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Aqui, na Terra, a fome continua,  
A miséria, o luto, e outra vez a fome.  
 
Acendemos cigarros em fogos de napalme  
E dizemos amor sem saber o que seja.  
Mas fizemos de ti a prova da riqueza,  
E também da pobreza, e da fome outra vez.  
E pusemos em ti sei lá bem que desejo  
De mais alto que nós, e melhor e mais puro.  
 
No jornal, de olhos tensos, soletramos  
As vertigens do espaço e maravilhas:  
Oceanos salgados que circundam  
Ilhas mortas de sede, onde não chove.  
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Mas o mundo, astronauta, é boa mesa  
Onde come, brincando, só a fome,  
Só a fome, astronauta, só a fome,  
E são brinquedos as bombas de napalme. 
(SARAMAGO, 1997a, p. 84) 
 

Ao lançar mão da personagem camoniana, Saramago atualiza a crítica 
do Velho do Restelo, presente no canto IV de Os Lusíadas, desta vez não mais 

séculos XV e XVI, mas aos poderosos da contemporaneidade, aos governos dos 
países ricos e desenvolvidos do mundo moderno, que, alheios à fome de 
milhares de pessoas aqui na Terra, preferem gastar fortuna produzindo armas, 
dedicando-se às políticas de guerra ou enviando sondas ao espaço, para 
descobrir a composição do solo e das rochas de outros planetas. É impossível, 
portanto, ler este poema e não o associar a algo que o escritor diria em 
Estocolmo alguns anos mais tarde, na ocasião da premiação do Nobel, em um 
de seus discursos, em que comenta a necessidade de se fazer cumprir a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos:  

 
Nestes cinquenta anos não parece que os governos 
tenham feito pelos direitos humanos tudo aquilo a que, 
moralmente, quando não por força da lei, estavam 
obrigados. As injustiças multiplicam-se no mundo, as 
desigualdades, agravam-se, a ignorância cresce, a 
miséria se alastra. A mesma esquizofrênica 
humanidade que é capaz de enviar instrumentos a 
um planeta para estudar a composição das rochas, 
assiste indiferente à morte de milhões de pessoas 
pela fome. Chega-se mais facilmente à Marte neste 
tempo do que ao nosso próprio semelhante. 
(SARAMAGO, 2013a, p. 90, negrito nosso) 
 

 A preocupação humanitária, a sintonia com a realidade e os interesses 
dos menos favorecidos, das comunidades empobrecidas e  marginalizadas, o 
discurso ideológico que marca muitos dos seus romances, que está presente 
em diversos comentários do narrador comprometido socialmente de 
Levantado do chão, de Memorial do convento ou de romances como A jangada 
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de pedra e que orienta, evidentemente, o discurso que Saramago faz na ocasião 
da premiação do Nobel, em 1998, na cidade de Estocolmo, é algo que salta à 
vista também em muitos versos dos seus poemas publicados nas décadas de 
1960 e 1970. Costa (1997) chama atenção, assim, para a semelhança e a 
relação que se pode estabelecer entre muitos poemas saramaguianos e a obra 
poética de escritores engajados como José Cochofel e Carlos de Oliveira2, 
ambos ligados ao movimento neorrealista português.  

Em seu emblemático estudo Sentido e forma da poesia neo-realista, 
Eduardo Lourenço salienta que a poesia ligada ao neorrealismo português é 

tragédias, das chagas provocadas por esses acontecimentos catastróficos, no 
-realista é quase 

sempre [...] a natural música de câmara, discreta, grave, séria, mais atenta à 
responsabilidade ideológica do que diz do que à maneira de dizê-
(LOURENÇO, 2007, p. 28-29). Tendo isso em mente, Costa (1997, p. 51) 
defende que muitos textos da produção poética de José Saramago publicados 
nos seus dois livros já referenciados  Os poemas possíveis e Provavelmente 
alegria  caracterizam-
de maneira semelhante ao que podemos vislumbrar na poesia de alguns 
escritores neorrealistas. Se tomarmos como exemplo apenas o poema citado 
acima, Fala do Velho do Restelo ao astronauta , não é difícil perceber que, 
dentro do pensamento de Eduardo Lourenço, trata-se de uma poesia ainda 

a fome continua, / A 

guerra ainda é uma realidade, mediante a referência à guerra do Vietnã, no 

p. 84). Portanto, apenas através desse paradigmático poema julgamos estar 
bastante evidente a responsabilidade ética e ideológica presente em muitos 
versos do jovem Saramago, que antes de se consagrar como romancista nos 
anos 80, explorou uma série de gêneros literários e não deixou de dialogar com 
a tradição literária portuguesa  nos anos de 1960 e 1970, o neorrealismo 
português certamente já figurava como um importante movimento da cultura 
e da literatura portuguesa e não surpreende que o seu discurso estético-
ideológico influenciasse, ainda, uma série de escritores e artistas da época. 
 Desse modo, se uma das linhas da poesia saramaguiana tenha sido o 
discurso ideológico e o tom grave, discreto e comovente tão caro à poesia de 
escritores como Cochofel e Carlos de Oliveira, a verdade é que a relação com 
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um regime altamente repressivo como o foi o Estado Novo Português  um 
 

pode ser percebida em muito do que José Saramago publicou, sobretudo nas 
obras que foram à prelo antes do 25 de abril. Em outras palavras, de um modo 
semelhante ao que identificamos tanto na produção poética como na produção 
em prosa de autores neorrealistas, um elemento que marca a literatura 
saramaguiana publicada antes de 1980 é a angústia, a amargura e a revolta 
com o quadro político e socioeconômico do Portugal salazarista. 
Perceberemos isso na poesia, nas crônicas, nos contos e, obviamente, o ápice 
desse discurso é o romance Levantado do chão, sem dúvida a obra em que 
melhor se percebe a influência e a presença de ditames estético-ideológicos 
próprios do movimento encabeçado por Alves Redol, como o próprio 
Saramago confessa e aponta em diversas ocasiões.3 

Em verdade, vale salientar a importância e a centralidade das crônicas 
no universo saramaguiano, que funcionam perfeitamente como uma espécie 
de prólogo dos romances da fase madura. Lendo esses textos, publicados em 
jornais durante os finais da década de 1960 e em meados dos anos de 1970, 
percebemos o seu caráter germinal e a presença de temáticas que seriam 
desenvolvidas anos mais tarde pelo autor de Memorial do convento. O próprio 
José Saramago comentaria nos Diálogos com Carlos Reis (1998) a propósito do 
caráter germinal das suas crônicas: 
sou, há de ir às crónicas. 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 está nas 

