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EXPERIÊNCIA E EXPECTATIVA EM 
  

 
Vocês me propõem discutir se Memorial do convento é moderno  ou 

pós-moderno . Também me pedem que caracterize historicamente a 
representação dos séculos XVII/XVIII, que hoje classificamos como barroca , 
tratando do modo ou dos modos como Saramago se apropria dela como 
matéria da sua ficção. Se me permitem, inicialmente vou situar suas questões 
no âmbito da discussão contemporânea das relações de experiência do 
passado e expectativa do futuro que são tratadas, por exemplo, pelo 
historiador alemão Koselleck. A relação pode ser útil para especificarmos 
aquilo que, na sociedade portuguesa seiscentista, era tido como um evento ou 
como um acontecimento visível e dizível, ou seja, representável. Por 
Seiscentismo , no caso, estou significando um modelo cultural específico da 
política católica  ibérica que se caracteriza, fundamentalmente, pela luta 

contrarreformista contra as heresias, pela centralização monárquica, pelo 
monopólio estatal da violência jurídica e fiscal, por uma Corte e modelos 
agudos ou engenhosos de dicção, comportamento e consumo conspícuo de 
signos. Também uso o termo Seiscentismo  para nomear o lapso de tempo em 
que tal padrão, dominante em Portugal, entre 1580, início da União Ibérica, e 
1750, ano da morte de D. João V e começo das reformas da ilustração católica 
de Pombal. Proponho-lhes, com isso, que determinemos duas coisas: primeira, 
a temporalidade específica da representação seiscentista dita barroca , que 
continua século XVIII adentro, até, pelo menos o fim do reinado de D. João V, 
em 1750; e, segunda, as deformações a que Saramago a submete criticamente, 
quando compõe o Memorial. 

Começo lembrando que as sociedades anteriores ao século XVIII 
iluminista, como o caso da portuguesa do século XVII, são sociedades de 
tempo frio . Nelas, o tempo, definido teologicamente como emanação do 
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princípio absoluto de identidade, Deus; por isso, nelas, o tempo que subordina 
toda a história a si. Como é tido então como um efeito e um signo de Deus, que 
é a Causa Primeira da natureza e da história, acredita-se que Deus se repete 
em todos os momentos da história, fazendo com que os acontecimentos, 
diferentes uns dos outros porque sucessivos, simultaneamente se espelhem 
uns aos outros ou tenham semelhança entre si, porque são análogos ou 
participados pela mesma Causa. Para um homem do século XVII português era 
possível, por isso, ler os eventos da Bíblia  e não as palavras que os narram 

 como prefigurações proféticas do seu presente e dos futuros contingentes 
que iriam ocorrer depois. Como sabem, nesse tempo o Pe. Antônio Vieira 
escreveu uma admirável História do Futuro. Se o título da obra hoje aparece 
para nós como paradoxal e fantástico, devemos lembrar, no entanto, que Vieira 
considerava que a experiência do passado era efetivamente uma autoridade 
aplicável como explicação do seu presente. A mesma autoridade do passado 
também modelava sua expectativa do futuro. 

A partir do Iluminismo, como sabemos, houve uma inversão radical 
dessa concepção: o tempo passou a subordinar-se à história, entendida esta 
como o processo apenas quantitativo ou humano de transformações 
temporais. Desde então, o núcleo da experiência histórica passou a ser a 
experiência da transformação que deriva do conhecimento da própria história 
e não mais de Deus. O nexo entre experiência do passado e expectativa do 
futuro tornou-se indeterminado por isso. Um homem seiscentista, como 
Vieira, entendia que era imediata a relação de experiência e expectativa, pois 
a relação era tida por ele como uma evidência fundamentada teologicamente. 
A partir da segunda metade do século XVIII, na nova história iluminista, a 
relação tornou-se improvável e imprevisível. 

