos, bufones, 

esquimales, mandarines, enfermeras, asirios de barbas, hasta 

ahora Encontrado no ha derribado ninguno, Encontrado es un 

perro consciente, sensible, casi humano, no necesita que le 

expliquen lo que está pasando aquí. Cipriano Algor cerró la 

puerta del horno, dijo, Ahora podemos irnos (SARAMAGO, 

2000, p.454). 

 

O detalhe de que os bonecos que se tiram do forno incluam as figurinhas 

sadias e as defeituosas como um todo não deixa de ser significativo no contexto da 

situação que se narra. Ela abarca a humanidade em seu conjunto e esta não só está 

conformada de modelos perfeitos; todos os homens cabem em seu seio, inclusive 
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quando não formem parte do sistema único que parece se impor como legítimo. Por 

outra parte, o ato de tirá-los da caverna replica numa medida menor o gesto mais 

ousado aprendido no interior da cova, a saída em liberdade. Cipriano se solidariza 

com o feitio de suas mãos concedendo-lhes a mesma possibilidade que se outorga a 

si mesmo, a de poder desamarrar-se de um destino de virtualidade. Com este gesto, 

o mito antropogênico antes referenciado se oculta ao mito da caverna que serve de 

molde. 

Impossível concluir esta reflexão sem um correlato especulativo que sorteie 

a trama alegórica que o potenciou. Tem a ver com o dispositivo imagético 

considerando o ato próprio da percepção. No ensaio de Baudelaire ao que antes me 

referi, Benjamin aponta que “experimentar el aura de un fenómeno significa 

investirlo con la capacidad de levantar la mirada” (BENJAMIN, 2012, p.233)12. A 

relação entre o ato de ver e de ser visto que habilita a noção de aura é –

provavelmente – um dos eixos conceituais mais complexos do pensamento de 

Benjamin, mas que vem em auxílio do trabalho de cara à leitura que faz Cipriano 

Algor dos prisioneiros da caverna que encontra durante sua expedição. 

A parede do fundo da gruta que mumifica seus espectadores não tem a 

capacidade de devolver o olhar e – por esta razão – clausura o ato comunicativo na 

mesma projeção. Os prisioneiros não podem desentender-se dela, mas tampouco 

aprendem de sua força expressiva. Deixam-se arrastar pelas evidências 

escondendo-se de uma realidade que os faria protagonistas de sua própria história. 

Os laços que se amarram em torno da cabeça e das pernas lhe garantem submissão 

e incondicionalidade. A pesar de serem invisíveis, os ligamentos que sustentam os 

transeuntes, clientes e habitantes do Centro Comercial têm o mesmo efeito e 

espessura. 

Contrapostas a estas peças imóveis, o gesto reivindicador de Cipriano ao 

liberar os bonecos de sua olaria13 lhes devolve o olhar que perderam ao ficar fixas 

ao tabuleiro. A marca deste ato tem suas consequências na hora de pensar uma 

alternativa ao dispositivo ideológico do neoliberalismo que turva as diferenças e que 

parece assentar-se numa só direção. 

A devolução do olhar – neste sentido – é um protesto legítimo que se 

reconcilia com a condição humana emancipada. 

Uma leitura política da sequência descrita pode ajudar a entender o caminho 

realizado até aqui. Quando Terry Eagleton – seguindo a Benjamin – escreve: “la 

congelación del tiempo conseguida por el Trauerspiel señala la necesidad del estado 

absolutista de poner fin a la historia; el monarca absolutista se convierte en la fuente 

primaria de sentido en un mundo despojado de dinámica histórica” (EAGLETON, 

1998, p.31, grifos meus), pode criar hipótese sobre a dimensão histórica que está 

implícita na natureza morta reconhecida no interior da gruta. Ela paralisa o curso 

histórico estandardizando uma versão irreprodutível representada pelo Centro 

Comercial que se proclama seu dono. Com este fim arranca da tradição um de seus 
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motores mais dinamizadores, o mito, para colocá-lo a seu serviço e conspirar na 

repetição inacabada de sua eternidade.  

 

Notas 

* Tradução de Regiane Santos Cabral de Paiva 
 

1 Como o mito da caverna forma parte do Livro 7 de La República de Platão, se parte da 

presunção de que o tema vinha sendo conversado. Segundo Ramón Cornavaca, “la 

‘educación de los guardianes’ de la ciudad ideal ha sido ya el objeto de la conversación de la 

segunda mitad del libro II y parte del III … Los libros V, VI y VII, algo así como ‘el centro del 

centro’ de la obra platónica, desarrollan, algunas propuestas fundamentales para que sea 

posible el surgimiento de aquella ciudad ideal, entre ellas –y como la más importante– la de 

la asociación de poder y sabiduría, o dicho con otras palabras, la del ‘gobierno del filósofo’. 

Es aquí donde adquiere la máxima importancia el tema de la paideia que se ha de impartir 

a los guardianes” (CORNAVACA, 1990, p.194). 

 
2 Fiz algumas retificações à citação a partir da tradução de José Manuel Cuesta Abad 

apresentada em Juegos de duelo. (CUESTA ABAD, 2004, 26). 

 
3 Walter Benjamin na tese VII de “El Narrador” conta a história de Psaménito e conclui o 

texto desta maneira: “Por eso, esta historia del antiguo Egipto está en condiciones, después 

de miles de años, de suscitar asombro y reflexión. Se asemeja a las semillas de grano que, 

milenariamente encerradas en las cámaras de las pirámides al abrigo del aire, han 

conservado su poder germinativo hasta nuestros días” (BENJAMIN,  2008, p.70). 

 
4 O significante alegórico não é “simplemente un signo de lo que debe conocerse, pero es en 

sí mismo un objeto digno de conocimiento” (EAGLETON 1998, p.23). 

 
5 Cito aqui a célebre página de Benjamin nos estudios del género: “Mientras que en el 

símbolo, con la transfiguración de la caducidad, el rostro transfigurado de la naturaleza se 

revela fugazmente a la luz de la redención, en la alegoría la facies hippocratica de la historia 

se ofrece a los ojos del espectador como paisaje primordial petrificado” (BENJAMIN, 2007, 

p.383). 

 
6 “los ecos van de pared a pared, se multiplican, si Marcial no se calla un minuto no será 

posible que oigamos la voz de Cipriano Algor diciendo, distante, como si ella misma fuese 

también un eco, Estoy bien, no te preocupes, no tardo” (SARAMAGO, 2000, p.433). 
7 Cipriano Algor, no cementério: “No es justo, Justa, lo que me han hecho, se han reído de mi 

trabajo y del trabajo de nuestra hija” (SARAMAGO, 2000, p.56). 

 
8 Refiro-me ao sonho narrado no capítulo 13 do romance que funciona como uma 

antecipação da entrada à gruta do subsolo.  
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9 Uso o termo no sentido de “valor de exhibición” (valor de exposição) seguindo o 

pensamiento de Walter Benjamin. (Cf. “Tesis V” de “La obra de arte en la era de su 

reproducción técnica”, Versión de 1939, 2011). 

 
10 Depois de expor as características do regime político que deve ter a melhor sociedade que 

podemos construir, Platão se vê enfrentado, na República, ao problema de dizer «por medio 

de qué estudios» (mathémata, VI, 502d) se formará aos filósofos, ou seja, aos únicos que 

podem chegar a por em prática corretamente o regime descrito (Eggers Lan, 1975, p.7). 

 
11 No capítulo 5 do romance são descritos os bonecos que são escolhidos e os que são 

rejeitados. 

  
12 O conceito de aura é central em Walter Benjamin quando é aplicado aos objetos artísticos. 

A primeira abordagem é realizada em Pequeña historia de la fotografía (1931) e depois em 

La obra de arte en la era de su reproducción técnica (1936) da que estão disponíveis quatro 

versõs. Na de 1939, na Tese V, se formula um conceito quando afirma que a aura é “la 

manifestación única de una lejanía (por cercana que pueda estar” (BENJAMIN 2011, p.14). 

A definição de aura é hermética e tem despertado complexas interpretações que buscam 

aproximar-se do sentido original. 

 
13 «Tenemos la casa, podremos venir cuando queramos, Sí, tenemos la casa, una casa con 

vistas al cementerio, Qué cementerio, La alfarería, el horno, las tablas de secado, las pilas de 

leña, lo que era y ha dejado de ser, qué mayor cementerio que ése, preguntó Marta, al borde 

del llanto” (SARAMAGO, 2000, p.380). 
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EUROPA, POR José 

Saramago* 

 

DIEGO J. GONZÁLEZ 

 

 

 

 

 

Escrevo estas linhas a poucos dias de tomar conhecimento da morte de 

Günter Grass, o escritor alemão que recebeu o Nobel em 1999, um ano depois de 

José Saramago. Mas não é a intenção deste artigo escrever sobre os nexos temáticos, 

ideológicos e inclusive de vida de ambos autores (para isso recomendo a leitura do 

texto de Paulo de Medeiros “Saramago and Grass” incluído no livro editado por Mark 

Sabine e Adriana Martins In Dialogue with Saramago). Também, enquanto escrevo, 

soube da notícia do naufrágio de uma embarcação com cerca de mil imigrantes que 

se dirigiam à costa europeia e não resisto relembrar as palavras de Saramago 

recolhidas num de seus Cadernos de Lanzarote, por volta de 1993: 

 

Se hablaba del imparable flujo de inmigrantes a Europa y yo 

dije: “Si el centro no va a la periferia, irá la periferia al centro”. 