 42).4  
 Gostaríamos de destacar, assim, uma crônica que integra o livro Deste 
mundo e do outro (1971 a
salientar, antes de mais, que os avós maternos foram duas figuras importantes 
na vida de José Saramago e em diversas circunstâncias ele comentou e narrou 
uma série de histórias e causos envolvendo esses dois familiares  o mais 
conhecido deles diz respeito à prática dos avós maternos de levarem seus 
leitões, seu único ganha pão na aldeia de Azinhaga, onde viviam, para suas 
camas, de modo a protegê-los do intenso frio nas noites de inverno.5 Seja como 
for, nessa crônica, num tom bastante pessoal, próprio desse gênero literário e 
jornalístico, Saramago comenta sobre a vida da avó materna, uma camponesa 
analfabeta do Ribatejo, que em sua simplicidade e alienação não procurou ou 

 
28). A crítica política e social, através da figura da avó, bem como a sintonia 
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com a vida e os interesses dos excluídos, sobretudo no que toca aos 
trabalhadores do campo e do interior de Portugal, que somavam na altura um 
número imenso de pessoas analfabetas, sem direito ao voto, sem direito à voz 
ou a condições dignas de trabalho, exploradas e mantidas à margem pela 
sociedade portuguesa, privados do exercício de sua cidadania, é, portanto, o 
tema central dessa crônica. Vejamos um excerto em que isso transparece: 
 

Não sabes nada do mundo. Não entendes de política, 
nem de economia, nem de literatura, nem de filosofia, 
nem de religião. Herdaste umas centenas de palavras 
práticas, um vocabulário elementar. Com isto viveste e 
vais vivendo. És sensível às catástrofes e também aos 
casos de rua, aos casamentos de princesas e ao roubo 
dos coelhos da vizinha. Tens grandes ódios por motivos 
de que já perdeste lembrança, grandes dedicações que 
assentam em coisa nenhuma. Vives. Para ti, a palavra 
Vietname é apenas um som bárbaro que não condiz com 
o teu círculo de légua e meia de raio. [...] Vieste a este 
mundo e não curaste de saber o que é o mundo. Chegas 
ao fim da vida, e o mundo ainda é, para ti, o que era 
quando nasceste: uma interrogação, um mistério 
inacessível, uma coisa que não faz parte da tua herança: 
quinhentas palavras, um quintal a que em cinco minutos 
se dá a volta, uma casa de telha-vã e chão de barro. 
Aperto a tua mão calosa, passo a minha mão pela tua 
face enrugada e pelos teus cabelos brancos, partidos 
pelo peso dos carregos  e continuo a não entender. 
Foste bela, dizes, e bem vejo que és inteligente. Por que 
foi então que te roubaram o mundo? Quem to 
roubou? Mas disto talvez entenda eu, e dir-te-ia o 
como, o porquê e o quando se soubesse escolher das 
minhas inumeráveis palavras as que tu pudesses 
compreender. Já não vale a pena. O mundo continuará 
sem ti  e sem mim. (SARAMAGO, 1997b, p. 28, negrito 
nosso) 

 
No cerne da crítica social e ideológica dessa crônica estão as respostas 
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O ano da morte de Ricardo Reis (1984), 
Saramago confronta a atitude passiva, alienada e contemplativa do 
heterônimo pessoano  Sábio é o que se contenta 

 com os horrores do 
ano de 1936, marcado pela Guerra Civil Espanhola e pelos acontecimentos em 
torno da ascensão dos regimes nazifascistas por toda Europa dos anos 30, na 
crônica em questão, a crítica social e a revolta são dirigidas à política de 
exploração, exclusão, alienação e marginalização dos camponeses 
portugueses, um dos pilares do salazarismo. A avó Josefa, portanto, não é 
diferente dos Mau-Tempo e das personagens dos cavadores alentejanos do 
romance Levantado do chão, secularmente oprimidos, roubados dos seus 
direitos pelos poderosos, pela tríade do poder  Latifúndio, Igreja e Estado  
que os mantinha na ignorância e na extrema miséria de modo a manter o status 
quo, os seus privilégios de classe, herdados de tempo remotos. A partir de uma 
compreensão marxista da História e da sociedade moderna, o tema da 
alienação e da necessidade de existir um processo de conscientização por 
parte da classe trabalhadora é outro ponto em comum entre o movimento 
neorrealista e a crônica saramaguiana.  

Uma outra crônica que merece destaque, a nosso ver, embora, dentre 
esses textos, pudéssemos recorrer a muitos outros exemplos em que se 
percebe o engajamento e uma constante crítica social de conteúdo moralizante 

 moralizante do ponto de vista ético e humanitário  
foguetes de lágrimas A bagagem do 

viajante, publicada pela primeira vez em 1973. Nesse texto, o escritor 
português comenta, num tom jocoso, sarcástico e bastante irônico, típico do 
narrador dos seus romances consagrados, mas que é já um traço inconfundível 

competição mundial em que Po -
de- -se-me os olhos de comoção, de saudável orgulho 
patriótico. Percebi que não obstante os desenganados, as esperanças 
frustradas, ainda cá dentro de mim ardiam, como chamas votivas em sagrada 

A partir de um irrelevante título adquirido numa competição igualmente 
desimportante, o escritor tece críticas duras à situação social, política e 
econômica de Portugal naquele momento histórico, ressaltando que o país 

2017, p. 57), chamando atenção para o fato de muitos portugueses 
abandonarem sua terra natal, assolada pela censura, pelas perseguições 
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políticas, estrangulado pela pobreza, pela falta de oportunidade de emprego e 
pelo atraso socioeconômico de um estado altamente desigual e corporativista. 

No desfecho desse texto, o cronista aproveita, então, para salientar que 
Portugal não deveria apenas ser o -de-

 
  

Por isso eu acho que fomos uma vez mais vítimas de 
injustiça grave. Para o ano, outro será o vencedor, que 
nisto de campeonatos manda a boa tática que se vão 
revezando os campeões, enquanto nós, que inventámos 
os foguetes de lágrimas e não o mostramos, ocuparemos 
modestamente o terceiro lugar [...] Envergonhados, 
ficamos em casa, onde nos conhecemos uns aos outros, 
a lançar foguetes atrás de foguetes, todos de lágrimas, já 
que as razões de chorar não acabam nunca e somos 
sensíveis como cristais. Fácil de troçar de tudo isto. O 
pior é que mesmo quem tem a lágrima pronta e o 
suspiro disponível, pode também estar sofrendo tanto 
na carne e no espírito, na sensibilidade e na inteligência, 
que nesta altura se estejam formando nos seus olhos 
duas lágrimas pesadas e escaldantes que condensem 
um mundo de sofrimento, de frustração e humilhação, 
de energia espezinhada. Fácil de brincar com foguetes 
quando as lágrimas são dos outros. De todos nós. 
(SARAMAGO, 2017, p. 59) 

