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No segundo semestre de 2020 dois eventos sucessivos colocaram-me 

novamente em contato com a tese que escrevi a cavalo entre os anos 80 e 90 do 

século passado sobre o que chamei de “período formativo” de José Saramago, a 

saber: primeiro, a leitura e correção das provas desse estudo para sua publicação 

pela editora Moinhos, de Belo Horizonte, o que se deu em dezembro de 2020 e é a 

primeira editada no Brasil, o que vem a calhar porque tanto a edição portuguesa 

quanto a mexicana estão esgotadas; e segundo, a “descoberta” e subseqüente 

preparação para publicação de uma entrevista realizada com o escritor em um café 

novaiorquino em novembro de 1985 e inédita até o momento, à espera de sua 

próxima publicação pela editora Ateliê, de São Paulo. No que diz respeito ao àquele 

evento, vale dizer que reler, a quase vinte e cinco de sua primeira publicação, este 

trabalho, me propiciou um processo de auto-reavaliação crítica a um passo 

estimulante e nostálgico. Há algo de paradoxal nessas sensações — estimulação 

intelectual e nostalgia — quando ocorrem simultaneamente, e mais ainda, se 

possível, porque tal se deu em forma concomitante com o segundo evento, o 

processo de revisão/ preparação de texto da mencionada entrevista. Na 

apresentação desta publicação in nuce, explico com certo detalhe a(s) razão(ões) do 

fato de ter-se essa conversa, a primeira que tive com Saramago, mantido inédita até 

o presente, por isso me abstenho de seguir aqui por esse caminho. Entretanto, 

chamo atenção para o que significou para mim esse processo conjunto, que se 

estendeu por vários meses do segundo semestre de 2020.  

Antes de mais nada, esclareço que tive que controlar o impulso de reescrever 

trechos ao reler o arquivo de José Saramago: o período formativo.1 Desde sempre, 
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me pareceu que os livros editados quando o são assumem, digamos, em menor ou 

maior escala em função de sua recepção, ou mesmo da relevância que venham a 

assumir no futuro, uma faceta fixa, voire histórica, que para mim se sobrepõe ao 

transitório de seu fazer-se. Nesse sentido, tanto em minha obra poética como na 

crítica, evito ao máximo intervir nas reedições de textos de minha autoria. Penso que 

uma obra editada caracteriza o momento de sua escritura: tanto na vida e no 

percurso intelectual do autor — como no caso dos estudos acadêmicos do tópico 

sobre o qual disserta ou analisa ou, no caso da escrita poética, o processo de sua 

criação — assim como de sua inserção no corpo literário — um dos “corpos sutis”, 

chamemos assim — da sociedade da qual faz parte.  

Por essa razão, reescrever textos para novas edições me parece uma medida 

que, se pode ser curiosa, satisfatória para leitor e autor no horizonte imediato, por 

outro lado pode bem dificultar a compreensão e mesmo comprometer a figuração 

desse corpo literário, no futuro. Ninguém escreve para o presente, afora, talvez, nas 

lindes da escritura íntima, em crescente desuso, mas sim para a leitura que 

necessariamente é posterior ao presente da escrita: nesse sentido, contive meus 

impulsos de “corrigir” pontos de vista que expressei há três décadas, quando da 

concepção e composição do texto em questão.  

A pergunta original que subjaz a meu estudo do “período formativo” de 

Saramago é: como foi que textualmente o conglomerado de obras de poesia, crônica, 

teatro, algumas tentativas de prosa de ficção e de suas incursões pela atividade de 

tradução e de crítica literária, desenvolvidas com baixa recepção crítica e, mesmo, 

com não mais do que mediana auto-avaliação por parte desse ziguezagueante autor, 

lhe embasaram na e para a escritura de seus romances a partir de 1980? O estudo 

desse percurso textual basicamente considerou os subconjuntos de seus livros 

escritos e publicados entre 1944 e 1978 — portanto, da prosa de ficção Terra do 

pecado à de Objecto quase —, discriminados genericamente, em um processo 

analítico que procurou focalizar a qualidade de cada um deles em si mesmos e em 

função do contributo que podem ter oferecido para o acrisolamento de seus 

romances a partir de 1980 — i.e., a partir de Levantado do chão.  