Con otras palabras: Europa está hoy “cercada” por aquellos a 

quienes abandonó después de haberlos explotado hasta las 

propias raíces de la vida. (SARAMAGO, 2011, p.181) 

 

Ambos acontecimentos nos servem para introduzir o objeto deste trabalho e 

que não é outro se não expor as ideias que José Saramago, ao longo de sua 

significativa trajetória, desenvolveu sobre a construção europeia cujo modelo 

sempre manifestou seu “ceticismo” (SARAMAGO, 2011, p.91). 

Alguém pode discutir a qualidade literária de José Saramago, mas, passados 

já cinco anos da morte do escritor português, reconhecemos hoje também a validade 

de seu pensamento transcendendo a faceta de fabulador para adquirir a de um dos 

grandes pensadores de nosso tempo. 

Muitas foram as questões abordadas por Saramago em sua faceta de 

intelectual comprometido (o problema palestino, a Guerra dos Balcãs, a democracia, 

Chiapas, o poder financeiro...), mas hoje queremos nos centrar nas reflexões que 
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realizou sobre o tema da construção europeia, dando ênfase na vigência atual de 

suas opiniões e pensamento. 

Do lugar da narração, José Saramago nos proporcionou, em 1986, uma obra 

alegórica em que levantava uma situação inimaginável: a separação da Península 

Ibérica do resto do continente europeu. Estamos nos referindo ao romance A 

jangada de pedra 

La idea nació en 1982, en un momento en que Clemilde 

Medina vino para hacer una serie de entrevistas a escritores 

portugueses. Durante un almuerzo hablamos de las 

relaciones especiales que existen entre Portugal, España y 

América Central y del Sur, y comenzamos a imaginar lo que 

sucedería si, por ejemplo, uno de esos sabios locos inventara 

un sistema fantástico que separara la Península de Europa… 

(GÓMEZ AGUILERA, 2010, p.130-131). 

 

Ao final de 1985 começa a escrever a obra, que conclui em 10 de agosto de 1986. 

 

Sobre el propósito de la novela, comentaría el escritor: “Pero 

aquello que La balsa… intenta mostrar no es tanto la 

separación de Europa. Es cierto que el libro es, y eso lo 

confirmo, el testimonio de un acontecimiento histórico. 

Europa no nos concedió importancia a lo largo de los últimos 

siglos y es como si dijéramos: “Bien, ustedes no nos prestaron 

atención, pues entonces nos vamos a otro lugar”. Pero ésta es 

una lectura demasiado obvia y la cuestión que está ahí es otra 

y tiene que ser vista exactamente a la luz del lugar donde la 

Península Ibérica, después de hacer todo aquel viaje, se fija, 

que es entre África y América del Sur. Por tanto, el objetivo es 

mostrar que nosotros, los peninsulares, tenemos raíces, 

tenemos lazos culturales y lingüísticos justamente en esa 

región. Digamos entonces que hacer de la Península Ibérica 

una balsa en esa dirección sería la propuesta que el autor hace 

en ese libro, que es renovar el diálogo con los pueblos 

hermanos. Pero sin ningún propósito de neocolonialismo”. 

(GÓMEZ AGUILERA, 2010, p.136-137).  

 

Toda uma declaração de intenções que se vê reforçada na seguinte resposta a um 

meio de comunicação. 

 

Atendiendo a la pregunta de un periodista brasileño, 

afirmaría en la Folha de São Paulo en diciembre de 1986: “En 
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lo que a mí respecta y a La balsa de piedra, hay tres partes. La 

primera es que la Península Ibérica no pertenece a Europa 

por una cuestión de identidad. La segunda, y que para mí es 

vital, es que es necesario que nos aproximemos a los pueblos 

que son resultado de nuestras aventuras por el mundo. Y la 

tercera, ya en un nivel existencial, es la relación entre lo nuevo 

y lo viejo, lo antiguo y lo moderno”. (GÓMEZ AGUILERA, 2010, 

p.137). 

 

Tendo em conta que a incorporação de Espanha e de Portugal à Comunidade 

Econômica Europeia (hoje União Europeia) se realizou ao mesmo tempo nesse 

mesmo ano de 1986, não parece casual o lançamento desta obra. Nem o propósito 

da mesma, como se pode deduzir das palavras do próprio autor: 

 

La balsa de piedra, publicada en 1986, describe la separación 

de la Península Ibérica de Europa y su viaje mar adentro como 

si realmente fuera una balsa que acabara recalando entre 

América del Sur y África. Este libro ha sido entendido de 

diversas maneras, negativas algunas de ellas. Se ha escrito, y 

mil veces dicho, que era un libro contra la Europa que se 

estaba construyendo, como si un simple novelista pudiera 

competir con hechos económicos y políticos de semejante 

magnitud. Pienso que quien haya leído el libro y tenga una 

idea rudimentaria de la trayectoria política del autor, se habrá 

podido formar una opinión equivocada sobre lo que se narra. 

Sin embargo, alguien que no era crítico literario, el político 

catalán Ernest Lluch, desgraciadamente asesinado por ETA, 

escribió un artículo en el que afirmaba mas o menos esto: “No 

nos equivoquemos, Saramago no quiere que la península 

Ibérica se separe de Europa, lo que pretende es llevar Europa 

hacia el Sur”. Realmente, sería una transformación histórica y 

geológica tremenda, toda Europa bajando hacia el Sur… Tiene 

esto que ver con la interminable cuestión colonizadores / 

colonizados, explotadores / explotados, en fin, la dicotomía y 

la antinomia Norte / Sur y lo que ha supuesto y sigue 

suponiendo de prejuicios raciales, de dominios económicos, 

de imperialismo. (SARAMAGO, 2013, p.81) 

 

Porque A jangada de pedra é uma obra em que José Saramago, além do tema 

europeu, aborda a questão do iberismo ao fazer partícipe toda a Península Ibérica 

(excetuando, e não de maneira casual, Gibraltar. “Ironicamente”, como pontua em 
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Descrubrámonos los unos a los otros) dessa deriva náutica “y dejando agarradas al 

fondo del mar, bien firmes, las Islas Baleares y las Islas Canarias” (SARAMAGO, 2006, 

p.53). Mas no prólogo que escreve ao livro de César Antonio Molina afirma que esse 

iberismo se baseia na 

 

evidencia de la posibilidad de una nueva relación que 

sobrepusiera al diálogo entre Estados, formal y 

estratégicamente condicionado, un encuentro continuo entre 

todas las nacionalidades de la Península, basado en la 

búsqueda de la armonización de los intereses, en el fenómeno 

de los intercambios culturales, en fin, en la intensificación del 

conocimiento. (MOLINA, 1990) 

 

Sem dúvidas Saramago vai mais além ao expressar duas palavras que tem 

“fijas en el espíritu y que condensan este manojo de ideas desglosadas en concepto: 

trans-iberismo” (MOLINA, 1990). Porque esse iberismo que só se refere à Península, 

sem contar com a América Latina está “morto”. 

 

Quiero decir, en fin, que esta Península, que tanta dificultad 

tendrá en ser europea, corre el riesgo de perder, en América 

Latina, no el mero espejo donde podrían reflejarse algunos de 

sus rasgos, sino el rostro plural y propio para cuya formación 

los pueblos ibéricos llevaron cuanto entonces poseían 

espiritualmente bueno y malo y que es, ese rostro, así lo creo, 

la mayor justificación de su lugar en el mundo. Admitiría que 

América Latina quisiera olvidarse de nosotros, sin embargo, 

si se me permite profetizar, preveo que no iremos muy lejos 

en la vida si escogemos caminos y soluciones que nos lleven a 

olvidarnos de ella. (MOLINA, 1990) 

 

Por fim, e em relação ao Iberismo, Saramago manifesta não sem certa ironia, 

que “o tempo de pensar na Península Ibérica se acabou, e que, portugueses e 

espanhóis, nada teremos que fazer na vida senão esperar as sentenças que Bruxelas  

vá preparando para nós... (SARAMAGO, 2009). 