 
Importa, dessa forma, atentar para o que Costa (1997) chama de 

relatos, esses textos publicados em jornais e depois reunidos em coletâneas, 
trazem à tona o contexto da época, o sofrimento com a censura, as prisões 
políticas e a própria perplexidade com uma ditadura que se arrastou por quase 
quarenta anos. Para o crítico e estudioso brasileiro, a leitura atenta e 
minuciosa das crônicas escritas por Saramago nos finais da década de 1960 e 

dicação ao ideário, ou pelo 
menos à terminologia, neo-
empenhamento e o engajamento da escrita saramaguiana, ainda tímidos nos 
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poemas, se vão delineando a partir das crônicas e ganham novo fôlego na 
segunda metade da década de 1970, com a publicação de O ano de 1993 (1975) 
e de Objecto quase (1978), textos que, segundo Costa (1997, p. 211), 

- Manual de 
pintura e caligrafia (1977), definido por Costa (1997) c

-ideológicos  mas principalmente 
formais  do universo ficcional da pessoa-
2008, p. 18). A fim de tentar delinear o engajamento dos textos saramaguianos 
publicados antes de Levantado do chão, dando conta, inclusive, de evidenciar 
a influência que receberam da estética e do pensamento ideológico do 
neorrealismo português, privilegiaremos, a seguir, a discussão sobre O ano de 
1993 (1975) e, em seguida, sobre três contos de Objecto quase (1978), 

.6  
Definido pela crítica e assumido pelo próprio Saramago como uma 

 
(PICCHIO, 2000, p. 353), O ano de 1993 é uma obra ambígua em sua definição 
genealógica, escrita em versículos, que faz ecoar, do ponto de vista temático e 
ideológico, a opressão e a violência sofrida pelos portugueses durante os 
quarenta anos de salazarismo e que lança mão de técnicas do surrealismo e da 
literatura experimental. Assim, cabe resgatar, antes de mais, algo que o autor 
comenta, em 1978, sobre o contexto de escrita e de publicação deste texto:  

 
[O ano de 1993] comecei a escrevê-lo antes do 25 de 
Abril, precisamente no dia da tentativa militar das 
Caldas da Rainha. Foi por desespero que principiei. 
Depois veio a Revolução, e o livro pareceu ter perdido o 
sentido. Se, como dizia, o fascismo estava morto, para 
que falar mais de dominadores e dominados? Sabemos 
hoje que o fascismo está vivo, e eu fiz o meu dever 
publicando o livro [em fevereiro de 75], quando ainda 
não tínhamos vivido as horas mais belas e exaltantes da 
Revolução... (SARAMAGO, 2010a, p. 272) 
 

 Chama nossa atenção a leitura de Costa (1997), ao apontar que esse 
texto opera uma fusão entre surrealismo e neorrealismo, dois importantes 
movimentos estético-literários que estavam presentes no espaço da cultura e 
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da literatura portuguesa entre a década de 1950 e meados dos anos de 1970. 

discurso ideológico no qual se ampara, O ano de 1993 lança mão, também, de 
algumas técnicas próprias do surrealismo, como a linguagem interrompida e 
fragmentária, bem como resgata uma série de imagens surrealistas ou 

numa paisagem de Dalí com as sombras muito recortadas por causa de um sol 
que diremos parado [...] Não importa que Dalí tivesse sido tão mau pintor se 

Nas palavras do crítico brasileiro:  
 

poderíamos classificar desde já, e sem medo de incorrer 
num paradoxo, a obra que estudamos como surrealista-
realista. Sem dúvida, é esta mistura de efeitos 
surrealistas com o discurso ideológico da literatura 
participante o que nos permite observar em O Ano de 
1993 um estatuto de antecipação, em relação à obra do 
escritor, do realismo maravilhoso, que em si reúne 
crítica e imaginário, que se obviará num bom número 
dos seus romances da década de 1980. (COSTA, 1997, p. 
221) 
  

Portanto, em O ano de 1993, texto poético-narrativo que Seixo (1987, p. 

saramaguiana, há a representação de uma sociedade dominada por um regime 
opressor, autoritário e violento, clara alegoria dos fascismos europeus e do 
próprio regime salazarista, em que os cidadãos são submetidos a todo tipo de 
tortura, controle e perseguição. No capítulo 17, por exemplo, são descritas as 
máquinas de morte, bestas de metal criadas a partir de animais, com objetivo 
de acossar os homens e as mulheres da cidade ocupada: 

 
Desta maneira tornados massa muscular e esqueleto os 
animais providos de poderosos mecanismos internos 
ligados aos ossos por circuitos electrónicos que não 
podiam errar 
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E estando tudo isto no comprimento de onda do 
ordenador central foi nele introduzido o programa de 
ódio e memória das humilhações  
 
Então abriram-se as portas da cidade e os animais 
saíram a destruir os homens  
 
Não precisavam de dormir nem comer e os homens sim  
 
Não precisavam de descanso e o mais que o homem 
sabia era terror e fadiga  
 
Foi essa guerra chamada de desprezo porque nem 
sequer o sangue lutava contra o sangue (SARAMAGO, 
2007, p. 66-67) 

 
 A voz narrativa de O ano de 1993 identifica-se com os oprimidos, com 
os cidadãos perseguidos daquela cidade sitiada e dominada por um sistema de 
controle, de tortura e de extermínio. No excerto a seguir, entrevemos 

que não reagem, não revidam, não procuram meios de lutar e resistir contra a 
dominação e a morte:   
 

Certos homens embora não adaptados 
morfologicamente passaram a viver debaixo do chão 
 
Utilizaram a técnica da toupeira a céu fechado por 
sofrerem de limitações físicas semelhantes  
 
E se é verdade que com o tempo desenvolveram as 
unhas em comprimento e resistência  
 
Nem puderam cavar galerias profundas 
 
Custar-lhes-ia provavelmente distanciarem-se do sol  
 
[...] 
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Os perseguidores nem mesmo hesitam entre os dois 
extremos do túnel como se poderia hesitar perante o 
risco feito na areia por aqueles bivalves de água doce 
que acreditam no destino 
 
Porque onde a terra estiver mais fresca ali estará 
agitando-se devagar o oculto 
 
Uma lança cravada a pique ou uma estaca trespassam 
pelas costas o homem de unhas longas e coragem 
insuficiente 
 
Boa armadilha seria porém a galeria cavada à superfície 
 
Se os homens que assim escolheram viver 
compreendessem que têm de cavar para baixo e fundo 
um poço antes que venham a lança e a estaca 
 
Para que o perseguidor morra enterrado no preciso 
momento em que iria matar e para que comecem a 
igualar-se as perdas 
 
Em nome da simples e necessárias justiça 
(SARAMAGO, 2007, p. 41-44, negrito nosso) 

 
Depois narrar todo o sistema burocrático, opressivo e violento que os 

invasores haviam imposto aos habitantes daquela cidade de um tempo 

(SARAMAGO, 2007, p. 63), a voz narrativa vai dando indícios de que as coisas 
podem mudar, de que há espaço para ter esperança. Tudo começa com as 
tribos de homens e mulheres que viviam longe da cidade ocupada e que 
começavam a se organizar, a redescobrir a linguagem e a sua própria 
humanidade perdida. Exatamente do mesmo modo como acontece no 
desfecho do romance A jangada de pedra, quando a península ibérica, 
transformada em uma ilha vagante, para de girar no meio do oceano Atlântico, 
todas as mulheres férteis das tribos ficam grávidas7

nasceu uma criança e houve festas de então e todas as mulheres se declararam 
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desses humanos que viviam longe, nas florestas, marcham em direção à cidade 
ocupada, de modo a reconquistá-
atravessado a montanha começavam a mover-se na planície em direção à 