Essa transformação caracteriza a substituição de uma concepção de 
história de tempo frio  e qualitativo, como a seiscentista, que chamamos 
barroca , para uma concepção de tempo quente  e quantitativo, como a 

iluminista. É preciso dizer que, na ortodoxia da sociedade seiscentista, quando 
se pressupunha o retorno do passado no presente como modelo do futuro, não 
era a história ou os acontecimentos que se repetiam, mas o fundamento deles, 
Deus, que retornava sempre idêntico a si mesmo nos eventos sucessivos. O 
passado retornava não como repetição simples do que já havia acontecido, 
mas como repetição diferencial do princípio de identidade, Deus, que, sendo o 
criador do tempo, fazia com que todos os tempos, o passado, o presente e o 
futuro, fossem análogos, como disse, segundo uma especularidade a ser 
interpretada por meio da alegoria factual, ou seja, a hermenêutica das coisas 
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da natureza e dos homens e ações da Bíblia. É a mesma analogia, aliás, que 
fundamenta os estilos agudos então usados. A partir da segunda metade do 
século XVIII, como disse, tudo isso se arruinou: na história iluminista, o 
espelho da semelhança está quebrado e nada mais se repete. Os eventos e as 
estruturas se aceleram e mudam de maneira irreversível ou irrepetível. O 
Iluminismo se diferencia de idades anteriores porque o seu conhecimento é 
prático: não é mais conhecimento analógico ou derivado de um fundamento 
teológico. Por isso, seu conceito de história nasce criticamente do próprio 
presente e aponta para um futuro que é diferente da repetição qualitativa do 
Seiscentos. E é do futuro que agora vem o sentido da história, pois é no futuro 
que se realizará a utopia da razão. Como sucessão e razão, ou contínuo 
temporal e subjetividade psicológica, o conceito de progresso é, 
provavelmente, por isso, a primeira determinação temporal propriamente 
histórica. Isso porque não mais pressupõe a teologia: desde o século XVIII, 
Deus está morto, embora, como ironizava Nietzsche, seu fantasma continue 
assombrando, pois ainda acreditamos na unidade da gramática e do sexo. 

A invenção do conceito de progresso no século XVIII é também invenção 
do mundo histórico. Nele, todo futuro se torna objeto de planificação como 
coisa própria da res publica, em oposição ao tempo anterior, definido como 
despotismo. Por sua vez, como lembra Koselleck relendo Kant, é com o 
Iluminismo que a disciplina História  é constituída como uma disciplina 
contemporânea. A dissolução das estruturas sociais e políticas do Antigo 
Regime fez com que se passasse a separar qualitativamente o passado do 
futuro; ela também implicou a produção de métodos para se determinar a 
qualidade dessa diferença radical entre passado e futuro. Em outros termos, 
para se determinar o passado não mais como uma figura profética do presente, 
mas como uma diferença radical de tempo morto que, como um outro, está 
arruinado, extinto e perdido para sempre. 

É neste sentido que, também a partir do Iluminismo, a mímesis 
aristotélica e os modelos retóricos das auctoritates que antes eram imitados 
nas belas letras tornaram-se impossíveis e ilegíveis. Os modelos retóricos, 
adequados até então ao substancialismo teológico das práticas de 
representação das sociedades de Antigo Regime, foram destruídos pela 
produção de métodos de investigação do passado que passaram a implicar, por 
sua vez, também a questão da validade ou da pertinência da documentação, da 
prova e do relato. Podemos dizer que, desde a Revolução Francesa, o 
documento deixou de ser um testemunho da presença de Deus na história ou 
um testemunho pleno de significação secreta que murmura no silêncio dos 
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resíduos enquanto espera pela identificação feita pela eruditio ou pela 
decifração feita pela divinatio. O documento passou a ser inventado  como 
dizia Popper, falsificado  pois o resíduo do passado depositado nos 
arquivos, vazio de sentido prévio, devendo ser constituído e interrogado como 
o resto de uma diferença irredutível ao presente. Desde então, o documento é 
algo que não preexiste ao ato que o constitui como tal. O sentido dele deve ser 
produzido segundo uma perspectiva determinada como uma superação que 
postula o futuro, teoricamente sempre melhor, mas imprevisível. 