Já em1982, numa entrevista ao jornal Diário de Lisboa, manifestava seu 

desacordo e preocupação com o modelo de integração ao afirmar que “no tenemos 

nada que ver con Europa. Los intentos de disolvernos para siempre en la Comunidad 

Europea, en términos culturales y económicos, pueden anular para siempre nuestra 

identidad.” (GÓMEZ AGUILERA, 2010, p.465). Entendemos que estas palabras 

faziam referência concreta a Portugal, no entanto, são perfeitamente aplicáveis ao 
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resto da Península Ibérica tal e como nos disse, um ano depois, numa entrevista ao 

jornal brasileiro Jornal do Brasil, refletindo da seguinte maneira: 

 

No somos (Portugal), y la Península Ibérica, en general, no es, 

un país europeo. El motivo de que no nos veamos como 

europeos no es que nos separen los Pirineos, ni nuestra 

aventura atlántica. Creo que no tenemos nada que ver con 

Europa. Fuimos (y pienso que todavía lo somos) un país del 

tercer mundo, no en un sentido geopolítico, sino geocultural. 

Casi me apetece decir que, cuando los continentes se 

separaron, esta parte de los Pirineos quedó unida a Europa 

por error. Tendría que haberse unido a Norteamérica, pero a 

las Antillas. Y creo que nuestra afirmación futura se orientará 

más por vía de la autonomía con respecto a Europa. (GÓMEZ 

AGUILERA, 2010, p.465). 

 

Mas, voltando ao tema central de nosso trabalho, para Saramago a questão 

da Europa não é só econômica, ainda que principal. “Quieren llenarnos la cabeza de 

lugares comunes para ocultar una cuestión primordial: que la Comunidad ha sido 

creada por los países más ricos y en función de sus intereses. Me siento manipulado.” 

Llamenta numa entrevista ao La Reppublica em fevereiro de 1986 (GÓMEZ 

AGUILERA, 2010, p.466). Ou esta resposta: Me preguntaron por Europa y les 

respondí que la Unión Europea no pasa de ser un imperio económico, y que no me 

gustan los imperios, en particular si excluyen las ideologías políticas o las reducen a 

meras etiquetas sin valor” (SARAMAGO, 2001, p.421).  E ainda vai mais além ao 

acentuar o problema do desemprego. Em 1993 escreve: 

 

¿Cómo se puede, por ejemplo, creer en la buena fe de Delors, 

que ahora, en la cumbre de Copenhague, salió con una 

llamada a la solidaridad de los pueblos europeos para la 

resolución del problema del desempleo? ¿Fue la falta de 

solidaridad la que produjo en Europa dieciocho millones de 

desempleados, o ellos son solamente el efecto más visible de 

la crisis de un sistema para el cual las personas no pasan de 

productores en todo momento dispensables y de 

consumidores obligados a consumir más de lo que necesitan? 

(SARAMAGO, 2011, p. 91) 

 

E nessa mesma entrada dos Cadernos conclui:  
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Europa, estimulada a vivir en la irresponsabilidad, es un tren 

disparado, sin frenos, donde unos pasajeros se divierten y los 

restantes sueñan con eso. A lo largo de la vía van 

sucediéndose las señales de alarma, pero ninguno de los 

conductores pregunta a los otros y a sí mismo: “¿Adónde 

vamos? (SARAMAGO, 2011, p.91) 

 

Fiel à sua ideología (adverte do perigo de excluir “as ideologías políticas ou 

de reduzi-las a meras etiquetas sem valor”, como assinalamos anteriormente) e 

compromisso político, Saramago dá ênfase à defesa dos direitos dos cidadãos, acima 

da consideração destes como meros consumidores: 

 

Siempre se ha hablado de Europa como de un mercado con no 

sé cuántos millones de consumidores. Nadie ha hablado de la 

Europa de los ciudadanos que necesitan medicamentos, 

pensiones de vejez dignas, asistencia hospitalaria, sistemas 

educativos modernos. Es dudoso que, en cuarenta años de 

construcción europea, no haya nada en la Comunidad que 

apunte en ese sentido. De lo que se habla es de reducir los 

beneficios sociales. Si se me permite decirlo, pasamos del 

ideal de estado-providencia al estado-soez. (GÓMEZ 

AGUILERA, 2010, p.469). 

 

Es una ingenuidad imaginar que Europa es una especie de 

continente, particular y privilegiado, donde podemos 

resolver todos los problemas, y que lo que ocurre a su 

alrededor no le influye. Lo que pasará en Europa y en el 

mundo en los próximos años dependerá de lo ocurrido el 30 

de noviembre (de 1999) en Seattle. Allí decidieron hasta 

dónde llega el poder de las transnacionales, y hasta donde 

llegaremos nosotros. Lo que ha costado siglos construir, como 

es la idea de ciudadanía, de responsabilidad cívica, va a 

cambiar radicalmente: nos vamos a convertir todos en 

consumidores influyentes. (GÓMEZ AGUILERA, 2010, p.470-

471).  

 

Enquanto denuncia o desvio ideológico ao afirmar que “la construcción de la 

unidad europea está sirviendo, sobre todo, a los intereses de la derecha, y que no se 

ve ninguna posibilidad de que esa orientación cambie algún día” (SARAMAGO, 2001, 

p.393).  E isso por várias razoes, como vemos nas duas seguintes citações: 
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Mañana, en la Unión Europea, habrá gobiernos socialistas 

suavizados, conservadores moderados, democratacristianos 

(que tampoco sabemos qué son), puede que haya hasta 

neofascistas, y eso a la Unión Europea le dará igual si el 

negocio, si la economía funciona. Entonces, estamos 

asistiendo a una comedia repugnante porque nos están 

engañando todos los días. (ARIAS, 1998, p.110)  

 

Estamos, penso eu, a delegar demasiado, estamos a entregar 

nas mãos daqueles que elegemos demasiadas coisas, estamos 

a usar de pouca ou nenhuma exigência na avaliação dos seus 

atos, como se, no fundo, apenas aspirássemos a ter alguém 

que nos governe e nos deixe ganhar a vida o melhor possível. 

Contentamo-nos com pôr um voto nas urnas de quatro em 

quatro anos ou de cinco em cinco anos, como o único e pouco 

trabalhoso dever cívico que estamos dispostos a reconhecer. 

Ao cumpri-lo, vemo-nos como cidadãos inteiros, e não 

reparamos que nem tudo o que parece é: muitas vezes, as 

coisas que mais parecem ser são as que menos o são. A 

atenção, a crítica, a cidadania devem ser constantemente 

exercidas, sem dependência de atos eleitorais. Vivemos quase 

cinquenta anos de eleições sujas, e lutámos contra essa 

vergonha. Agora as eleições em Portugal são limpas e assim 

irão continuar, mas não caiamos nessa outra e igualmente 

perigosa forma de abstenção que é levar o voto à urna e cuidar 

que com isso fizemos tudo quanto nos cumpria. Porque é com 

o exercício total da cidadania pessoal e coletiva que se 

garante, na sua máxima expressão, a liberdade. (SARAMAGO, 

2014, p.92-93) 

 

Estamos, pienso, delegando demasiado, estamos dejando en 

manos de aquellos a quienes elegimos demasiadas cosas, no 

estamos exigiéndoles ninguna responsabilidad por sus actos, 

como si, en el fondo, apenas aspirásemos a que alguien nos 

gobierne y nos deje ganar la vida lo mejor posible. Nos 

contentamos con poner el voto en una urna cada cuatro o 

cinco años, como el único y poco trabajoso deber cívico que 

estamos dispuestos a reconocer. Al cumplirlo, nos vemos 

como ciudadanos plenos y no nos damos cuenta que no todo 

es lo que parece: muchas veces, las cosas que más parecen ser 

son las que menos son. La atención, la crítica, la ciudadanía 
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deben ser constantemente ejercidas sin necesidad de actos 

electorales. Vivimos casi cincuenta años de elecciones sucias, 

y luchamos contra esa vergüenza. Ahora las elecciones en 

Portugal son limpias y así irán a continuar, pero no caigamos 

en esa otra e igualmente peligrosa forma de abstención que 

es llevar el voto a la urna y creer que ya con eso cumplimos 

con nuestro deber. Porque es con el ejercicio total de la 

ciudadanía personal y colectiva, que se garantiza, en su 

máxima expresión, la libertad.  

