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DA PEDRA À ESTÁTUA: PEDRA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tive o crânio de meu pai na mão e não senti medo nem 
repugnância nem desgosto: somente uma estranha 
impressão de força, [...]. Sujo de terra, despido de carne, 
tão diferente de com ele fora, tão igual a todos os 
crânios, tão pedra de construção. (SARAMAGO, 1985, p. 
236, grifos nossos) 
 
 

 
romance Manual de pintura e caligrafia; que veio a ser título, em 1993, de 
nossa dissertação de mestrado. A essas palavras do texto saramaguiano foram 

1. Nesse estudo, concluído em 1993 (cinco anos antes da conferência de 
Turim), traçamos uma leitura na qual o Manual de pintura e caligrafia foi o 
alicerce dos romances posteriores. Alicerce no sentido de base para uma 
construção, pedra a pedra na sustentação de outras pedras. À época, 
encontramos nas análises2 de Maria Alzira Seixo e Luís de Sousa Rebelo e eco 
e, consequentemente, apoio teórico para seguir nessa Manual é o 
cadinho de elaboração de todas as tendências pré-ficcionais de José Saramago, 
e daí a sua grande importância e originalidade na consideração evolutiva de 
sua obra.   retomarmos como parâmetros actuais do seu discurso de 
ficção os textos de Levantado do Chão e Memorial do Convento, veremos que a 
matriz donde estes textos promana é o Manual de Pintura e Caligrafia que lhes 
é anterior em data de composição e publicação.  
 
 Seguimos, pois, a metáfora da construção civil a fim de abarcar a análise 
da construção ficcional de José Saramago: o Manual de pintura e caligrafia (o 
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alicerce, a sustentação) base que se fez necessária para os romances: 
Levantado do chão, Memorial do convento, O ano da morte de Ricardo Reis e A 
jangada de pedra
prosseguimento ao projeto inicial: o Manual
encontra-se o romance História do cerco de Lisboa
cerca as propostas apresentadas nas obras anteriores, ou seja, será nesse 
romance que veremos o discurso ficcional reafirmar e aprofundar temas 

 a retomada da 
3. Esse romance visto, 

pressupunha o encerramento das propostas indicadas pela ficção de José 
Saramago; sua produção em processo, naquela altura, não esgotava suas 
estratégias narrativas.  
 

Voltamos à conferência proferida na Universidade de Turim (em maio 
de 1998). Naquela ocasião, José Saramago não tinha (como por muitos é 
conhecido) um texto pronto, mas ao contrário disso, sua fala foi espontânea. O 

, para 
além de sumariar as grandes temáticas da sua narrativa, abria-se a uma série 
de novas reflexões que brotavam de uma narração entremeada de episódios 

 (DEPRETIS, 
2013, p. 18). Aliás, o encontro na Universidade de Turim aconteceu a fim de 
reunir um número de estudiosos da obra de José Saramago. Ao final, estava 
prevista a intervenção do escritor que, como dito já ficou, aconteceu de 
improviso. No entanto, naquele recinto havia os professores Luciana Stegagno 
Picchio e Giancarlo Depretis que se dedicaram a transcrever a conferência 
gravada. Na Itália, essa conferência teve sua primeira edição. 
 Com o passar do tempo, uma editora espanhola solicitou a José 
Saramago a releitura da conferência com o objetivo da publicação. Nessa 
al estátua e a pedra
mais sentido se se fizesse a troca da coordenação entre ambos os substantivos 

estátua à pedra
alteração manuscrita passou invisível e a edição saiu como em Itália. Isso foi 
definitivamente reparado com a edição da Fundação José Saramago e Editora 
da Universidade Federal do Pará, em 2013.  
 estátua à pedra
Todavia, o que desejamos apresentar é a presença desde sempre da pedra na 
escrita de José Saramago. Em Turim, José Saramago falou sobre romances já 
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concluídos, ou seja, a pedra já esculpida, daí partir da estátua em direção da 
pedra.  
 

E a minha ideia, ou melhor, a minha preocupação, neste 
momento ou mais provavelmente desde sempre, ainda 
que nos últimos títulos se tenha tornado mais evidente, 
é considerar o ser humano como prioridade absoluta. 
Por isso, o ser humano é a matéria do meu trabalho, a 
minha quotidiana obsessão, a íntima preocupação do 
cidadão que sou e que escreve. (SARAMAGO, 2013, p. 
45) 

 
 No prefácio escrito por Pilar del Río para a edição de Tudo, 
provavelmente, são ficções, mas a literatura é vida temos (como palavras do 
último parágrafo): 
 

Eula Carvalho Pinheiro indaga sobre este viaje de 
Saramago, dialoga con el autor para descubrir que tal vez 
no tuvo razón cuando de su obra hizo un antes y un 
después, parece decirle que todas sus ficciones, toda su 
vida, es la descripción de la piedra porque ella es la 
materia más sólida desde la que levanta la realidad que 
somos. Las ficciones y los seres humanos que las leemos. 
De esto trata Eula Carvalho, que ha escrito un libro 
indispensable para quienes aman la obra de José 
Saramago, es decir, al autor que construyó la realidad a 
base de ficciones que nos fortalecen y dignifican. (DEL 
RÍO, 2012, p. 9, grifos nossos)4 

 
 Ratificamos, pois, que em Tudo, provavelmente são ficções, mas a 
literatura é vida, teve como objetos de análise seis romances entre aqueles 
textos abordados por José Saramago na Universidade de Turim. Nossa análise, 
como Pilar del Río escreveu, trabalhou a pedra. Pilar del Río volta a afirmar na 
apresentação da edição de Da estátua à pedra 
Turim soube que o que lhe interessava verdadeiramente era descrever o 
interior da pedra, na certeza de que desta maneira as grandes questões 

DEL RÍO, 2013, p. 13).  E com 
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a pedra [
 

 
 

 ser humano como 
prioridade absoluta. Por isso, o ser humano é a matéria do meu trabalho, a 
minha quotidiana obsessão, a íntima preocupação do cidadão que sou e que 

 2013, p. 45). Há exemplos muito significativos dessa 
Memorial do convento, a personagem 

Manuel Milho, o contador de histórias; os provérbios e ditos populares por 
toda a obra; ausência de heróis (e aqui cabe a interpretação do que seja a Nova 
História na obra de José Saramago, como também os Cadernos de Lanzarote). 
 

5 deixando-se levar ao lado dele a criança 
que foi. 
 

Notas 
 
1 PINHEIRO, Eula. Tudo, provavelmente, são ficções, mas a literatura é vida. São Paulo: 
Musa Editora, 2012. 
 
2 As afirmações de Maria Alzira Seixo e de Luís de Sousa Rebelo encontram-se na 
edição de 1985 do romance Manual de pintura e caligrafia. 
 
3 Lembremos que essa análise foi concluída em 1993, com defesa em agosto desse ano 
no Departamento de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 
4 
para descobrir que talvez ele não tivesse razão quando fez da sua obra um antes e um 
depois, parece dizer-lhe que todas as suas ficções toda sua vida, são a descrição da 
pedra porque eça é a matéria mais sólida da qual se ergue a realidade que somos. As 
ficções e os seres humanos que as lemos. Disto trata Eula Carvalho Pinheiro, que 
escreveu um livro indispensável para os que amam a obra de Saramago, ou seja, ao 

(Tradução de Rita Pais) 
  
5 , de Provavelmente alegria, citado a partir de Luis Pastor, Nesta 
esquina do tempo / En esta esquina del tiempo. 
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