A minha preocupação maior foi a de respeitar cada uma dessas vertentes 

formativas da obra saramaguiana, refutando a idéia da visão crítica, ainda 

predominante, que privilegia necessariamente os temas e o modi operandi de sua 

prosa a partir desta data, como se o escritor tivesse “nascido adulto”. Efetivamente, 

tal estratégia encontra-se em oposição à tônica de nossos tempos: depois de Freud, 

não há como defender que um ser humano não tenha passado, e sentido dele, na vida 

não-ficta dos seres que somos. No mundo não-robótico que felizmente é — ainda! 

— o nosso, seja na vida dita real seja na literária, uma sua sucedânea, o passado 

entretece-se com o devir como a mais provável forma de entendimento de qualquer 

ação ou produção. Isto posto, o privilégio concedido apenas ao estudo da obra 
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romanesca em Saramago a partir de seu “prime” tende a mascarar a obviedade de 

que se ela é assim é porque gestou-se no bojo de sua obra pregressa. Por evidente 

que tal pareça hoje, esse olhar inclusivo não acontecia nos estudos sobre o escritor 

até que decidi considerar a sua obra como um todo, focalizando o seu processo 

formativo. De lá para cá, felizmente outros estudos setoriais vieram acompanhar o 

meu, corroborando e estendendo dessa forma aquele insight, de tal azo que hoje 

poucos podem afirmar sem enrubescer que o talento de Saramago para a prosa de 

ficção constituíra-se não só como um fenômeno de autogênese, mas igualmente que 

nascera out of the blue aos 58 anos, completo e complexo, do silêncio para a 

literatura.  

Na verdade, parece-me que é apenas através da consideração da obra em sua 

totalidade que o empenho do criador da mesma pode efetivamente ser mensurado, 

sendo que as considerações críticas que apenas valorizem o seu período de auge 

expressivo, normalmente condizentes, como no caso de José Saramago, com o de 

maturidade e de concentração em uma vertente genérico-literária dominante, são 

mais atinentes a um recorte crítico específico, concebido à medida de um exercício 

teórico ou da tese que se queira provar ou comprovar, que à consideração do esforço 

do autor na obtenção de seu(s) viés(es) expressivo(s) individual(is): assim, 

privilegia não o aspecto criativo da obra literária, mas sim a interpretação dela 

segundo o ponto de vista da crítica, que se torna o objeto maior de seu próprio 

exercício, no mais das vezes utilizando-se da dita cuja mais como pretexto do que 

como texto.  

Nesse sentido, o caminho pelo que me aventurei, como disse, foi 

principalmente de análise textual. No presente espaço, preocupa-me chamar 

atenção sobre um aspecto complementar a esse: a conjuntura em que o artista-José 

Saramago assume a palavra, ou ao menos sente fazê-lo — e disso deixa testemunhos. 

Esse turning point merece ser discutido tanto em termos conceituais como factuais. 

No primeiro aspecto, quero apoiar-me no estudo de Heidegger em Acheminement 

vers la parole sobre o que considero a “palavra poética”;2 no segundo, justamente, 

estabelecer o momento que me parece emblematizar seu acesso a esse momento 

crucial, que me parece coincidir com a escrita de Levantado do chão e, mesmo 

anteriormente, ao relato “O Ouvido”, do livro coletivo Poética dos cinco sentidos.3 

Em primeiro lugar, convém recordar que “assumir a palavra” não coincide 

necessariamente com o encontro da “voz autoral”. Para esta, o quociente é a 

escritura de obras de teor literário ou não — posto que o “estilo” de um historiador 

ou de um jornalista, ou de um filósofo, para citar apesar algumas derivas escriturais 