 
Não é difícil, assim, conectar a reconquista da cidade e a destruição dos 

invasores e seu sistema de morte aos acontecimentos revolucionários do 25 
de abril de 1974. Como confessa o próprio Saramago, este livro começou a ser 
escrito pouco antes da derrocada do estado salazarista e percebemos que 
antecipa, quase de maneira profética e alegórica, a Revolução dos Cravos:  

 
Ó este povo que corre nas ruas e estas bandeiras e estes 
gritos e estes punhos fechados enquanto as cobras os 
ratos e as aranhas da contagem se somem no chão 
 
Ó estes olhos luminosos que apagam um a um os frios 
olhos de mercúrio que flutuavam sobre as cabeças da 
gente da cidade 
 
E agora é necessário ir ao deserto destruir a pirâmide 
que os faraós fizeram construir sobre os ombros dos 
escravos e com suor dos escravos 
 
E arrancar pedra a pedra porque faltam os explosivos 
mas sobretudo porque este trabalho deve ser feito com 
as nuas mãos de cada um 
 
Para que verdadeiramente seja um trabalho nosso e 
comecem a ser possíveis todas as coisas que ninguém 
prometeu aos homens mas que não poderão existir sem 
eles (SARAMAGO, 2007, p. 115-116) 

 
Com efeito, é justamente essa a leitura de Costa (1997): 
  

Uma leitura de O Ano de 1993 feita quase duas décadas 
depois da sua escrita revela o que a ela terá dado ensejo: 
o desejo de participação político do escritor na época da 
Revolução dos Cravos, cuja projeção ideal ou alegórica 
segundo as expectativas ideológicas de Saramago 
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quando da sua ocorrência parece ser a narração da 
reconquista redentora que a obra fragmentariamente 
descreve. (COSTA, 1997, p. 248) 
 

Vale dizer, ainda, que além de sua relação com o salazarismo e com o 
contexto social no qual foi escrito e publicado, conforme referiu o próprio 
Saramago, a  atmosfera da cidade ocupada de O ano de 1993 nos leva, enquanto 
leitores da literatura saramaguiana, não muito diferente do que acontece 
também com os contos de Objecto quase,  para um outro romance, também 
distópico, publicado em 1995: Ensaio sobre a cegueira, onde também temos 

abitantes a uma 

leitor se depara com a pior face do ser humano, a face violenta, autoritária, 
egoísta e cruel. Como apontamos, através do episódio das mulheres grávidas, 
não é difícil estabelecer, também, um paralelo entre O ano de 1993 e o romance 
A jangada de pedra. De fato, Costa (1997) aponta que o texto de 1975 antecipa 

Saramago publicou a partir da década de 1980. Acreditamos, assim, que essa 

com as crônicas, antecipando não só o realismo mágico ou maravilhoso8 de 
muitos romances de Saramago, mas o tom apocalíptico e, em alguns casos, 
cético do qual o autor jamais abdicou e que transparece em narrativas como 
Ensaio sobre a cegueira (1995) e Ensaio sobre a lucidez (2004), obras que nos 
fazem pensar, conforme um comentário tecido pelo autor ainda na década de 
1970, que  o fascismo  através da opressão, da violência, da fome, da tortura, 
das políticas de extermínio, da guerra  jamais desaparece por completo, 
apenas  

Assim sendo, se O ano de 1993 pode ser compreendido como um 
manifesto contra qualquer forma de violência e de opressão, como um texto 
que parte de imagens surrealistas e, ao mesmo tempo, de um discurso 
ideoló

Objecto 
quase 
1997) e não deixam de, uma vez mais, evidenciar uma obra que não só denota 

literários, mas que dá conta de evidenciar o empenhamento e o engajamento  
ideológico e humanitário que sempre orientou a literatura do autor de Manual 
de pintura e caligrafia.  
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Nesse sentido, importa considerar, ainda que brevemente, o pequeno 
livro de contos publicado em 1978, Objecto quase. Nas seis narrativas que 

uma crítica feroz ao salazarismo, na medida em que se narra, num texto repleto 
por digressões e por um discurso irônico, a queda do ditador português e por 
conseguinte o processo de decadência do próprio Estado Novo. Nas outras 
narrativas, principalmente em , como já fica implícito 
na própria epígrafe que abre o livro  

, 
retirada da obra de Marx e Engels9, impera a crítica à sociedade capitalista, à 
dependência humana de bens de consumo, bem como uma crítica à própria 
alienação e à transformação de seres humanos em objetos, em coisas, em seres 

-se o início da vida sexual de um jovem 
camponês  em verdade, é um conto que prefigura Levantado do chão, seja na 
intertextualidade que tece com o encontro amoroso e a primeira relação sexual 
de duas personagens do romance, João Mau-Tempo e Faustina, seja, como 
aponta Costa (1997), por conta do ambiente rural que evoca. Vale ressaltar, 
portanto, o comentário de Urbano Tavares Rodrigues na Colóquio / Letras, ao 
defender que o pequeno livro de contos de Saramago situa-

-alegórico de inspiração 
6).10  

primeira narrativa do livro publicado em 1978. Em verdade, talvez seja este o 
primeiro e único texto da literatura portuguesa a descrever o acidente 
doméstico que imobilizou e fez adoecer o ditador português, tirando-o do 
poder a partir de 1968. Em 1970, por complicações de saúde, António de 
Oliveira Salazar morre, aos oitenta e um anos11. No conto, prevalece o discurso 
irônico, jocoso e sádico de um narrador parcial, que enxerga o opressor, o 

qualquer sentimento de empatia, mesmo quando agoniza no chão após a 
-nos do inimigo vencido? É a morte uma 

desculpa, um perdão, uma esponja, 
(SARAMAGO, 2010b, p. 28). O herói do conto, comparado constantemente pelo 
narrador aos heróis de filmes estadunidenses de faroeste, interpretados pelo 
ator Buck Jones, é um inseto, um besouro da família dos anobídeos, referido 
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Eis o Anobium, que é este o nome eleito, por qualquer 
coisa de nobre que nele há, um vingador assim que vem 
do horizonte da pradaria, montado no seu cavalo 
Malacara, e leva todo temo necessário a chegar para que 
passe o genérico por inteiro e se saiba, se nenhum de 
nós viu os cartazes no átrio da entrada, quem afinal de 
contas realiza isto. Eis o Anobium, agora em grande 
plano, com a sua cara de coleóptero por sua vez 
carcomida pelo vento do largo e pelos grandes sóis que 
todos nós sabemos assolam as galerias abertas no pé da 
cadeira que acabou agora mesmo de partir-se, graças ao 
que a dita cadeira começa pela terceira vez a cair. 
(SARAMAGO, 2010b, p. 16-17) 
 