Interrogando o resíduo não como o depósito emblemático de uma 
repetição necessária ou providencial, mas como o monumento de uma 
singularidade irrepetível e irredutível, a história iluminista é uma experiência 
das transformações temporais dessas irredutibilidades em que não há mais 
repetição de nenhuma identidade. Como não pode haver repetição nos 
eventos, os esquemas técnicos que até então regulavam o discurso histórico 
também entram em crise, tornando-se objetos de crítica contínua, pois 
rapidamente são esgotados. 

Por isso, quero ainda lhes lembrar a passagem dos Tópicos, I, onde 
Aristóteles define endoxa: os opináveis ou as opiniões que parecem 
verdadeiras para todos os sábios ou para a maioria deles. Quando escrevem, o 
historiador e o poeta usam discursos semelhantes a esses discursos tidos por 
verdadeiros e o fazem para que o relato ou o poema tenham verossimilhança, 
ou seja, se assemelhem naquilo que se entende por verdadeiro . No campo 
retórico, os endoxa organizam os mythoi, as narrativas que devem ser 
aplicadas porque tidas como semelhantes naquilo que se entende por 
verdadeiro . Tais narrativas ou mythoi são o a priori ou a condição de 

possibilidade do discurso histórico e trágico. Os mythoi definem a 
plausibilidade do que se narra, segundo a opinião da verdade, e fazem com que 
aquilo que é representado se assemelhe ao que é tido como verdadeiramente 
dizível e verdadeiramente visível em cada gênero. Lembremos aqui, com 
Benveniste e Faye, que a palavra narrador é etimologicamente aparentada à 
família do verbo ignorar: em latim arcaico, gnarus é o que sabe  e, por isso, 
como um gnarrator é o que narra algo parecido com o que sabe, não sendo 
ignaro porque não o ignora. Da perspectiva retórica tradicional, a distinção 
técnica entre história e poesia é feita considerando-se os tipos e os graus da 
verossimilhança que é aplicada a uma matéria tradicional pelo gnarrator, ou 
seja, os modos de imitação da ação. Em cada caso, a imitação pressupõe 
modelos retóricos específicos: por exemplo, o discurso da história sempre 
começa pelos inícios, indo do mais recuado no passado em direção ao presente 
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em que é escrito; a poesia épica, por exemplo, deve começar em medias res, 
seguindo uma ordo artificialis. Na tragédia, os personagens são sempre 
melhores que o espectador, ao passo que a história não tem, necessariamente, 
que tornar melhores os tipos humanos que refere etc. 

A distinção aristotélica também implica que o verossímil aplicado em 
cada gênero é um sistema de explicações ou de motivos que tornam o discurso 
adequado à opinião que um público determinado faz do que seja 
verdadeiramente visível/dizível em tal gênero de discurso. Sabemos hoje, com 
a antropologia, que aquilo que determinada formação histórica afirma que é 
dizível ou visível decorre de um padrão cultural específico. Modernamente, 
por exemplo, outros critérios, como os da prova documental e da série, 
passaram a fornecer verossimilhança para o gênero histórico. Desde o século 
XVIII, o discurso histórico continua sendo um gênero da ficção, mas não mais 
pretende ser um gênero literário, ainda que continue usando os instrumentos 
técnicos da literatura. A distinção aristotélica ainda me parece útil, por isso, 
para se determinar a natureza do evento e da sua representação tanto no 
discurso historiográfico quanto no poético. 