— é suficiente. Nesse sentido, recorde-se que a linguística cunhou a noção de 

“estilema”: aquilo que transparece do autor na recepção do leitor como 

reconhecivelmente de sua lavra. Entretanto, assumir a palavra passa, segundo 
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Heidegger, pela sutil oitiva da palavra, e mais especificamente, da palavra dita 

poética. Nada a ver, em seu conceito, apenas com a escrita em forma poética, isto é, 

em versos, como se estes fossem os exclusivos, digamos, suportes do dizer poético.  

De resto, o exemplo saramaguiano basta para esclarecer este ponto: o 

próprio escritor aponta os desníveis em sua escrita poética, deixando claro sua 

insatisfação para com esse discurso; nesse sentido, convém recordar a “Nota da 2ª 

edição”, de 1982, de Os poemas possíveis (1ª ed. 1966): “Pode-se perguntar se estes 

versos [...] merecem segunda oportunidade, ou se a não ficaram devendo a 

porventura mais cabais demonstrações do autor no território da ficção”, 

acrescentando, depois de descartar tratar-se essa reaparição de sua primeira 

coleção de poemas de uma mera demonstração de estratégia editorial, que “foi a 

constante poética do trabalho deste (autor) o que legitimou a ressuscitação do livro, 

porque nele teriam começado a definir-se nexos, temas e obsessões que viriam a ser 

a coluna vertebral, estruturalmente invariável, de um corpo literário em mudança” 

(SARAMAGO, 1982, p. 13-14).  

Para lá de tudo o que se possa dizer sobre esta passagem, chamo a atenção 

para o fato de que o próprio escritor aponta não reconhecer em sua escrita de poesia 

o melhor de sua produção, e mesmo, aponta mais um valor documental do que de 

cabal espelhamento de expressão — ou de talento, ou proclividade — que lhe 

satisfizesse enquanto autor “com os dezasseis séculos que sinto ter juntado à minha 

idade de então” (isto é, à altura da segunda edição).  

Em meu ponto de vista, Saramago parece não encontrar em sua escritura 

poética o próprio da poesia: a palavra poética. Pensemos com Heidegger: “Parler se 

déploie là où a été parlé: dans le poème. C’est le parler de la parole. La parole est 

parlante.” Essa “palavra falante” em si, para lá do que diz, e ainda mais no contexto 

do poema, é a poética: não a palavra enquanto comunicação e sem deixar de sê-lo, 

mas enquanto portadora de um sentido próprio e para além de seu valor 

comunicacional, que provavelmente o filósofo alemão considera ao cunhar o termo 

“Dif-férence”. Essa palavra “parle en invitant à venir ce qui est enjoint: le monde des 

choses et les choses du monde — en invitant à venir dans l’entre-deux la Dif-férence. 

Ce qui est ainsi enjoint est remis (befohlen) pour l’advenue venant de la Dif-férence 

et parvenant en elle.” Ainda, é  uma palavra que soa: “Apaisant chose et monde en 

leur propre, la Dif-férence appelle monde et chose au milieu de leur intimité. La Dif-

férence est ce qui enjoint. [...] Appeler pour rassembler, c’est sonner. Sonner est 

autre chose que provoquer la propagation d’une simple onde sonore.” (HEIDEGGER, 

1976, p. 22-23).4  

Não é este, entretanto, o espaço para discutir a concepção dessa palavra em 

Heidegger: tal complexidade escapa da esfera deste ensaio e mesmo de meu 

conhecimento da obra do filósofo alemão. Mas os sentidos que a leitura da poesia de 

Georg Trakl que o mestre alemão desenvolve e que está na origem de seu cuidadoso 
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“caminhar em direção à palavra”, sempre me tocou subjetivamente e, como esboço 

aqui, me dá subsídios para tentar uma aproximação à expressão literária em José 

Saramago para além dos limites do percurso centrado no texto, como encetei 

anteriormente. Retomo, portanto, o meu raciocínio. 