 

Isto é, democracia e cidadania. Ao mesmo tempo Saramago insere outras 

duas questões importantes a ter em conta: a ética e a cultura. Sobre a primeira, 

“cuando los europeos asisten con los brazos cruzados, impotentes e indiferentes, a 

la carnicería balcánica” escreve nos Cadernos de Lanzarote, ““la culta Europa, la 

civilizada y democrática Europa tiene, en sus tejidos profundos, un tumor que puede 

ser mortal y gasta el tiempo en trabajos de cosmética, de maquillaje, como una vieja 

cortesana que aún alimentase la esperanza de que alguien la mantenga” 

(SARAMAGO, 2011, p 69-70) 

Em relação à cultura escreve nos Cadernos de Lanzarote em 5 de maio de 

1994: 

Empieza en la Sorbona el coloquio sobre Europa, organizado 

por Bernard-Henry Lévy y Jerôme Clément. La idea –“Europa: 

¿y si recomenzásemos por la cultura?”- parece interesante a 

primera vista. Sólo a primera vista. La pregunta, tal como está 

formulada, afirma implícitamente la quiebra de la integración 

de Europa como viene siendo realizada, esto es, planificando 

la industria, subordinando la economía, unificando la 

moneda, y sugiere otro camino, por lo demás propuesto 

explícitamente en una declaración firmada por los dos 

organizadores: “Hacer de Europa una tierra de creación, de 

diálogo, con respeto al pluralismo de las ideas, de las 

religiones y de las comunidades que viven en su territorio 

desde hace milenios”. ¿Quién no estaría de acuerdo? ¿Quién 

no querría inventar para el continente europeo esa mágica 

receta que después hasta podría ser llevada al resto del 

mundo, inaugurándose así, por vía de una promoción 

voluntarista de la cultura al estatuto de valor universal, una 

época de paz y concordia, la segunda edad de oro? Sin 

embargo, recomenzar por la cultura, ¿cómo? En este tiempo 

en que vivimos existen tres tipos de guerras: las propiamente 

dichas, las lingüísticas y las culturales. Acabar con las 
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primeras ha sido imposible. En cuanto a las segundas y 

terceras ¿será exageración decir que en ellas es donde se 

están jugando realmente los futuros predominios mundiales 

o, para decirlo de otra manera, el auténtico nuevo orden 

ideológico mundial? ¿Y cómo dialogarán las culturas en 

Europa si las contradicciones económicas y las tensiones 

financieras hacen crujir el edificio europeo por todos los 

lados? Me permito pensar que Europa está necesitando, en 

primer lugar, una buena insurrección ética. ¿Será capaz de eso 

el género de intelectual actualmente en boga? Mis dudas son 

muchas, la esperanza escasa. Me queda la curiosidad de saber 

lo que irá a salir de aquí. (SARAMAGO, 2011, p.319-320) 

 

Saramago, em suas intervenções públicas e em seus escritos, não se limita a 

fazer uma exposição exaustiva dos males que afetam o processo de construção da 

Europa. Também insiste que há alternativas a esta situação e, neste sentido, assinala 

como nos referimos acima, a ética e a cultura como instrumentos imprescindíveis 

para abordar uma mudança de orientação no caminho da construção europeia, 

ainda que não em curto prazo: 

 

Y las alternativas ¿dónde están, en qué consisten? Mirando la 

cara fingidamente satisfecha de los europeos, llego a la 

conclusión de que no son posibles, tan pronto, alternativas 

nacionales propias (vuelvo a decirlo: nacionales, no 

nacionalistas), y que de la crisis profunda, crisis económica, 

pero también ética, en la que patinamos, podrán, tal vez –

contentémonos con un tal vez-, nacer las necesarias ideas 

nuevas, capaces de retomar e integrar la parte mejor de 

algunas de las antiguas, principiando, sin previa definición de 

antigüedad o modernidad, por recolocar al ciudadano, un 

ciudadano finalmente lúcido y responsable, en el lugar que 

hoy ocupa el animal irracional que responde al nombre de 

consumidor. (SARAMAGO, 2011, p.304-305) 

 

Ningún país, por rico y poderoso que sea, debería arrogarse 

voz más alta que los demás. Y ya que de cultura venimos 

hablando, diré también que ningún país, o grupo, o tratado o 

pacto entre países, tiene el derecho de presentarse como 

mentor o guía cultural de los restantes. Las culturas no deben 

ser consideradas mejores o peores, no deben ser 

consideradas más ricas o más pobres: son, todas ellas, 
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culturas y basta. Desde ese punto de vista, se valen unas a las 

otras, y será por el diálogo entre sus diferencias, las 

cualitativas, no las cuantitativas, por lo que se encontrarán 

justificadas. No hay, y espero que no la haya nunca, por ser 

eso contrario a la pluralidad del espíritu humano, una cultura 

universal. La Tierra es única, pero no el hombre. Cada cultura 

es, en sí misma, un espacio comunicable y potencialmente 

comunicante: el espacio que las separa es el mismo que las 

liga, como el mar separa y liga los continentes. (SARAMAGO, 

2006, p.56-57) 

 

O escritor se sente urdido pela necessidade de expressar um desejo, e que 

não é outro que uma volta ao humanismo como elemento catalizador dessa 

“construção”: 

 

La verdad, si se me permite una licencia más, teniendo en 

cuenta que antes he dicho que cada vez me gusta menos 

hablar de literatura, es que el autor apreciaría que Europa 

dejara de ser el continente egoísta que ha sido hasta hoy para 

convertirse, interpretando de una manera nueva sus 

tradiciones, su cultura y su Historia, en una entidad moral que 

añadiese a lo que tiene de positivo una dimensión que hasta 

ahora no ha asumido, de tal forma que sea en el mundo un 

elemento de defensa de los valores de humanidad y 

reconocimiento de los derechos de los pueblos que en el 

pasado, y seguramente también en el futuro, de una u otra 

forma han sido y seguirán siendo ignorados. (SARAMAGO, 

2013, p.81-82) 

 

Esta proposta a encontramos desenvolvida noutra reflexão que é, também, 

uma advertência: 

 

Ahora bien, mi parecer es que no habrá una Europa nueva si 

ésta que tenemos no se instituye decididamente como una 

entidad moral, como tampoco habrá una nueva Europa en 

tanto no se haya eliminado, más que los egoísmos nacionales 

o regionales, que casi siempre son reflejos defensivos, el 

prejuicio de un supuesto predominio o subordinación de unas 

culturas en relación con otras. (SARAMAGO, 2006, p.56) 
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Porque Saramago tem claro que o que verdadeiramente identifica a Europa é 

““la riqueza mental, la intelectual, su capacidad de crear”, por lo que esta “no debe 

tener un futuro de mercaderes, sino de creadores. Si no, no habrá futuro para este 

continente”, sentencia. (GÓMEZ AGUILERA, 2010, p.471). 

E essa “Europa nova” a que nos referimos anteriormente, não será construída 

sem o compromisso do intelectual: “Compete a los intelectuales europeos, volviendo 

a la calle, a la protesta y a la acción, escribir aún una última línea honrada del epitafio 

de esta civilización. De este inmenso Sarajevo que somos.” (SARAMAGO, 2011, 

p.133). 

Não resisto deixar de reproducir as palabras que acompanham a citação 

anterior pelo caráter revelador que elas contém: 

 

Paul valéry dijo, un día: “Nosotros, civilizaciones, sabemos 

ahora que somos mortales”. Importa poco, para el caso, 

averiguar cuál sería el ahora de Valéry: tal vez la Primera 

Guerra Mundial, quizá la Segunda. De lo que nadie tiene duda 

es de que la civilización que hemos sido no sólo era mortal, 

sino que está muerta. Y no sólo está muerta, como decidió en 

sus últimos días demostrar hasta qué punto fue inútil. La 

proclamación de esa inutilidad está siendo hecha en Sarajevo 

(¿y en cuántos Sarajevos más?) ante la cobardía de la Europa 

política, ante, también, el egoísmo de los pueblos de Europa, 

ante el silencio (salvadas queden las excepciones) de aquellos 

que hacen del pensar oficio y ganapán. La Europa política 

enseñó a los pueblos de Europa el refinamiento del egoísmo. 

Compete a los intelectuales europeos, volviendo a la calle, a la 

protesta y a la acción, escribir aún una última línea honrada 

del epitafio de esta civilización. De este inmenso Sarajevo que 

somos. (SARAMAGO, 2011, p.133). 

 

E fiel às suas palavras se reafirma nesse mesmo compromisso: “Como 

escritor, creo que no me he separado jamás de mi conciencia de ciudadano. 

Considero que donde va uno, debe ir otro”, (SARAMAGO, 2011, p.166). Em resumo, 

é o compromisso do intelectual com o tempo que vive. 