Devemos lembrar que, na prática da escrita da história e do romance 
histórico, como é o caso do Memorial, o passado nunca é um a priori dado e 
acabado, como algo positivo a ser reconhecido, mas uma construção ou um 
efeito do presente da enunciação. Por definição, o passado é uma ausência 
presentificada na metáfora do discurso. Por ser um produto ou algo factício, o 
discurso da história também é fictício. É, no entanto, uma ficção proposta para 
o leitor como verdade, pois seu pressuposto é o de que o limite semântico dos 
seus enunciados é determinado pelo critério da existência do evento. E a 
existência do evento é comprovável pelos resíduos das práticas que lhe foram 
contemporâneas guardados nos arquivos. Os resíduos permitem conferir 
plausibilidade ao que se conta como a ficção de uma narrativa de verdade que 
efetivamente só é plausível porque sua verossimilhança também é só parcial: 
a narração historiográfica é particular, obviamente, e sua construção implica o 
arbítrio e mesmo a arbitrariedade. E isto por várias razões. A principal é 
consequência do fato de que, como demonstrou Michel de Certeau, o 
historiador constitui as provas do que afirma com os restos do passado que 
seleciona e ao mesmo tempo mobiliza como um material que funciona como 
filtro semântico da explicação dada nos enunciados. O resíduo que se acha 
depositado no arquivo, e que, inventado como um documento segundo certos 
princípios epistemológicos, técnicos e políticos, é, por definição, uma 
metonímia muda ou um resto de uma prática extinta, que só existe para além 
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de si mesma, no presente, na forma da presença de uma ausência. Na alegoria 
melancólica de Michel de Certeau, o passado é como um morto que se afogou 
no mar do tempo; mas deixou restos que se espalham na praia do presente. A 
partir deles, deduzindo que são restos, e que são restos de roupas, e que são 
roupas , e que houve alguém que os vestia, o historiador constrói um corpo 

provável e, mais ainda, estruturas de várias espécies, tempo, espaço, economia, 
política, modos da ação do corpo ausente. No entanto, como se sabe, a própria 
operação de achar os restos, de defini-los como restos de roupas , de escolher 
essa ou aquela peça como pertinente, de vesti-las em tal ou qual ordem no 
morto inventado, implica o compromisso com uma posição determinada e 
determinável no presente da operação como particularidade ou interesse, de 
maneira que as variações no corpo produzido e o sentido com que se 
interpreta a sua vida jamais são neutros. O que significa: jamais totalizam nada, 
pois o presente é polemicamente perspectivado. Seria possível chegar a dois 
corpos totalmente diferentes a partir dos mesmos resíduos. É justamente o 
fato de que no presente o passado só tem existência como a ausência legível 
nos resíduos que faz com que a operação historiográfica ocupe o lugar do 
morto , expressão de Michel de Certeau, pois ela o faz falar produzindo a 
presença da sua ausência. Como propõe Koselleck, o documento é um filtro 
que impede que muita coisa seja dita sobre o morto; ao mesmo tempo, o 
documento não prescreve nada: não ordena o que deve ser dito. A metáfora é 
generalizada, por isso, como invenção do discurso, mas a metonímia se impõe, 
como restrição semântica do mesmo. 

Em posições radicais, afirma-se hoje que o discurso historiográfico é 
simples ficção poética, como a ficção de essência de Espinosa ou a ficção do 
possível de Aristóteles. Supondo-se que o passado não mais existe e que a 
apropriação dos resíduos fabrica o morto e imprime à vida restituída um 
sentido particular, tanto o morto quanto o sentido poderiam ser diversos, 
contrários e mesmo contraditórios; logo, tudo o que se disser sobre o passado 
é válido, pois é apenas fictício. Não se considera, no entanto, que o uso dos 
restos, quando o historiador os constitui como documentos, limita o que ele 
pode reconstituir como objeto, também limitando a interpretação do que 
constrói. 

A equivalência de história/poesia tem consequências políticas sérias, 
evidentemente, pois significa também assumir que os eventos metonimizados 
nos resíduos nunca ocorreram, apagando-se a existência da barbárie anterior 
como ficção ou como irrealidade na barbárie de hoje. Recentemente, vimos 
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isso acontecer em afirmações de que não houve os campos de concentração 
nazistas. 