Desde já, e antes de mais nada, é importante frisar que Heidegger não associa 

essa palavra poética com a forma da poesia: “Le contraire du parlé à l’état pur, c’est-

à-dire du poème, n’est pas la prose. La pure prose n’est jamais ‘prosaïque’. Elle est 

aussi poétique et donc aussi rare que la poésie.” Adiante, na mesma passagem, 

aproxima a fala, portanto a comunicação humana, à sua concepção do falar 

intrínseco da palavra, desconsiderando quaisquer limites ou registros diccionais 

genéricos: “ [...] Mais le parler humain, en tant que parler des mortels, ne repose pas 

en lui-même. Le parler des mortels repose dans l’appartenance au parler de la 

parole.” (HEIDEGGER, 1976, p. 35). 

Essa palavra “diferente” entre o mundo e seu registro interpõe uma presença 

própria e possivelmente inconfundível, transformadora, que tanto reflete no 

discurso que fala mas “se fala”, sem necessariamente remeter-se a si, mas 

implicando-se enquanto falante neste seu falar do todo: quando terá de fato, posto 

que não em seus livros de poesia, sido incorporada no modus scribendi de José 

Saramago? E se se puder de fato desenhar o momento e/ ou o texto precisos nesse 

processo, que economia terá isso significado no plano do relato? 

Temos uma indicação desse momento: aquando Saramago começa a 

escritura de Levantado do chão que, como sabemos, se dá no final da década de 1970. 

Em entrevista que me concedeu vinte anos depois dessa época — meses antes do 

anúncio do Nobel, portanto —, Saramago refere-se ao seu esforço para encontrar o 

tom, o registro diccional próprio para desenvolver o tema que se havia proposto. As 

citações que seguem são algo extensas porém creio que caracterizam o empenho do 

escritor em encontrar o que podemos chamar de sua voz autoral neste período 

turbulento de sua vida e da história portuguesa:  

 

O tema que eu tinha era claríssimo, era um romance 

neorrealista [...]. Portanto, o molde  eu já tinha e só 

precisava colocar nele a minha própria matéria [...]. Mas, não, 

algo dentro  de mim dizia: [...] enquanto você não encontrar a 

sua própria forma, não poderá  escrever. [...] eu estava em 

pânico [...] porque eu não tinha o como. [...] Na altura da  

página 24, 25, [...] sem perceber, sem parar para pensar, 

comecei a escrever como  todos os meus leitores hoje sabem 

que escrevo: sem pontuação. (SARAMAGO, 1998, p. 39-40).5  
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Mais adiante, Saramago enfatiza dois aspectos conexos. Um primeiro, 

específico: declara que tal se deu pelo acolhimento em sua escrita da fala dos 

camponeses do Alentejo, que tinham sido o objeto de sua pesquisa anterior para o 

romance — de resto, numa atitude cara aos escritores neorrealistas desde Alves 

Redol; disto, teria resultado a superação da notação diacrítica usual característica 

do romance saramaguiano a partir de Levantado do chão: “Eu estava devolvendo, 

pelo mesmo processo, pela oralidade, o que, pela oralidade, eu havia recebido deles”. 