Na abertura dos Cadernos de Lanzarote correspondente a 13 de julho de 1994 

termina escrevendo “mas o tempo dirá se me engano”. E pelo que podemos 

comprovar hoje em dia, quase trinta anos depois da publicação de A jangada de 

pedra e da entrada na União Europeia, muitas das reflexões de José Saramago se 

manifestam em total vigência, o que demonstra o justeza de seu pensamento 

convertendo-o, desse nosso ponto de vista, numa das referências intelectuais da 

virada do século. 
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Queremos concluir esta revisão pelas ideias e preocupações expressadas por 

José Saramago em relação ao processo de construção e integração na União 

Europeia, com as palavras que utilizou para finalizar a conferência que apresentou 

em Barreiro com o seguinte título de “O sabor da palavra liberdade” e que, no nosso 

entendimento, refletem fielmente o talento intelectual do escritor comprometido, 

do cidadão José Saramago: 

 

Ter-vos-ei surpreendido trazendo aqui palavras que não 

foram as do costume,alguém perguntará, mesmo, como é 

possível vir dizê-las quando este dia devia ser de festa, nada 

mais que festa, mas eu penso que o meu dever para convosco, 

para comigo também, só podia ser o de trazer à reflexão de 

quem me ouvisse o que penso ser verdade. E dizer a verdade 

é uma expressão do exercício da minha própria liberdade. 

Exerci a liberdade de ter uma opinião e comunicá-la, mesmo 

sendo para vos trazer algumas questões dolorosas, algumas 

dúvidas, muitas preocupações. A verdade, se eu pude ser 

portador dela, nem sempre é cómoda. Mas o pensamento reto 

é dessa água que bebe. (SARAMAGO, 2014, p.94) 

 

Notas 

* Tradução Pedro Fernandes de Oliveira Neto 
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JOSÉ SARAMAGO E O ELOGIO 

DA TRADIÇÃO 
 

 

PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO 

 

 

 

 

 

O homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não 

sabia ler nem escrever. [...] Enquanto o sono não chegava, a 

noite povoava-se com as histórias e os casos que o meu avô ia 

contando: lendas, aparições, assombros, episódios singulares, 

mortes antigas, zaragatas de pau e pedra, palavras de 

antepassados, um incansável rumor de memórias que me 

mantinha desperto, ao mesmo tempo que suavemente me 

acalentava. Nunca pude saber se ele se calava quando se 

apercebia de que eu tinha adormecido, ou se continuava a 

falar para não deixar em meio a resposta à pergunta que 

invariavelmente lhe fazia nas pausas mais demoradas que ele 

calculadamente metia no relato: “E depois?” Talvez repetisse 

quer fosse para não as esquecer, quer fosse para as 

enriquecer com peripécias novas. Naquela idade minha e 

naquele tempo de nós todos, nem será preciso dizer que eu 

imaginava que o meu avô Jerónimo era senhor de toda ciência 

do mundo. 

 

José Saramago, “De como a personagem foi mestre e o autor 

seu aprendiz” 

 

 

1 

 

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

1998 por ocasião da entrega do Prêmio Nobel de Literatura de “De como a 

personagem foi mestre e o autor aprendiz”, texto que é também uma das reflexões 

mais originais e lúcidas sobre sua própria obra. Um exercício crítico de humildade 

em que o autor se submete à sua criação, não como um gesto de redução ou 
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apagamento diante dela, mas de elaboração de um extenso jogo dialético entre o 

criador e criação.  

O elogio à figura do avô, responsável por um dos pontos altos do discurso, 

retoma pelo melhor ângulo outras situações já apresentadas no correr de suas 

primeiras crônicas; escapam nesse diálogo as raízes mentoras de sua formação 

pessoal e escritural, que foram duas das principais linhas pelas quais se desenvolveu 

sua obra, pautada esta no lugar da tradição. A formação pessoal subjaz toda 

literatura saramaguiana porque foi a partir delas que o escritor experimentou 

compreender-se frente aos temas mais caros para a comunidade humana, claro, 

além da obra cujo interesse íntimo mais claramente se apresenta: seja As pequenas 

memórias, seja os Cadernos, seja ainda as já referidas crônicas. A formação da escrita 

se mostra pela reapropriação da expressão oral patente da convivência com o 

popular e o erudito; pensamos, nesse ínterim na literatura de Padre António Vieira, 

obra pela qual o escritor português sempre colocou num plano das escritas que 

admirou desde sempre.  

Bem sabemos ainda que Saramago não é um escritor acadêmico, isto é, 

alguém que tenha forjado a originalidade de sua escrita nos bancos universitários 

ou nos famigerados cursos de escrita, mas um escritor formado pelas circunstâncias 

e talvez esteja aqui uma condição que o faz ser o grande romancista que é. O que 

queremos dizer com esse entendimento é que a experiência se constitui como 

elemento fundamental, se não o principal, para a reinvenção da narrativa tal como 

ele reinventou ou ainda para a construção de uma forma romanesca que o distinga 

entre as demais; não é assim desde quando o romance se revelou como um gênero 

de marca individual e ato de criação? Dizemos isso pensando no que certa vez disse 

Liev Tolstói – “a arte”, diz o autor russo, “começa quando o homem evoca novamente 

dentro de si o sentimento já experimentado, com o objetivo de transmiti-lo para 

outras pessoas, e o expressa por meio de determinados sinais externos.” (p.96). “De 

como a personagem foi mestre e seu autor aprendiz” é um desses gestos de 

revisitação do experimentado e empreendido com o mesmo tom evocado pelo 

romancista na construção de seus romances, todos, “parábolas portadoras de 

imaginação, compaixão e ironia” que “torna constantemente compreensível uma 

realidade fugidia”, para recuperar aqui a definição oferecida pela Real Academia 

Sueca no anúncio do Nobel de Literatura daquele ano. 

 

2 

 

Diante de todas as reflexões que vimos já tecidas em torno da modernidade, 

que tem sido este o foco das leituras de Habermas e de alguns textos de Walter 

Benjamin, “O narrador”, além de ser um dos textos mais conhecidos juntamente com 

“A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica”, é também um dos textos mais 

lúcidos de Benjamin diante do acelerado processo de expansão do capitalismo como 
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modelo social e de sobreposição do valor específico da arte, tornada desde já, mero 

produto de consumo. Trata-se de um texto de extrema lucidez não apenas porque 

revela as bases de uma crise do narrar tradicional, mas porque esclarece como o 

modelo moderno de narrativa, o romance, se beneficiou de todos os artefatos da era 

moderna e ‘recompôs’ a um modo estritamente particular o tradicional. É, pois, um 

lugar de reflexão que tem não somente uma visão negativa da modernidade e tom 

político aguçado sobre a comunidade humana, ambas características típicas do 

teórico, mas que aponta – e isso é também pensado em “A obra de arte...” – uma 

possibilidade de compreensão sobre uma época em que a mais valia é o jeito 

moderno de ser e a capacidade da obra alcançar esse estatuto de valor do capital, o 

que, no final de contas, parece significar o seu verdadeiro modo de compreender o 

fenômeno artístico desde então; isto é, mais que a crítica pela crítica, ou a negação 

pela negação, ele quer observar o movimento que leva em determinado lugar da 

história as coisas serem o que contemporaneamente são e, neste caso, é o narrador 

e a arte narrar tradicionais. 

A crise de narrar é também um desgaste no próprio sentido do que é o 

narrador. Toda base da literatura tal qual conhecemos foi determinada por uma 

tradição oral. O surgimento da escrita e, mais tarde, o advento da imprensa, terão 

dado ao impresso um lugar de culto na modernidade que foi responsável, dentre 

outras coisas, pelo rebaixamento da oralidade ou o que mais tarde será visto como 

um tratamento artificializado da voz de quem conta. A sociedade moderna prima 

pelo escrito como documento; o que é transmitido pelo impresso, pelo que está no 

papel, tem maior valia e sobrepõe-se ao que é transmitido verbalmente. E esse 

processo de mais valia do impresso é já percebido por Benjamin em “A obra de arte 

na era da reprodutibilidade técnica”, no instante em que o teórico se reaproxima do 

processo de evolução da pintura, desde os modelos mais rudimentares até o 

surgimento do cinema.  

Além da escrita como elemento de rebaixamento da oralidade, haverá outro 

acontecimento histórico retomado em Benjamin que é a Grande Guerra, elemento 

histórico que também é recuperado por Adorno em “Posição do narrador no 

romance contemporâneo”, muito embora, neste, haja uma melhor aceitação dos 

novos processos narrativos e entre em discussão tão somente os limites estético-

formais alcançados pelo romance. Para Benjamin, a crise de narrar é fruto de outra 

crise, a da experiência e, por conseguinte, a da tradição. A guerra será um 

acontecimento que ataca diretamente o que ele chama por “eficácia viva do 

narrador”, que é sua capacidade de viver e “intercambiar experiências”: “Não se 

notou, ao final da guerra, que os combatentes, voltavam mudos dos campos de 

batalha; não mais ricos, e sim mais pobres em experiência comunicável?” – se 

pergunta. “E o que se derramou depois, na enxurrada de livros sobre a guerra, nada 

tinha em comum com a experiência transmitida de boca em boca.” (BENJAMIN, 

2012, p.214)  
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Além de uma exaustão nas formas de narrar, a guerra depois narrada não 

veio pela voz de quem a vivenciou, isto é, não são os retornados quem falam, mas 

alguém que fala por eles. Como então pensar a figura narradora nesse estágio de 

artificialização? Se “a experiência que passa de boca em boca”, que “é a fonte a que 

recorrem todos os narradores” não é mais uma fonte, o narrador se desenlaça do 

experimentado para o verossímil. É quando a voz de quem narra tem que, quase 

necessariamente, incorporar um lugar determinado para garantir sentido ao dito. 