Parece-me que a questão implica a necessidade de também se 
conceituar evento. Podemos dizer, com Iuri Lotman, que o evento é uma 
ruptura de normas que regem a expectativa do que deva ocorrer: o evento é o 
que ocorre podendo não ocorrer. O assassínio de astros e presidentes norte-
americanos é geralmente considerado um evento; o assassínio de pessoas 
anônimas pela polícia na periferia de São Paulo, um acontecimento, mas 
geralmente não é evento. Por quê? 

A definição de evento pressupõe o campo semântico geral de uma 
determinada formação histórica, ou seja, a historicidade do evento associa-se 
a padrões culturais que tornam o acontecimento visível e dizível como objeto 
de narração. Como uma diferença, uma dobra ou um corte no tempo, o evento 
define para contemporâneos uma unidade de sentido válido, que é visível e 
enunciável segundo uma perspectiva que o isola do tempo, entre um antes e 
um depois. Como diz lapidarmente Lotman, a fórmula do evento é cesárea: 
Veni, vidi, vici. 

Como disse, a conceituação do evento depende da perspectiva cultural 
que orienta o acontecimento temporalmente, segundo valores do campo 
semântico geral da formação histórica em que ocorre ou a partir da qual é 
interpretado. Em todos os casos, sendo uma unidade de sentido para 
contemporâneos, muitas vezes não tem sentido para os que vêm depois, pois 
sua consistência de evento se relaciona aos modos culturais de se avaliar a 
sucessão temporal como um agrupamento de dados  e como um corte 
temporal que estabelece um antes  e um depois , segundo vários critérios de 
pertinência e sentido. O evento define-se pela sucessão  Veni, vidi, vici, como 
diz César, vim, vi, venci  mas os modos históricos de operar e interpretar os 
recortes variam enormemente: entre vim  e venci , há todas as convenções 
do ver  que perspectivam o vi , por exemplo. 

Aqui, podemos retomar a questão do pós-moderno . Suponho que, no 
caso das artes, o termo hoje é usado, geralmente, para referir uma experiência 
do tempo feita sem a racionalização negativa da forma, ou seja, sem orientação 
teleológica, negativa ou crítica do sentido que era típica do iluminismo. Ou se 
preferirem, sem sentido utópico. A noção de pós-moderno  implica, nesse 
sentido, a ausência da ideia de futuro e uma espécie de presente contínuo onde 
desaparecem as noções críticas de negação , transformação , superação  ou 
revolução . Supondo a validade provisória dessa definição, o livro de 

Saramago é decididamente moderno . Pelo termo, entendo uma arte 
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caracterizada pela afirmação da utopia, à qual corresponde a negação 
alegórica de determinado estado de coisas, como ideia iluminista da 
necessidade de superação do presente. Ou seja: como uma arte que afirma 
outra expectativa de futuro, negando a experiência do passado e do presente 
ou relativizando-a, quando demonstra sua insuficiência segundo certos 
critérios tidos por universais, como os de humanidade , liberdade  e 
igualdade . 

Penso que a modernidade de Saramago poderia ser demonstrada por 
meio de algumas articulações básicas do seu texto. Inicialmente  todos aqui 
devem tê-lo notado  a enunciação de Memorial do convento distancia-se 
ironicamente dos eventos narrados. Proponho que observemos o duplo 
padrão que a organiza porque, como diria Robert Weimann, ela é mimética, ou 
representativa, e simultaneamente judicativa ou avaliativa. Ela evidencia que 
o autor realizou pacientemente um trabalho arqueológico de seleção de 
materiais do século XVIII, recompondo-os mimeticamente ou 
representacionalmente como um espaço-tempo joanino verossímil, pois 
também buscou nos resíduos dos arquivos os endoxa joaninos, como critérios 
de motivação ou explicação causal das ações representadas. Obviamente, a 
própria reconstrução, no caso, é fictícia: Saramago não é historiador, mas 
poeta. Isso não significa sua neutralidade, contudo, nem seu descompromisso 
com determinada noção iluminista de verdade , pois o presente da 
enunciação, que é o tempo da nossa leitura, indica que, ao usar os materiais do 
arquivo, Saramago aplica um ponto de vista autoral determinado como uma 
intervenção que, sendo estética, também é política. Assim, o próprio fato de ele 
ter escolhido tal material e não outro já é indicativo de uma perspectiva ou de 
seu posicionamento em relação aos próprios arquivos de que dispunha. Por 
exemplo, na constituição da personagem de Gusmão, o Voador, parece, por um 
lado, ter-se apropriado do texto editado pela Universidade de Coimbra, 
Descrição Burlesca dum Imaginário Aeróstato e Outras Sátiras ao Pe. 
Bartolomeu Lourenço de Gusmão. 