O segundo é menos vinculado com o seu sistema de escrita ou o romance que 

mencionamos. Da oralidade descoberta a esta altura, há um salto sutil, digamos, à 

auralidade, na passagem abaixo, que já não se refere ao momento de composição de 

Levantado do chão mas sim a uma visão mais geral, por parte do escritor, da questão 

da palavra poética: 

 

Para que a palavra soe desperta é preciso dizê-la; ler 

silenciosamente as palavras não é suficiente. [...] quando se lê 

poesia, fazer uma leitura silenciosa de uma poesia ou fazer 

uma leitura em voz alta dela são dois mundos completamente 

diferentes. Quando eu digo ao meu leitor: “você tem que ler 

escutando dentro de sua cabeça a voz que está dizendo”, isso 

se aplica ao autor. Eu começo um romance, [...] mas enquanto 

não ouço dentro de minha cabeça a voz que está dizendo [...], 

a prosa fica ali, parada. Tem que soar dentro. (SARAMAGO, 

1998, p. 41) 

 

Como vemos, nos vinte anos que medeiam o final dos 70 e o momento da 

entrevista, o mecanismo de produção textual a partir de uma palavra que “se fala” 

— ao falar da palavra, no sentido heideggeriano acima esboçado —, tinha 

sedimentado em Saramago um processo de oitiva — a bem dizer, de ausculta — da 

palavra poética na escritura que passa a produzir. E o texto resultante depois dessa 

experiência e incorporação, evidentemente, não poderia assemelhar-se ao de suas 

incursões pelo terreno formal da poesia nos anos 60, quando começa a apresentar-

se como poeta no cenário da literatura portuguesa.  

É minha hipótese que no período que antecede a escritura de Levantado do 

chão Saramago escreveu um relato que prepara o terreno para essa empreitada, 

uma pequena jóia textual pouco trilhada pelos estudiosos de sua obra, talvez devido 

à sua pequena extensão. Foi publicado, conjuntamente com textos de outros cinco 

autores portugueses — Ana Hatherly, Isabel da Nóbrega, Nuno Bragança, Augusto 

Abelaira e Maria Velho da Costa — em uma edição de luxo, publicada pela editora 

Bertrand, em 1979. Oferece, nesse sentido, um panorama dos caminhos da prosa de 

ficção portuguesa ao fechar a década de 70 do século passado. Todos se inspiraram 
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na série de tapeçarias La Dame à la Licorne” (“A Dama do Unicórnio”), composta no 

final do século XV ou albores do seguinte, como presente de bodas para uma certa 

Claude Le Viste, donzela da aristocracia francesa, e cujo tema-chave — o unicórnio 

— simboliza a pureza e a castidade, apanágios desse animal mítico. A série encontra-

se exposta no Museu da Idade Média-Termas de Cluny, em Paris, um haut-lieu da 

cultura francesa e ocidental, e é formada por seis tapeçarias; a partir de 

interpretações do século XIX, quando foram recuperadas, considera-se que cada 

uma esteja dedicada a um dos sentidos, incluindo uma sexta, que se referiria ao 

sexto-sentido. A José Saramago coube desenvolver a representação da Audição, e se 

intitula o texto, como mencionamos, “O Ouvido” — no que o escritor, diga-se de 

passagem, segue de perto a designação desse sentido em francês, “l’Ouïe”, que não a 

usual em português (“A Audição”). Vale recordar que cada um dos participantes 

dessa empreitada coletiva teve liberdade para dirigir-se às tapeçarias e seus temas 

como bem lhe aprouvesse, não havendo em termos estéticos e narrativos nenhum 

fio compositivo que os unifique, afora o temático em si. Para Saramago, que havia 

até então publicado em prosa de ficção apenas seu romance de estréia 35 anos antes 

e, em 1977 e 78, ano qual escreve “O Ouvido”, o romance Manual de pintura e 

caligrafia e os contos de Objecto quase, retornava a este sub-gênero — no que logo 

seria coroado de êxito com a publicação de Levantado do chão —, o pequeno relato 

que estudamos representa um notável ponto de avaliação, e mesmo de inflexão. Sob 

o aspecto textual, já o focalizei em minha tese. Na presente ocasião interessa-me 

chamar atenção sobre o seu valor, digamos, emblemático para a assunção da 

“palavra poética” por parte do escritor.  