Benjamin não hesitará em dizer que “entre as narrativas escritas, as melhores são 

as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores 

anônimos.” (BENJAMIN, 2012, p.214). Não é o que ocorre nesse tempo de 

acentuação ou do apogeu das narrativas de tom confessional e especulação 

subjetiva, o tempo afã pelas experiências psíquicas e os volteios de um eu 

ensimesmado com um mundo escuro, frio, labiríntico e complexo que não se 

descortina mas é descortinado pela voz que narra. A voz totalizadora (o termo bebe 

na compreensão de Lukács acerca da relação epopeia-romance em A teoria do 

romance) é tomada pela perspectiva.  

A crise da experiência não é produto apenas da guerra. A figura do narrador 

como o guardião de uma tradição ou quem acumula saberes nas viagens e, portanto, 

está em contato direto com uma comunidade, o ‘intercambista’, é substituída pela 

figura individualizada do escritor, o que se afasta do mundo, o que em alguns casos 

cumpre com a mera preocupação formal e estética do processo de narrar. E esse 

processo é resultado de uma sociedade que, para Benjamin, deixou os modos 

artesanais em troca da produção em série do capital. Na sociedade moderna é cada 

vez mais raro os dois tipos característicos do narrador por ele citado. 

Parafraseando-o, o escritor artífice converteu-se em técnico, especialista, presta seu 

serviço em nome dos grandes ou pequenos conglomerados editoriais e só entende 

muito restritamente de seu próprio ofício; tornou-se apenas em mais uma peça na 

extensa engrenagem de produção; movido pelo capital sai à cata não de experiências 

de vida, mas de experiências materiais. A perda da experiência é a extinção do sábio. 

É nesse sentido que Benjamin entende o nascimento do romance como 

“indício do período moderno” – “Escrever um romance significa, na descrição da 

vida humana, levar o incomensurável a seus últimos limites” (BENJAMIN, 2012, 

p.217); enquanto na narrativa tradicional a experiência individual é levada à 

totalidade do coletivo, no romance o processo é inverso: a moral coletiva é 

substituída pela reflexão solitária sobre o sentido da vida e “o leitor do romance 

apodera-se da matéria de sua leitura de uma maneira extremamente ciosa.” 

(BENJAMIN, 2012, p.230). Ao pensar o leitor como elemento passivo sobre o que, 

Benjamin aproxima-se de certo modo ao elaborado por Schopenhauer em “Sobre a 

leitura e os livros”. Diferentemente da narrativa tradicional, que prima pela audição 

e o intercâmbio de experiências, “quando lemos, outra pessoa pensa por nós: apenas 

repetimos seu processo mental, do mesmo modo que um estudante, ao aprender a 
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escrever, refaz com a pena os traços que seu professor fizera a lápis” 

(SCHOPENHAUER, 2007, p.127). Evidente que, pela leitura, também se 

intercambiam experiências, mas o que ambos teóricos evidenciam é a redução da 

experiência e logo da capacidade pensante sobre o mundo e sobre as coisas: em 

ambas está a base para a elaboração da escrita e da leitura não como processos 

acomodáveis, mas formas de intervenção e gestos de revisão dos modos de ser e 

estar sociais. Aqui, recuperamos a voz de Ohan Pamuk: “O romance literário nos 

persuade a levar a vida a sério mostrando-nos que, na verdade, temos a capacidade 

de influenciar eventos e que nossas decisões pessoais moldam nossa vida.” (2011, 

p.46) 

Na tradição, a narrativa dispensa o interesse unilateralista de convencer pelo 

traço de representação fidedigna da realidade ou no gesto de manipulação barata da 

linguagem em detrimento de um propósito igualmente manipulável, porque seu 

propósito está apenas no ato comunicativo; não quer ser um apanhado de 

informações, não quer explicações, quer submeter o leitor a um território de 

sugestões. Aqui, importa mais forma de contar que o contado. Em alguns casos, a 

narrativa contemporânea é invadida diretamente pelo valor da informação 

salientada no pacto com a objetividade vivida; e “A informação só tem valor no 

momento em que é nova. Ela só vive nesse momento, precisa entregar-se 

inteiramente a ele e sem perda de tempo tem que se explicar nele.” (BENJAMIN, 

2012, p.220). Nesse ponto, entendemos porque algumas narrativas têm uma 

aceitabilidade tão imediata pela massa, mas não têm fôlego suficiente para vencer o 

tempo e se permitir a novos desdobramentos.  

Benjamin entende que, assim como o narrador mudou, também o ouvinte não 

é mais o mesmo da tradição; deixou de ser um intérprete para ser um mero 

espectador. Como o narrador, destituído de memória, o espectador também perdeu 

a capacidade de rememoração, ato que representa a continuidade da arte narrativa 

e, por conseguinte, da tradição. Nem todo ouvinte há de se tornar um narrador, mas 

o contrário não é verdadeiro. Isto é, todo narrador se constitui pela capacidade de 

audição: nela se entrecruzam experiências que ressignificam o gesto de narrar. Se 

não há ouvinte, a narrativa morre com o narrador.  

 

3 

 

O discurso de José Saramago sobre o qual mencionamos na abertura deste 

texto, apresenta-se como um elogio à tradição; gesto que antes de revelar a orgânica 

de sua obra, elucida um exercício constante que ultrapassa o organismo das 

considerações sobre a constituição da obra do escritor antes e depois do Prêmio 

Nobel. Isto é, não apenas o discurso, mas já a obra se apresenta como um elemento 

integrante desse elogio. Termo que não deve ser compreendido com o mero sentido 

da exaltação ou conciliação, mas sua feitura como elemento de embate e diálogo pelo 
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qual se pode vislumbrar não apenas o lugar da figura premiada, da sua obra, mas o 

estágio atual da sociedade tantas vezes evocada na sua escrita e instituir 

interpelações acerca do extravio da comunidade humana, processo levado ao 

extremo com a elevação do capital ora transformado em fim e princípio de todas as 

coisas. Saramago não se solta da posição de interventor crítico sobre a ordem social. 

A tradição é revisitada, mas adquire uma coloração própria, sem cair no erro 

de ser permanência, mera repetição do já dito ou do já produzido literariamente 

porque esses são cuidadosamente reinventados pela experiência sobre o vivido e o 

lido. É justamente nessa leve fissura da reinvenção onde se constitui o autor e onde 

está o caráter artístico de seu trabalho. Queremos dizer com isso que o trabalho do 

romancista não se institui como um apelo panfletário sobre seu modo de concepção 

do mundo. Aliás, uma das características marcantes do escritor português é 

justamente a de se prever distintamente onde começa a pessoa do escritor e onde 

finda a pessoa do autor, sem que necessariamente os dois estejam colocados em vias 

distantes uma da outra, tampouco distintas. Para Saramago onde está o escritor está 

o autor; e a literatura, logo, também sua obra – ainda que não tenha a função ou 

poder que tem as coisas práticas de mudar o mundo – deve servir de um apelo aos 

sentidos. 

E esse exercício perpassa toda sua produção literária, seja pela construção de 

algumas personagens, seja pela constante reelaboração da linguagem, seja ainda 

pela construção de seu estilo narrativo pautado sempre na expressão e força da 

oralidade, conforme dizíamos na abertura deste texto. Isso se mostra até mesmo 

naquelas ocasiões mais embrionárias de sua produção romanesca, como são Terra 

do pecado e Claraboia. Neste último, por exemplo, recordemos a figura de Silvestre 

como personagem que integra o horizonte das representações sobre os sentidos da 

tradição; mesmo se reconhecendo como um incomodado com certas posturas do 

homem de seu tempo, ele vê que não é à base da individualidade, da urgência e à 

força, características recuperadas pela figura impetuosa do jovem Abel, onde estão 

as respostas para os males do mundo. Na curta amizade que desenvolve com o rapaz 

e que dá forma à estrutura temporal da diegese, ele se torna uma espécie de 

formador para a vida, é a voz da experiência, “um homem que pensa”, que já viveu 

muito da vida e sabe muito dela, e justamente por isso, cobra do jovem uma nova 

forma de ver as coisas e o mundo. Sem especulações autobiográficas, mas essa voz 

da tradição, não é a voz de seus avós? 