Como veremos quando o lermos, a caracterização satírica do invento de 
Gusmão, feita no início do século XVIII, associa comicamente inovação 
científica com bruxaria, dando à passarola uma interpretação teológica que a 
caracteriza imediatamente como heresia. A associação de inovação, bruxaria e 
heresia é, como sabemos, um dos principais critérios aplicados em Portugal 
pelo Santo Ofício da Inquisição na constituição de culpas e culpados, com a 
mesma articulação teológica da relação temporal de experiência e expectativa 
de que falei antes. Ou seja: Saramago compõe o tempo da ação do livro como 
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um tempo modelado, basicamente, por princípios tradicionalistas e anti-
inovadores. Como mímesis transformadora de materiais históricos, sua 
representação retoma os mesmos padrões do documento de que lhes falo, mas 
transforma-os em metáforas pelo mero fato de organizá-los em outro registro 
discursivo, romance, que evidencia o tradicionalismo radical da sociedade 
joanina, caracterizada pela repetição do costume antigo e pela aversão às 
inovações. Pois bem, ao estilizar o material dos arquivos, metaforizando com 
ele certo espaço cultural  a sociedade joanina  e certos projetos 
contemporâneos dela  a construção de Mafra  realizados segundo certo 
sentido  a íntima fusão de religião e política como teologia-política, por 
exemplo, visível no fato de Mafra ser ao mesmo tempo um convento e um 
palácio  e, ainda, a estilização dos preceitos contemporâneos desses 
resíduos reciclados  o aristotelismo, a caça à heresia, a carolice, a hierarquia 
que opõe fidalgos e plebeus, o ócio aristocrata etc.  Saramago certamente fez 
uma bela reconstrução, em termos miméticos ou representativos. 

No entanto, como disse, a enunciação de Memorial do convento é dupla 
e se posiciona criticamente frente aos enunciados do Antigo Regime  que ela 
mesma produz, oferecendo ao leitor certos índices, como incongruências 
irônicas e intervenções do presente da enunciação no passado produzido no 
enunciado, que propõem a perspectiva ou os modos que o leitor deve adotar 
para entender adequadamente a representação efetuada. Por exemplo, lembro 
a passagem inicial em que a enunciação se faz porta-voz dos discursos da 
opinião, narrando que a rainha austríaca, D. Maria Ana Josefa, naturalmente 
suplicante , naturalmente vaso de receber , carola aterrorizada pelo Inferno, 
espera o rei que vem, duas vezes por semana, cumprir o ritual cortesão da 
reprodução da linhagem. Logo em seguida, a referência à construção de Mafra 
faz com que a produção de um herdeiro do trono e a elevação do templo-
palácio sejam ações homólogas, ou seja, com que o filho real, esperado como a 
futura cabeça do Reino onde teologia e política se fundirão novamente para a 
manutenção da hierarquia do corpo místico  do Império, seja homólogo do 
palácio-convento, pois Mafra concretiza visivelmente, alegoria que é, a 
sacralidade do poder monárquico de então. Toda a cena é preparada num 
estilo adequado à pompa e à circunstância da realeza barroca; vejam, por 
exemplo, a carolice do casal, a íntima associação de religião e política, a 
indistinção da esfera pública e privada, numa excelente reconstrução. Algo rói, 
contudo, os corpos do rei e da rainha, como uma praga que também rói o 
corpo místico  do Estado encarnado em ambos e que provavelmente também 