O relato começa, significativamente, com o título que escolhemos para este 

ensaio: “O primeiro som”. Esse enunciado será repetido quatro vezes nos primeiros 

cinco parágrafos do texto, que começa não escrito como um trecho em prosa porém 

como uma espécie de “narrativa versicular”, que de resto o escritor já havia utilizado 

em O ano de 1993 (1975). Tudo se passa como se esse “primeiro som” tardasse em 

engatar, e o autor o circundasse para melhor defini-lo poeticamente. Vejamos: 

 

 O PRIMEIRO SOM, aquele de que todos os outros virão a 

nascer, filhos, discípulos ou gomos, ou bagos de romã 

justapostos, ou favos que se respondem como a luz de uma 

 vela entre espelhos paralelos, o primeiro som, em tão 

grande silêncio nascido que poderia ser a primeira de todas 

as vagas quebradas sob os nevoeiros e as sombras do 

 mundo recém-criado 

 o primeiro som é apenas o da corrente de ar que nos 

foles do órgão se introduz, 
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 ou talvez não, 

 o primeiro som será o da respiração necessária para que 

a donzela aia faça o tão pouco esforço de levantar o punho do 

fole, e neste e nos pulmões o ar circulando com o secreto 

 rumor da seda arrastada na lua, que por longe de ser não 

ouvimos mas sabemos, e sem que percebendo-se percorre o 

interior das narinas húmidas e vivas, e docemente 

 inflando os pulmões e também a escuridão interior do 

fole de pele curtida, ainda  cheirante ao fartum quente dos 

gados nos currais ou no chão solto e macio das grandes 

 sestas sob as árvores, e quem sabe se distante contendo 

o tilintar finíssimo das campainhas dos rebanhos em manhãs 

também de névoa de um mundo muito mais velho. 

 Esse, ou este, ou ambos porque mutuamente se 

requerem, são o primeiro som. A música ainda não se ouve, 

esta é a última pausa viva, o segundo final de consolação dos 

afogados que no ponto de morrer revivem: todos os sons 

estão neste primeiro, e todos são o mesmo silêncio, ou a 

mesma demonstração de sua impossibilidade. (SARAMAGO, 

2010, p. 21)  

 

Como observamos, esse ou esses “primeiros sons” são delineados pelo 

escritor como uma “pré-palavra”, à imagem talvez da palavra que “fala falar”, como 

apontado por Heidegger, alento ou ainda bafejo que virá a produzir-se em forma de 

música tocada pelo órgão representado na tapeçaria em questão. A corrente de 

imagens que o entrecho evoca, até aqui, todas vinculam-se a ela, como que em 

exercício de écfrase — algo previsível, aliás, em se tratando da referência imagética 

precisa do livro Poética dos cinco sentidos.  

Serão esses os “primeiros sons” de Saramago — ou melhor, darão eles a 

dimensão alegórica exata daquele ao que nos viemos referindo? 

Sem embargo de que se possa responder a esta pergunta positivamente, 

pouco mais adiante em “O Ouvido” Saramago retoma à questão do “primeiro som”, 

desta feita vinculado não à imagem da tapeçaria em si mas ao momento da sua 

concepção, em resumo: ao projeto ou ao traço que lhe deu origem. Como sabemos, 

são muitos os exemplos de desenhos das fachadas e esquemas construtivos 

anteriores ao Renascimento, quando o projetar em si assumiu os ares que tem hoje; 

no quesito das grandes construções góticas, por exemplo, há muitos preservados, 

elaborados em escala inclusive; certas construções igualmente incluíam a 

elaboração de maquetes, feitas igualmente em escala, para “traduzir” o projeto a 

modelos compreensíveis para os contratantes das mesmas. Poucos, entretanto, 
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entre estes mestres de obra/ arquitetos tiveram os seus nomes, assim como os seus 

cadernos de esboços/ anotações preservados, como Villard de Honnecourt (ativo no 

século XIII).6 A extrema maioria dos artistas e construtores medievais é anônima, e 

este é o caso de quem desenhou o ciclo das tapeçarias da Dama do Unicórnio.  