A descrição da queda de Salazar, assim, se dá de maneira lenta e 
digressiva. O narrador lança mão de técnicas cinematográficas, descrevendo-a 
em câmera lenta, pausando-a, como se ele, ao lado dos leitores, convertidos em 
espectadores, assistisse com gozo e paciência aquele evento, aquele 
espetáculo, convertido em uma verdadeira vingança ou ato de justiça contra 
os crimes do Estado Novo, chefiado por Salazar: 

  
Não há mais ninguém na sala, ou quarto, ou varanda, ou 
terraço; ou; enquanto o som da queda não for ouvido, 
somos nós os senhores deste espectáculo, podemos até 
exercitar o sadismo de que, como médico e o louco, 
temos felizmente um pouco, de uma forma, digamos já, 
passiva, só de quem vê e não conhece ou in limite rejeita 
obrigações sequer só humanitária de acudir. A este 
velho não. (SARAMAGO, 2010b, p. 21) 
 

narrador se distancia do corpo pendido no chão, e aproxima-se da janela, olha 
este mês de 

p. 29). É inevitável não recordar o desfecho de Levantado do chão, isto é, a 
declaração final do conto de Objecto quase nos faz pensar naquele dia de sol 
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que cobre o Alentejo, quando, no tempo da Revolução dos Cravos, poucos anos 
após a queda de Salazar e o fim da ditadura, os cavadores começam a ocupar o 

2013b, p. 395).  
Para Costa (1997, p. 327-328), o conto Cadeira  se destaca por 

antecipar a digressão e diversos recursos narrativos que caracterizarão a 
prosa madura de José Saramago, bem como, do ponto de vista ideológico, 
destaca-se por evidenciar um pacto entre autor/narrador e leitor. O crítico 
salienta que há a clara intenção por parte do autor de provocar uma 

António de Oliveira Salazar, mas a todo o aparato repressivo do Estado Novo e 
  

 

ma breve 
análise de Objecto quase feita pelo seu próprio autor: 

  
Não me parece que o Objecto Quase seja uma sequência 
de quadros, como igualmente não resultou de uma 
justaposição mecânica de textos escritos ao sabor das 
circunstâncias. O livro tem um projeto e um plano, 
propõe-se claramente contra a alienação  a epígrafe 
de Marx e Engels não está lá por acaso. Eu diria, 
provavelmente com algum exagero, que cada texto 
decorre do texto anterior, e o primeiro deles, que 
materialmente não tem anterioridade, toma como 
referência textual um texto ausente: que eu saiba, até 
hoje não foi descrita a queda de Salazar, a queda da 
cadeira que fez cair Salazar. De qualquer modo, parece-
me, neste momento, o que importa não é tanto o que o 
livro quis ser, mas o livro que o é. Como autor, sinto-me 
mais à vontade falando do projeto do que do produto 
dele, mas creio ter algum significado que um livro 
contra a alienação se tenha exprimido em termos de 
morte. No pensamento do autor, alienação e morte são 
inseparáveis. Pela via ficção, foi também isto que em 
Objecto quase pretendi dizer. (SARAMAGO, 2010a, p. 
271) 
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 Na esteira do discurso ideológico que perpassa alguns de seus poemas 
e mais significativamente suas crônicas e O ano de 1993, as narrativas breves 
que integram o livro publicado em 1978 são compreendidas também pelo seu 
autor como um projeto literário que dá conta de representar e criticar a 
alienação humana, sobretudo a alienação das massas populares, que se deixam 

-se em objetos, em 
ferramentas, exploradas pelo sistema capitalista e descartadas quando 
perdem sua utilidade. 
 Assim, se a epígrafe retirada da obra de Marx e Engels deixa claro desde 
a portada da obra o discurso contra a alienação  alienação que significa, 

reduzida a condição 
 no conto Embargo 12 narra-se a história de um 

homem, um chofer, de quem não sabemos sequer o nome, que se vê acoplado, 
de forma misteriosa e mágica, ao seu automóvel. O pano de fundo do enredo 
deste conto é a crise dos combustíveis de 1973 que afetou diversas nações, 
incluindo Portugal, quando os países membros da Organização dos Países 
Árabes Exportadores de Petróleo (OPAEP) proclamaram um embargo 
petrolífero aos países apoiadores de Israel na Guerra do Yom Kippur.13 

homem e máquina:  
 

Desligou o motor, tirou a chave e abriu a porta. Não foi 
capaz sair. Julgou que a aba da gabardina se prendera, 
que a perna ficara entalada na coluna do volante, e fez 
outro movimento. Ainda procurou o cinto de segurança, 
a ver se o colocara sem dar por isso. Não. O cinto estava 
pendurado ao lado, tripa negra e mole. Disparate, 
pensou. Devo estar doente. Se não consigo sair, é poque 
estou doente. Podia mexer livremente os braços e as 
pernas, flectir ligeiramente o tronco consoante as 
manobras, olhar para trás, debruçar-se um pouco para 
a direta, para o cacifo das luvas, mas as costas aderiram 
ao encosto do banco. Não rigidamente, mas como um 
membro adere ao corpo. [...] A gabardina aderia ao 
encosto do banco, do mesmo modo que ao casaco, à 
camisola de lã, à camisa, à camisola anterior, à pele, aos 
músculos, aos ossos. Foi isso que pensou não pensando 
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quando daí a dez minutos se retorcia dentro do carro, a 
chorar. Desesperado. Estava preso no carro. Por mais 
que se torcesse para fora, para a abertura da porta, por 
onde a chuva entrava emperrada por rajadas súbitas e 
frias, por mais que fincasse os pés na saliência alta da 
caixa de velocidades, não conseguia arrancar-se do 
assento. Com as duas mãos segurou-se ao tejadilho e 
tentou içar-se. Era como se quisesse levantar o mundo. 
Diante dos seus olhos, os limpa-vidros, que sem querer 
pusera em movimento no meio da agitação, oscilavam 
com um ruído seco, de metrônomo. De longe veio o apito 
da fábrica. (SARAMAGO, 2010b, p. 39-40) 
 

Em meio ao embargo, vagando entre bombas e postos de gasolina, o 
motorista então começa uma trágica saga em busca de combustível, para o 
carro e para ele, já que ambos se tornaram uma mesma criatura, quer dizer, 
uma mesma coisa. No desfecho, viajando por terras desconhecidas, longe da 

se, como o motor carro, ele também morrera ou, com a sua libertação, ganhara 

morrer ou porque o motor morrera, o corpo pendeu para o lado esquerdo e 
escorregou do carro. Escorregou um pouco mais, e ficou deitado sobre as 

 
de 

sua humanidade e se vê metamorfoseado numa máquina, num objeto, mas com 
toda uma sociedade reificada, burocratizada, automatizada, em que os 
cidadãos estão totalmente integrados em um sistema alienador e 
desumanizado. O protagonista desse conto é um homem que conhecemos 