rói Mafra, como desejo de outra coisa, ou seja, como outra expectativa: o 
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narrador introduz a referência cômica à cama, óbvia nesse contexto discursivo, 
mas a rebaixa mais ainda por meio dos percevejos, que sugam o sangue real. A 
pequena caracterização da cama  custou caro, não se pode aproximar dela 
um trapo a arder e é preciso usá-la apesar dos percevejos  afirma algo sobre 
o casal real, algo cuja significação, baixa e irônica, que podíamos caracterizar 
como a mesquinharia do casal real e da Corte, movidos pelo que mais parece 
deliberação de comerciantes que propriamente ânimo fidalgo. 

No caso, a figuração da passarola e de sua repressão  como lembram, 
Gusmão morre refugiado em Toledo, Baltasar é queimado pela Inquisição, 
Blimunda fica só  indica um posicionamento crítico do narrador em relação 
ao que narra? Quero dizer, é moderna ou pós-moderna? O texto monta um 
desnível sutil entre as personagens declaradamente Antigo Regime , que são 
cômicas e deformadas, como o rei, a rainha, D. Francisco, os religiosos 
mulherengos, a plebe grosseira e vulgar, e os quatro personagens de exceção 

 Bartolomeu, Baltasar, Blimunda, Scarlatti  todos eles caracterizados por 
um princípio de diferença que os faz transcender seu próprio tempo, 
tornando-se espécies de refletores da opinião do autor sobre a estória que 
conta. Assim, quando o narrador caracteriza os personagens de Blimunda, 
Baltasar, Gusmão e Scarlatti, o elemento comum a todos os quatro é, 
justamente, a afirmação de alguma espécie de transcendência em relação à 
hierarquia cerrada de seu mundo: Blimunda é capaz de ler outros personagens 
por dentro , roubando-lhes a vontade; Baltasar não tem a mão esquerda e sua 

vontade pertence inteiramente à terra; Scarlatti é músico sensível e Gusmão 
voa, literalmente. Ou seja: por meio das diferenças comuns aos quatro, 
Saramago introduz um princípio de dissociação irônica que, sendo um 
princípio de negação da repetição da velha experiência, avança como 
possibilidade de outra expectativa, que corrói o monolitismo do Antigo Estado 
absolutista. Neste sentido, qual é o padrão de inteligibilidade da representação 
produzida? 

Diria que é uma reconstrução histórica muito exata, porque a Corte de 
D. João V, figurada, como diria Norbert Elias, como um lugar social onde na 
maior proximidade espacial se vê a maior distância social. A Corte é, no caso, o 
lugar geométrico das hierarquias , expressão de LeRoy Ladurie a respeito da 