Essa condição de anonimato de quem, afinal, foi o maior responsável pelo alto 

nível estético das tapeçarias, nesse sentido, provavelmente significa melhor do que 

nada a complexidade do “primeiro som” de Saramago. Vamos ao texto: 

 

 

[...] Muito antes da tapeçaria houve outro primeiro som, este 

da ponta-de-prata  vincando o desenho, guiada pelos olhos e 

a mão, dando ao traço o seu efêmero gêmeo que é o som, só 

existente em cada momento, como o presente movediço entre 

um passado que por vivido se cobre de incertezas e um futuro 

que só simplificadamente  pode ser adivinhado. Fechando nós 

os olhos, poderíamos pensar que os traços se  exprimem 

sonoramente ao nascerem, ou que, pelo contrario, são os sons 

que deixam  como herança e sinal de passagem, antes de 

tombarem no silêncio do já acontecido,  aquelas mil flores, os 

animais minúsculos que parecem espantados de serem, duas 

graves raparigas, o leão e o unicórnio, o órgão frágil que 

devagar inspira para fazer nascer outro primeiro som. 

(SARAMAGO, 2010, p. 22) 

 

O leitor saramaguiano reconhece já aqui — creio — e sem esforço o exercício 

pleno da voz autoral do Saramago romancista pós-1980. Encontra, principalmente, 

também a referência ao som primeiro do primeiro som. Palavra da palavra, fala do 

falar: som, do som.  

O fato de que esta espécie de “ur-primeiro som” incluir a poética do olhar —

i.e. do trabalho do artista anônimo, de objetivação de sua visão subjetiva em desenho 

— assim como a poética da produção, i.e. do trabalho manual — que será 

maximizada ao longo do relato, através da menção a atividades necessárias para a 

consecução da tapeçaria, tais como a tosquia dos animais e do cardar, tingir e tecer 

sua lã — nos faz compreender que este “primeiro som” saramaguiano abarca 

também toda a sonoridade advinda do horizonte do fazer humano, na multiplicidade 

de suas relações sociais e históricas.  

Algo, afinal, quintessencialmente Saramago.  

 

Osasco, maio de 2021 
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Notas 

 
1 Costa, Horácio: José Saramago: o período formativo. Lisboa, Caminho, 1997; São 

Paulo, Moinhos, 2020; em espanhol: México, Fondo de Cultura Económica, 2004. 

 
2  Heidegger, Martin: Acheminement vers la parole (Unterwegs zur Sprache, 1959). 

Traduzido do alemão por Jean Beaufret, Wolfgang Brokmeier e François Fédier. 

Paris, Gallimard, 1976.  

 
3 Hatherly, Ana et al.: Poética dos cinco sentidos – Revisitada (1ª. Ed. Lisboa, Bertrand, 

1979). Org. Gilda Santos e Horácio Costa. Rio de Janeiro, 7Letras, 2010. “O Ouvido”, 

de José Saramago, págs. 21-26. 

 
4 Não arrisco traduzir as passagens em francês uma vez que o “idioma” de Heidegger 

deu, e dá origem a infindáveis debates conceituais. Nesse sentido, não só me 

desculpo ao leitor por este parti-pris, como desde já solicito a sua compreensão. 

 
5 Costa, Horácio: “José Saramago”. In:  Cult 20 Anos – Melhores entrevistas. Org. Daysi 

Bregantini e Welington Andrade. Belo Horizonte, Autêntica, 2017, págs. 31-41, 

publicada originalmente na edição 17, Dezembro de 1998, da revista Cult (São 

Paulo).  

 
6 Recordemo-nos que Honnecourt foi o inventor do “cânone de divisão harmoniosa” 

do retângulo, ensinado até hoje nos cursos de arquitetura, instrumental para o 

alcance do Gótico. 
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