.14 
difícil perceber a estratégia por parte do narrador de acentuar a perda da 
identidade dos cidadãos daquela cidade, já que não são revelados seus nomes 
próprios e eles passam a ser identificados ou pela profissão que exercem ou 
através de uma letra tatuada na palma das mãos  letra esta que, segundo a 
ordem alfabética, designa a classe social a que pertencem: 

  
Seria grande azar seu se não conseguisse informações 
úteis ao governo (g), suficientemente úteis para lhe 
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merecerem a precedência C. Nunca tivera ambições, 
mas agora chegara o momento de as ter com legítimo 
direito. A precedência C significaria, pelo menos, 
funções de muito mais responsabilidade no serviço de 
requisições (sr), significaria, quem sabe, transferência 
para um setor mais próximo do governo central (gc). 
Abriu a mão, viu seu H, imaginou um C no lugar dele, 
saboreou a visão do enxerto de pele que lhe fariam. 
(SARAMAGO, 2010b, p. 80) 
 

Assim, tudo o que 
e viço de 

requisições especiais
irigem-se para 

solicitar ao governo a autorização para possuírem determinados objetos. Logo 
no início do conto, o protagonista é então ferido por uma porta  é 
interessante notar que se a personagem principal é descrita de maneira semi-
indeterminada, sem nome, sem detalhes, com poucas informações e uma vaga 
identificação, a porta, pelo modo como é descrita na sentença, atua como o 
verdadeiro sujeito da ação, do ponto de vista sintático e de acordo com o 

 ao fechar-se, raspou as 
costas da mão direita do funcionário e deixou um arranhão fundo, vermelho, 

mão na porta, mas o contrário, é esta que o machuca, intencionalmente.  
Aos poucos, o narrador nos fornece mais detalhes sobre a vida daquela 

cidade distópica, que lembra, como coloca Costa (1997, p. 334), a cidade de O 
ano de 1993 e dá conta, uma vez mais, de revelar o quanto a ficção científica 
influenciou a obra de José Saramago  inegável, por exemplo, é a 
intertextualidade dos contos de Objecto quase
textos de Aldous Huxley, de Brave New World (1932), e George Orwell, de 
Nineteen Eighty-Four (1949).15 Neste mundo caotizado e automatizado  um 
mundo e uma civilização não tão diferentes daqueles de Ensaio sobre a 
cegueira e Ensaio sobre a lucidez  a revolução não viria, portanto, das 

alienados e afastados de qualquer reação humana, mas das próprias coisas, 
dos objetos, dos utensílios domésticos  
(objecto, utensílio, máquina ou instalação)16 , que começam a agir de modo 
estranho, a desaparecer, a agir com vontade própria, como se fossem seres 
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vivos. Rapidamente, o governo tenta alertar e conter aqueles acontecimentos, 
ARAMAGO, 2010b, p. 97) da cidade.  

 
Depois, um locutor de cara esquálida veio anunciar uma 
nota oficiosa do governo (nog). Era mais recente que a 
do jornal. Dizia: O governo informa todos os cidadãos 
utentes de que os defeitos e incongruências de certos 
objectos, utensílios, máquinas e instalações (por 
abreviatura, oumis), ultimamente verificados em maior 
número, estão a ser criteriosamente estudados pela 
comissão nomeada, que conta agora com a colaboração 
de um parapsicólogo. Os cidadãos utentes devem 
recusar o boato, o empolamento, a manipulação. Devem 
manter a serenidade, mesmo no caso de ocorrerem 
desaparecimentos dos ditos oumis: objectos, utensílios, 
máquinas ou instalações. Recomenda-se a mais rigorosa 
vigilância (SARAMAGO, 2010b, p. 78) 
 

 conto 

acredita contribuir para a manutenção da ordem da cidade onde vive. Em 
determinado momento, quando as coisas começam a sair do controle e os 

inclusive fazendo vítimas (pessoas são encontradas mortas com o 
desparecimento de um edifício), ele entra em contato com o governo e delata 
o garçom de um restaurante onde almoçara, que havia dado de ombros diante 

 Olhe, se quer que 
 85). Em 

eres e obrigações civis para 
com a urbe, ele vê o homem ser preso e levado pelo serviço de inteligência e 
repressão do governo. Não é difícil discernir, portanto, a representação e 
alusão ao aparato repressivo de estados fascistas e totalitários, como o foi o 
Estado Novo, que de fato agia dessa forma, perseguindo e prendendo, muitas 
vezes a partir de delações, de denúncias feitas por cidadãos, que atuavam como 
espiões, entregando qualquer pessoa suspeita de agir contra a ordem e os 
interesses do governo  .17 No 
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completamente caóticos, há uma multidão de pessoas, entre as quais está o 
protagonista, na periferia da cidade, aguardando o bombardeamento de um 

contro inesperado com duas pessoas, 
um homem e uma mulher, que estão nus e que não têm qualquer letra tatuada 

 
mas é impedido:  
 

Esperou um pouco, e enfim levantou-se, devagar, e 
espreitou. O homem e a mulher estavam nus. Vira nessa 
noite outros corpos assim, mas estes estavam vivos. 
Recusava-se a aceitar o que tinha diante dos olhos, 
desejava que fossem já sete horas, que o 
bombardeamento começasse. Por entre os ramos, via a 
gente da cidade que se aproximava rapidamente. Talvez 
estivesse já ao alcance da voz. Gritou: 

 Acudam! Há aqui oumis! 
O homem e a mulher voltaram-se de um salto e 
correram para ele. Ninguém mais o ouvira e não houve 
tempo para um segundo apelo. Sentiu as mãos do 
homem em volta do pescoço, e as mãos da mulher sobre 
a boca, apertando. E antes ainda tivera tempo de ver 
(como já sabia) que as mãos que o iam matar não tinham 
qualquer letra, eram lisas, sem mais nada que a pureza 
natural da pele. (SARAMAGO, 2010b, p. 102) 
 

 Acontece, então, a reconquista da metrópole automatizada, 
desumanizada e objetificada  o equipamento bélico dos militares, as armas, 
os fuzis e os próprios aviões ganham consciência, desobedecem às ordens e 
impedem o bombardeamento. Em seguida, todos os objetos e coisas da cidade, 
inclusive a roupa que os cidadãos e os militares vestiam, desaparecem, 
transformam-
ve
que decidiram finalmente romper com a alienação, com escravidão, 
reconquistando a cidade e restaurando a própria humanidade até então 
esquecida:  
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E de repente a cidade desapareceu. No lugar dela, a 
perder de vista, surgiu uma outra multidão de mulheres 
e homens, nus, desentranhados do que fora a cidade. 
Desapareceram as peças de artilharia e todas as outras 
armas, e os militares ficaram nus, rodeados pelos 
homens e pelas mulheres que antes tinham sido roupas 
e armas. Ao centro, a imensa nódoa escura da população 
da cidade. Mas também essa, no instante seguinte, se 
metamorfoseou e multiplicou. A planície tornou-se 
subitamente clara quando o Sol nasceu.  
Foi então que do bosque saíram todos os homens e 
mulheres que ali se tinham escondido desde que a 
revolta começara, desde o primeiro oumi desaparecido. 
E um deles disse: 