Que essa figura da tradição reaparecerá em todos os outros romances ao 

ponto de se assumir enquanto elemento temático da narrativa de A caverna, texto 

que pode ser lido como adendo sobre a elevação da técnica em detrimento do modo 

de vida simples do artesão e do capital como responsável pela objetualidade dos 

próprios indivíduos. A narrativa acompanha um pequeno grupo de pessoas que 

trabalha numa olaria e vive da sua pequena produção quando é posto à margem 

social porque o novo interesse do comércio está na venda de objetos de plástico. O 
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plástico, símbolo da modernidade, suplanta o trabalho artesanal e obriga o grupo a 

toda uma refacção dos modos de vida, seja pela ideia, depois desfeita, de fabricação 

de outros utensílios com a matéria-prima antiga, seja depois pela imposição do 

êxodo, levando-os a abandonar o campo pela cidade. Como Benjamin, que vê ainda 

uma redenção possível num horizonte tão desencantado – dizemos isso repensando 

a leitura de Michael Löwy – aqui em Saramago o processo será semelhante: pelo 

menos parte do grupo entenderá do processo de objetualização a que estão sendo 

submetidos e, aos poucos, batem em regresso ao estágio em que viviam, mesmo que 

já não totalmente livres do processo latente de modernização. O exercício constante 

da recusa se configura, ao menos nesse caso, como uma possibilidade de não 

redução do homem à condição de coisa. 

É evidente que essa recusa não se dá apenas por um retorno aos modos 

primitivos da civilização. Nem era isso o que ansiava Walter Benjamin com sua 

crítica à modernidade e tampouco é isso o que vislumbra José Saramago com essa 

metáfora do grupo de artesãos que fazem um retorno aos modos de vida que 

mantinham antes da atuação desenfreada do capital. Parece que importante aqui é 

a tomada de consciência de que estamos num tempo de transformações: o do fim de 

uma civilização. E por isso devemos nos indagar sobre o que ainda resta em nós de 

essencialmente humanos que nos permita chegar ao depois da travessia um tanto 

ou mais ilesos do que vimos nos tornando. E pensamos logo na extensa viagem 

produzida pela alegórica narrativa de A jangada de pedra, quando a Península 

Ibérica num rasgo essencialmente natural se separa da Europa e inicia sua viagem 

sem destino pelo Atlântico. Sobre o que nos espera depois da passagem ou já agora 

no fim de uma travessia? Não há respostas definitivas porque a realidade não coisa 

que se defina com duas palavras, tampouco é o escritor um profeta. Nesse curso o 

que nos sobra é a possibilidade de refletir e a partir de então propor as mudanças 

necessárias, essas que todos já sabemos, porque nada virá de uma utopia e tudo o 

que precisamos para ao menos desconstruir a tragédia que vimos nos tornando está 

ao nosso alcance. Isto é, há possibilidade de revisões em meio a avaria e é dever 

nosso nos incomodar no sentido mais profundo com aquilo que nós mesmos 

causamos e buscamos culpar o outro. É necessário ver para reparar, reiterando os 

termos da epígrafe lançada logo à abertura de Ensaio sobre a cegueira, romance que 

é um verdadeiro tratado sobre esse tempo dos paradoxos terminais e leitura 

acurada para a metáfora da visão, outro tema largamente processado no 

desenvolvimento da obra de José Saramago.  

Esse exercício da recusa sobre um tempo cada vez mais desumanizado, se 

constitui em tema e forma do romance, quando o escritor rejeita, por exemplo, as 

linhas fronteiriças entre as estruturas mais ou menos acabadas dos gêneros textuais 

e literários, fazendo intercâmbios entre o romance e o ensaio, o romance e o conto, 

o romance e o manual, o romance e o evangelho, para ser o romance sempre um 

canteiro no qual se mostre não apenas a figura do escritor como suas preocupações 
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(sobretudo nos ensaios), mas a natureza perturbada da sociedade e de suas bases 

constitutivas. Isto é, o lugar da tradição em Saramago não se dá pela retomada 

simples do já-instituído, mas num exercício de questionamento sobre determinadas 

formas e discursos manifestados pela desconstrução em alguns casos e no esconjuro 

dos protocolos comuns, como é o caso da supervalorização da escrita que na sua 

obra é borrada pela forma da oralidade.  

Trata-se de um constante de estágio de alerta sobre o instituído ou a 

compreensão de que o instituído é simplesmente o fim de tudo ou a impossibilidade 

da própria vida; afinal qual sentido temos sobre o mundo se o vivemos apenas para 

repetir a forma estabelecida? Esta sim parece uma das grandes indagações 

formuladas pela condição artística do romancista que, finda, por ser não uma mera 

evocação figurativa da tensão entre a tradição e a contemporaneidade, mas uma 

ressignificação da tradição na contemporaneidade. É este um movimento 

duplamente construído pela obra saramaguiana: renovação estética e indagação 

sobre o homem e seu lugar no mundo.  

É visível que o próprio ato de escrita de José Saramago firma-se como uma 

tentativa de reconciliação da narrativa com as linhas de sua forma original e sua 

produção literária firma-se como um “não” aos modismos e excessos de 

experimentação do narrado conduzidos a partir da fórmula sem saída da arte pela 

arte. Mas, a escolha por uma escrita que se abre para a oralidade, por exemplo, 

sinaliza que esse gesto de reconciliação não se dá por uma via simplista, nem por um 

experimentalismo, tampouco por uma intervenção temática. Aqui, é já um gesto 

primeiro de subversão do código escritural e questionamento de determinadas 

hierarquias sedimentadas, depois uma reposta contrária ao sectarismo da 

gramática e do aprisionamento da palavra, no global entendimento de que o código 

linguístico tal qual tem sido utilizado decerto tem contribuído para o distanciamento 

do exercício essencial da comunicação. A oralidade assim permite uma maior 

autenticidade na voz escrita e sua aproximação com quem lê – “um princípio básico 

segundo o qual todo o dito destina a ser ouvido.” (SARAMAGO, 1997, p.223); 

autenticidade que se reforça na preferência pela metáfora, pelo tom da parábola, 

pela força da alegoria, como instrumentos de orientação e precisão didática de quem 

tem interesse em pôr aquilo que se encontra encoberto pelo véu da ideologia às 

vistas do leitor.  

Pela voz da tradição oral é possível melhor fazer da experiência sobre o 

mundo elemento de fabulação da narrativa. Não distinguimos em nenhum dos 

romances saramaguianos um lugar demarcado da sua voz narrativa; ela apenas se 

comporta como a da experiência que tendo vivido, observa, sentencia e reinventa 

lugares da vida e da ficção – “sem esquecer que a literatura está na vida e que sempre 

teremos perante nós a ambição de fazer da literatura vida” (SARAMAGO, 2013, 

p.27). Saramago tem predileção por uma voz que não se perca de seu lugar de 

origem; e o grande narrador, dirá Benjamin “tem suas raízes no povo, 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.2. julho, 2015 • ISSN 2359 3679 

175 

 

principalmente nas camadas artesanais” (2012, p.231) e paira sempre sobre uma 

coletividade. No caso escritor português, essa voz se justifica não apenas pelo tom 

da narrativa, mas na escolha pelos da margem como figuras essenciais na 

configuração do romance; mesmo quando as personagens aí desenhadas vivenciam 

seus dramas individuais, como será comum aos romances a partir de Ensaio sobre a 

cegueira, “é a imagem de uma experiência coletiva”, nos termos benjaminianos, o 

que elas evocam. 

Se Benjamin conclui que “o narrador figura entre os mestres e os sábios” em 

Saramago ele recorre ao acervo da própria literatura e “ao acervo de toda uma vida 

(uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a 

experiência alheia)” e faz da narrativa um espaço em que a humanidade possa se 

libertar de seu atual estágio de pesadelo condicionado pela supremacia dos poderes. 

O que queremos dizer é que ao se constituir pela tradição, a obra saramaguiana 

aproxima duas figuras até então distanciadas com o surgimento do romance, a figura 

do narrador e a do romancista não apenas pela reconstituição da oralidade na 

escrita, mas pela capacidade de assumir a posição de alguém que urde a imaginação 

como um gesto criativo para se pensar sobre o mundo e a condição humana.  
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NOTA DOS EDITORES: Em 26 de janeiro de 1993, José Saramago escreve no seu 

diário (publicado o primeiro volume um ano depois com o título do que ficou 

conhecido por Cadernos de Lanzarote) que foi convidado por um jornal sueco a 

redigir um texto a propósito da passagem de mais um ano do caso Salman Rushdie. 