 Agora é preciso reconstruir tudo.  
E uma mulher disse: 

 Não tínhamos outro remédio, quando as coisas 
éramos nós. Não voltarão os homens a ser postos no 
lugar das coisas. (SARAMAGO, 2010b, p. 103, negrito 
nosso) 
 

Sem dúvida, a sentença mais importante e que talvez resuma o projeto 
ideológico de Objecto quase
voltarão os hom
103). Em outras palavras, essa frase apenas traduz, de uma outra forma, o 
pensamento expresso na epígrafe, retirada da obra de Marx e Engels. A recusa 
em compreender o ser humano como um objeto, como uma coisa, como uma 
ferramenta, uma engrenagem ou um mero utensílio para a exploração da sua 
mão de obra é o que pauta a maioria desses contos que Saramago escreveu na 
década de 1970 e por meio dos quais transparece o seu diálogo com o 
pensamento marxista e com o discurso engajado dos textos do neorrealismo 
português.  

A nosso ver, ao atentar nosso olhar para o engajamento, para o 

Saramago, objetivamos problematizar e discernir, de alguma maneira, o 
caminho que a obra do escritor trilhou antes de chegar ao Levantado do chão, 
quando o escritor criou seu estilo singular de escrita com o qual se consagrou 
como romancista. Percebemos, então, o quanto a compreensão marxista da 
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realidade, o engajamento social e o desejo de representação das camadas 
excluídas e marginalizadas da sociedade, elementos que marcam sua prosa 
romanesca madura, já podem ser identificados nos textos de sua juventude, 
publicados entre a década de 1960 e finais de 1970. Como defende Costa 

acreditamos que não é possível separar completamente os textos do seu 

irônico, que interfere no discurso, que não hesita em dar sua opinião, em julgar 

exemplo. Nos poemas, deparamo-nos, não raras vezes, com um eu lírico 
engajado, que tece críticas sociais e que, de alguma maneira, como aponta 
Eduardo Lourenço, aproxima-
de Oliveira e de José Cochofel. As crônicas, igualmente, como observamos, são 
palco para inúmeras críticas de teor moralizante e social, muitas delas 
antecipando imagens e temáticas que seriam exploradas em romances futuros. 
Em textos como O ano de 1993, bem como em vários contos de Objecto quase, 
por sua vez, observamos, sem dúvida, o gérmen do realismo mágico ou 
maravilhoso que marcaria narrativas como A jangada de pedra ou Ensaio sobre 
a cegueira. Nesse sentido, importa compreender como a ética e a estética são 
duas coisas que parecem caminhar juntas quando olhamos para a literatura de 

evide
quando reflete sobre as crônicas.  

reflete, de alguma forma, as posturas que ideologicamente assumo, mas não é 
um panfle
declaração, pensamos que é possível afirmar que obra saramaguiana sempre 
esteve preocupada em encontrar um equilíbrio entre o empenhamento 
político/ideológico e os aspectos e os elementos estéticos e técnicos, próprios 
da literatura e de qualquer obra de arte. O escritor de Azinhaga sublinhou, 
sempre que pôde e teve oportunidade, a necessidade de separar a literatura 
da militância política/partidária, embora o cidadão que sempre foi nunca 
deixou de estar presente em suas criações. Chegando, em diversas ocasiões, a 
problematizar a separação da figura do autor e do narrador, Saramago nunca 
negou que houvesse implicação pessoal na sua literatura, ao mesmo tempo em 

-
lo da melhor forma que puder, [o escritor] não deve jamais esquecer que, além 
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de escritor, ele é um cidadão; e, em sua atuação como cidadão, não deve 
-345).  

Portanto, a literatura saramaguiana, como um todo, parece ter como 
principal mote a busca pela humanidade  a humanidade perdida pelos 
próprios seres humanos. Se a cegueira branca do romance Ensaio sobre a 
cegueira pode ser lida como uma alegoria da cegueira moral e ética pela qual 
passa a sociedade contemporânea, individualizada e desumanizada pelo 
próprio capitalismo, textos como O ano de 1993, ou mesmo contos como 

preocupação ou obsessão saramaguiana que pode ser vislumbrada na 
construção de cidades caotizadas, cujas personagens humanas são oprimidas 
por um sistema que as desumaniza, que as transforma em animais, em 
máquinas assassinas, em coisas, em objetos automatizados, sem sentimento e 
sem razão. Ao que parece, a preocupação social e humanitária sempre foi um 
guião ou uma espécie de fio condutor que orienta e perpassa toda produção 
literária de José Saramago e pode ser compreendida, também, por intermédio 
dessa constante busca ou procura pela própria essência do que é ser humano: 

-  
(SARAMAGO, 2010, p. 147).  

Dos poemas às crônicas, das peças teatrais aos outros escritos, dos 
contos aos romances, do período formativo à produção madura, o escritor José 
Saramago jamais abdicou da ética, sem nunca se esquecer da estética, ou seja, 
escreveu literatura sem perder no horizonte o humanista que sempre foi.  

 
Notas 

 
1 Este trabalho é uma adaptação de um dos subcapítulos da nossa tese de 
doutoramento, defendida em 2021, sob o título Vindima e Levantado do Chão: 
Fulgurações neorrealistas em Miguel Torga e em José Saramago, no Programa de Pós-
graduação em Literatura, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que está 
disponível em formato digital neste endereço eletrônico. Em nossa pesquisa, 
buscamos aproximar as obras de Miguel Torga e de José Saramago, analisando de que 
maneira os dois romances em questão dialogam com o movimento neorrealista em 
Portugal. Tanto a obra de Torga como a de Saramago, cada qual à sua maneira, não 
deixam de dialogar e dar continuidade ao legado neorrealista. O trabalho em questão 
é uma adaptação de um subcapítulo da última parte da tese, quando nos debruçamos 
sobre a obra de José Saramago e buscamos discutir e problematizar sobre o 
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neorrealismo português, principalmente no que toca aos romances de escritores 
como Alves Redol, Carlos de Oliveira, Manuel da Fonseca, entre outros. 
 
2 Carlos de Oliveira, além de romancista, destaca-se, também, pela sua produção 
poética, tendo publicado dez livros de poesia ao longo da vida, entre os quais 
destacamos Turismo (1942), Mãe Pobre (1945), Colheita Perdida (1948), Descida aos 
Infernos (1949) e Micropaisagem (1968). José Cochofel, outro poeta ligado ao 
neorrealismo português, além de crítico e ensaísta, publicou poemas dispersos ao 
longo da vida, que mais tarde seriam reunidos em coletâneas que trazem sua obra 
completa, publicadas pela editora Caminho, nos finais da década de 1980 e início de 
1990. Eduardo Lourenço, com o seu estudo Sentido e Forma da poesia Neo-Realista, 
publicado pela primeira vez em 1968, pela editora Ulisseia, e mais tarde, em 2007, 
reeditado pela editora Gradiva, debruça-se sobre a poesia desses dois autores e 
também sobre a de Joaquim Namorado, outro escritor português ligado ao 
neorrealismo. 
 
3 Costa (1997) traça um estudo mais aprofundado a esse respeito, comparando alguns 
poemas dos de Saramago aos de José Cochofel e Carlos de Oliveira, bem como 
evidenciando o quanto a sua poesia recebe, também, grande influência das odes de 
Ricardo Reis, sobretudo. 
 
4 Saramago é ainda autor de outros dois livros de crônicas, As opiniões que o DL teve 
(1975) e Os apontamentos (1975), em que se sobressai, igualmente, o tom político, 
sobretudo quando o autor comenta os acontecimentos em torno da derrocada do 
Estado Novo e da Revolução dos Cravos. 
 
5 Saramago conta essa história, por exemplo, em um dos seus discursos na ocasião do 
Nobel, reunido, anos mais tarde, nos textos que integram a obra Da estátua à pedra e 
discursos de Estocolmo, publicado no Brasil em 2013. 
 
6 Apesar de não nos debruçarmos sobre o romance Manual de pintura e caligrafia 
(1977) julgamos importante mencionar que se trata de um romance cujo estilo que 
marcaria e escrita de Saramago a partir de 1980 começa já a se ensaiar, inclusive do 
ponto de vista ideológico, como sugere Arnaut (2008). O romance tem, por exemplo, 
como pano de fundo os acontecimentos da Revolução dos Cravos e da 
redemocratização de Portugal, acompanhada pelo protagonista H. 
 
7 No desfecho do romance A jangada de pedra, quando a península ibérica, após a 
ruptura física com a Europa, para finalmente de vagar e girar pelo Oceano Atlântico, 
estacionando entre a América do Sul e o continente africano, todas as mulheres 
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ibéricas em estado fértil, incluindo as protagonistas Joana Carda e Maria Guavaira, 
engravidam misteriosamente. 
 
8 
que a pesquisadora analisa na obra de José Saramago, principalmente nos romances 
A jangada de pedra (1986), Ensaio sobre a cegueira (1995) e as Intermitências da 
morte (2005), é um conceito que começou a se popularizar em meados do século XX, 
mas que alcança maior expressão a partir da década de 1960, sobretudo na literatura 
hispano-americana. Entre as diversas teorizações e leituras citadas por Lopes (2011), 
de modo a traçar e revisitar o caminho histórico desse conceito, chama nossa atenção 

interpretativo, que cobria, de um golpe, a complexidade temática (que era realista de 
um outro modo) do novo romance e a necessidade de explicar a passagem da estética 
realista-
p.19). O crítico português Mário Sacramento, em um estudo intitulado Há uma estética 
Neo-Realista?, propõe, por sua vez, que o realismo fantástico se insere numa das 
atualizações da arte realista durante o século XX. (SACRAMENTO, 1985, 41-42). A 
partir disso, podemos nos questionar até que ponto a obra saramaguiana, ao lançar 
mão desse realismo fantástico, maravilhoso ou mágico, em alguma medida não segue 
e dá continuidade à própria tradição neorrealista. 
 
9 Trata-se da obra A Sagrada Família, ou A crítica da Crítica crítica. Contra Bruno Bauer 
e consortes, escrita por Karl Marx e Friedrich Engels e publicada em 1844.  Em 2003, 
publicou-se, no Brasil, pela editora Boitempo, uma tradução de Marcelo Backes. 
 
10 No livro Objecto quase, há um outro conto, o qual não discutimos nem analisamos 

 
 
11 Sobre esse assunto, recentemente, em 2018, foi publicado o livro A Queda de 
Salazar: o princípio do fim da ditadura, pela editora Tinta da China, de autoria dos 
jornalistas António Caeiro, José Pedro Castanheira e Natal Vaz, que consiste numa 
seleção inédita de documentos e relatos sobre o acidente que invalidaria António de 
Oliveira Salazar e marcaria o fim do Estado Novo Português. Esses fatos, envolvendo 
a queda e a morte do ditador, são igualmente narrados e comentados no penúltimo 
capítulo de Salazar: biografia definitiva (2011), de autoria do jornalista Filipe Ribeiro 
de Meneses, obra publicada no Brasil pela editora Leya. A título de curiosidade, 
Marques L
sonho nunca concretizado por José Saramago, o de escrever uma biografia ficcionada 
do ditador português. 
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12 Vale, salientar que o conto Embargo foi publicado primeira vez em 1973 em edição 
própria pela Estúdios Cor sob o título O embargo. Depois, em 1978, passaria a ser 
incluído no livro Objecto quase. 
 
13 Foi um conflito militar entre diversos países árabes e Israel, em 1973. Após o 
conflito, que durou por seis dias, os países árabes envolvidos boicotaram os Estados 
Unidos e os países europeus apoiadores de Israel, deixando de lhes fornecer petróleo. 
Informações retiradas do livro The Yom Kippur War: The Epic Encounter That 
Transformed the Middle East, de Abraham Rabinovich, publicado em 2004, pela 
editora Schocken Books. 
 
14 
Ensaio sobre a cegueira. Se no conto do livro de 1978, a protagonista é individualizada 

1995, igualmente, temos personagens cuja nomeação não é precisa, que são 
identificadas, também, pela ocupação profissional, pelos atributos físicos, 
vestimen

-se de 
maneira intertextual e prefigura muitos dos seus romances maduros. 
 
15 Em português, essas obras foram respectivamente traduzidas e conhecidas com os 
títulos Admirável mundo novo e 1984. 
 
16 Nas descrições, o narrador utiliza muitas siglas, de modo a revelar a realidade 
tomada pela burocracia e pela automatização da vida, de todas as relações e esferas 

transmitida pel  
 
17 
primeiros anos do salazarismo. 1933-
fornece um panorama geral sobre a política de perseguição, prisão e tortura de 

série de comentários e fornece dados concretos de relatórios da PVDE e da PIDE, em 
que de fato se percebe a participação de civis portugueses, por meio de delações e 
atividades de espionagem, na política de controle, perseguição e prisão de opositores 
ao regime de Salazar.  Em verdade, essa é uma atividade comum em qualquer regime 
autoritário  não foi diferente, por exemplo, na Alemanha de Hitler, na Itália de 
Mussolini nem no regime militar ditatorial brasileiro da segunda metade do século 
XX, que perdurou entre os anos de 1964 e 1985. 
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