“Chamei-lhe ‘Heresia, um direito humano’ e é, simplesmente, um exercício de razão 

e de bom senso”, explica. Apesar de nos diários, o escritor português transcrever 

muitos textos que se publicaram de forma esparsa (ou não), este é um sobre o qual 

apenas faz o resumo acerca dos pontos defendidos no referido artigo. Em 1994, 

certamente motivado com as palavras escritas neste texto, Saramago soltou algumas 

declarações sobre o tema. No volume organizado por Fernando Gómez Aguilera (As 

palavras de Saramago), por exemplo, há um depoimento de 26 de junho desse ano, 

em que assim se pronuncia: “Para mim, é muito claro que entre os direitos humanos 

de que tanto se fala, há um que não se pode esquecer: o direito à heresia, a escolher 

outra coisa”; foi para o jornal El Mercúrio. O tema voltou à fala do escritor, não de 

forma direta, quando em Estocolmo, na ocasião de recepção do Prêmio Nobel de 

Literatura, em 1998, cobrou a necessidade da comunidade humana alcançar o que, 

além dos Direitos, seriam os Deveres Humanos. Em 2009, nas várias entrevistas em 

torno de seu último romance, Caim, Saramago também assinalou a importância de 

se respeitar a vontade própria de discordar do usual como um exercício necessário 

à construção de um pensamento mais coerente e coeso em torno de determinadas 

questões, sobretudo, àquelas que são, de toda maneira, apenas tornadas imposições. 

O texto referido não aparece em nenhuma das obras já publicadas e, por isso, 

julgamos que seja inédito aos olhos de muitos leitores de língua portuguesa. 

Encontramos “Heresia, um direito humano” numa edição do jornal El País; publicado 

em Espanha em fevereiro do ano seguinte, este número da REVISTA DE ESTUDOS 

SARAMAGUIANOS apresenta, o referido artigo. 
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Heresia, um direito 

humano 

 

 

JOSÉ SARAMAGO 

 

 

 

 

 

 

Na extensa lista das criações humanas, desde a descoberta da roda até a 

tecnologia espacial, não vi incluída aquela que se converteu, sobretudo em tempos 

passados, no mais eficaz instrumento de domínio dos corpos e das almas. Refiro-me 

ao sistema judicial e penal resultante da invenção do pecado com sua burocrática 

divisão em pecados veniais e pecados mortais e, por conseguinte o catálogo de 

proibições e penitências. Desacreditado, caído em relativo desuso como aqueles 

monumentos da antiguidade que o tempo implacável há arruinado, mas que 

conservam até a última pedra, a memória e a sugestão do que foi seu antigo poder, 

o sistema judicial e penal que teve origem no pecado continua atuando e oprimindo 

de modo capcioso ou direto, como uma teia, nossas consciências. Compreendi 

melhor (se me permite, nesta ocasião, falar de mim mesmo) ante as polêmicas 

desencadeadas pelo livro que intitulei O Evangelho segundo Jesus Cristo, agravadas, 

quase sempre, as ditas polêmicas, por calúnias e insultos dirigidos contra o 

imprudente autor. Sendo O Evangelho segundo Jesus Cristo um romance que se limita 

a representar de novo, certo é que de uma maneira oblíqua e crítica, a figura e a vida 

de Jesus, é surpreendente que muitos dos que contra ele se pronunciaram hajam 

entendido como uma ameaça à estabilidade e à fortaleza dos fundamentos do 

mesmo cristianismo, em particular em sua versão católica. Seria o propósito 

perguntarmos aqui sobre a real solidez desse outro monumento herdado da 

antiguidade que é o cristianismo, se não fosse evidente que tais reações se deveram, 

fundamentalmente, a essa espécie de tropismo reflexo do sistema judicial e penal do 

pecado que, de uma ou de outra maneira, com todas suas consequências, levamos 

dentro de nós. 

A expressão mais frequente desses ultramontanismos, felizmente a mais 

pacífica, consistiu em manifestar que o autor de O Evangelho segundo Jesus Cristo, 

sendo como é, um descrente, não tinha o direito de escrever sobre Jesus. A esta 

acusação, de aparência irrefutável, o autor de O Evangelho segundo Jesus Cristo, não 
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esquecendo o básico direito que assiste qualquer escritor para escrever sobre 

qualquer tema, se limitou a responder que, bem vistas e ponderadas as coisas, não 

havia feito mais que escrever um livro sobre algo que diretamente lhe pertencia e 

continua lhe pertencendo, posto que, sendo efeito e produto da civilização e das 

culturas judaico-cristãs, é, em tudo e por tudo, no que se refere ao plano das 

mentalidades, um cristão, embora se defina a si mesmo filosoficamente como um 

ateu e na vida corrente se comporte como tal. Deste ponto de vista será lícito afirmar 

que, tanto como o mais convicto, observante e militante dos fiéis católicos me 

parecia, a mim, incrédulo, como sou, o direito a escrever sobre Jesus. Entre esse 

católico ou simples catecúmeno, e eu mesmo reconheço uma só diferença, mas esta, 

importante: um direito que nos é comum, por exemplo, o direito de pensar e a 

escrever, acrescento, por minha conta em risco, outro que ao católico está proibido: 

o direito a pecar. 

Bom, quem diz pecado poderá dizer heresia. Sendo a heresia uma negação ou 

dúvida pertinente, por parte de um cristão, de alguma verdade que se deve crer com 

fé divina e católica, não creio abusar demasiadamente da elasticidade semântica dos 

conceitos se digo que no pecado, qualquer que seja sua gravidade, já se está 

movendo embrionariamente, a heresia. Um teólogo demonstraria, com suas razões 

de teólogo, que não tenho razão, mas, no simples plano do comportamento humano, 

me parece bastante claro que entre o pecado (que é a ofensa a Deus) e a heresia (que 

é a negação da verdade que se deve crer) algo existe em comum: ambos expressam 

uma vontade de rebeldia, portanto, uma vontade de liberdade, seja qual seja o grau 

de consciência que a defina. Quando, ao longo da história da Igreja, as heresias se 

manifestaram pela negação ou rejeição voluntária de uma ou mais afirmações de fé 

(como se denominaria esta outra atitude, radical, de negá-las e rejeitá-las todas?), 

que fizeram essas heresias se não escolher, de um conjunto autoritário e coercitivo 

de supostas verdades, o que lhes parecia mais adequado, simultaneamente à fé e à 

razão? Que já a partir do século IV os concílios ecumênicos passassem a ser o 

principal instrumento eclesiástico para a definição da ortodoxia e condenação das 

heresias mostra, em primeiro lugar, que os movimentos chamados heréticos foram, 

pacificamente, contemporâneos ao nascimento do cristianismo e, em segundo lugar, 

que a Igreja, como poder central e centralizador por excelência, logo se 

autodesignou guardiã de uma lei em que ela própria, condenada as oposições, isto é, 

as heresias, estabelecia as condições da observância e os limites da crítica. 

Paradoxalmente, se observamos o que se passa em nossos dias, se vê como em nome 

da democracia estão reprovando todas e cada uma das ortodoxias políticas e 

ideológicas, aplaudindo-se, portanto, as heresias nascidas dentro delas, e como, em 

absoluta contradição com essa atitude liberalista, permanece no espírito das 

pessoas o temor supersticioso de ofender ou atentar contra Deus, quando apenas se 

trata de recusar ou negar o que foi imposto por outras pessoas, organizadas em 

igreja. E não devemos esquecer com que facilidade e comodidade alguns dos mais 
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encarniçados defensores das heterodoxias ideológicas e políticas se aproveitam e 

conciliam politicamente, em nome de interesses práticos comuns, que não de Deus, 

com os aparelhos institucionais e as manipulações espirituais das diversas Igrejas 

do mundo, que pretendem manter e aumentar, pela condenação das heresias antigas 

e modernas e pelo castigo dos pecados de sempre, o seu poder sobre uma 

humanidade absurda mais disposta a pagar multiplicadas as suas pretensas ofensas 

a Deus do que a reconsiderar as culpas e os crimes de que, contra si mesma, é 

responsável. Sobram as razões pelas quais os homens falam que devem matar-se 

uns aos outros, não fazem falta as que duvidosamente são atribuídas aos deuses. A 

dura verdade é que vivemos no mundo da hipocrisia, da impostura, do fingimento, 

em que as insuficiências da razão são aproveitadas para negá-la.  

Quando Salman Rushdie escreveu Os versos satânicos, pelos caminhos 

próprios da arte, exerceu seu humaníssimo direito ao pecado e à heresia, como quer 

que os classifiquem e definam os teólogos mulçumanos. Também da vigilância 

doutrinal da Igreja Católica exercida a partir do século XVI pela Sagrada 

Congregação da Inquisição que hoje permanece como um pesadelo anti-humano, 

como foram os campos de concentração. Combater tais perversões do espírito é 

tarefa do espírito, mesmo quando ao simples direito de escolha chamem as igrejas, 

todas elas, condenatoriamente, pecado e heresia.  

 

 

 

 

 

 

 

* El País, 16 de febrero de 1994. Tradução de Pedro Fernandes de Oliveira Neto. 
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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 

proporcionado por erro dos autores que aqui se publicam. 
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