monarquia clássica. Sua estrutura, modelo para todo o reino. Em segundo 
lugar, as condutas que na sociedade burguesa são da ordem da vida privada, 
em oposição à ordem pública, aqui são indistintas. Vive-se publicamente o 
privado, bastando lembrar como exemplo os modos de organização do corpo. 
Em terceiro lugar, como uma decorrência, a posição social, derivada da forma 
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da representação ou, ainda, da imagem que cada um faz de si mesmo para os 
outros. Essas três grandes articulações, recheadas de elementos descritivos, 
atravessam os personagens do romance, evidenciando que a liberdade deles 
se determina como subordinação e que a mesma subordinação é garantida não 
só pela interiorização da disciplina, como imaginário teológico-político, mas 
também por dispositivos explícitos de controle, como é o caso das fogueiras da 
Inquisição. Por isso, o sentido da crítica é imediatamente visível, pois a 
enunciação também demonstra a inutilidade carola, fútil e tola desse mundo, 
principalmente quando é ocupada pelo ponto de vista de personagens plebeus, 
contemporâneos da ação narrada, com as quais o narrador se identifica, em 
primeira pessoa. É o caso da primeira identificação, quando a mãe de Blimunda 
sai no auto-da-fé. Ou, na página 95, da autorreferência divertida a Saramago , 
personagem sentenciado pela Inquisição por culpas de insigne feiticeiro; ou, 
ainda em outras passagens, caso das referências à Lisboa moderna, ao cinema, 
sugerida como um lugar onde os velhos padrões do Antigo Estado ainda são 
encontráveis. A alternância de personagens que narram em primeira pessoa e 
da focalização em terceira faculta as aproximações e os distanciamentos da 
própria ação de narrar. Geralmente feita como mescla de discurso indireto e 
direto livre, a narração funciona por acúmulo de microações e descrições. Cada 
ação narrada recebe expansões descritivas que, sendo muito minuciosas, 
estilizam o material histórico, os discursos do tempo de D. João V, de modo que 
os capítulos são compostos com o duplo padrão discursivo de que falei. Como 
quadros ou cenas do Antigo Regime português, neles o princípio dominante 
que regula o sentido das ações é a religião intolerante e supersticiosa, aliada 
ao modo meio fatalista, cru e grosso, de ordenação do corpo e de aceitação da 
sua imagem num lugar da hierarquia. É justamente pela alternância de focos 
que a enunciação relativiza a matéria da hierarquia, introduzindo nela um 
princípio paródico que produz mesclas estilísticas satíricas. Caso do retrato 
cômico da rainha Maria Ana, passiva e medrosa sob o cobertor de penas; ou do 
retrato do rei meio bonachão, mulherengo e carola, muito poderoso e 
simultaneamente pobre diabo, cumprindo o dever marital duas vezes por 
semana na cama de Holanda com percevejos que não podem ser mortos para 
não se estragar a douração do móvel e a ironia narrativa. Como disse, há 
alguma coisa aqui, na caracterização dos personagens reais, de uma pequena 
avareza comerciante que se expande para todo o reino, como um comentário 
paralelo sobre a natureza mercantil e apequenada da nobreza portuguesa. 
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Desenho de José Saramago para a passarola. Arquivo Fundação José Saramago/ Reprodução. 
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É também oportuno lembrar o modo como a narração é contemporânea 
às ações contadas, segundo a técnica de apresentação dramática que faz, 
justamente, com que a leitura seja contemporânea delas. Por exemplo, no 
primeiro capítulo  D. João, quinto no nome... irá esta noite... . Técnica da 
evidentia retórica, essa maneira é quase dramática, como se o narrador 
estivesse na cena de um palco e não dominasse a ação contemporânea que vai 
acontecendo. Ela implica, imediatamente, o arbitrário de direção no texto: o 
leitor é levado a supor que, a cada momento, outras ações paralelas, anedotas, 
casos e descrições poderiam ser incluídos. Mas a narração também é 
propriamente épica, abrindo um intervalo entre o presente da leitura e um 
passado que é lembrado nela, principalmente como organização da matéria 
histórica que atualiza a história, no texto, como uma memória sutilmente 
corroída de dúvidas e negações. Aqui, novamente, o ponto de vista é sempre 
crítico. 

Por isso, também pode ser oportuno observar que, na narração, as 
estórias da construção de Mafra e da construção da passarola correm 
paralelas. Ambas são alegóricas como uma oposição complementar: a 
construção de Mafra por D. João V e a construção da passarola por Bartolomeu 
de Gusmão. Ambas se elevam na busca de transcendência; no entanto, o 
sentido da transcendência que cada uma delas tenta é oposto. A construção de 
Mafra relaciona-se diretamente à questão da linhagem e da sucessão já 
anunciada no primeiro capítulo: Mafra se ergue como um pagamento a Deus 
pela gravidez da rainha. Sua arquitetura alegoriza a mesma fusão de religião e 
política ou a teologia-política da hierarquia, que funda a soberania do casal real 
como cabeças do reino. Em torno e abaixo do casal real, há várias derivações 
hierárquicas: membros da casa real, fidalguia, freis e freiras, padres e bispos, 
e a plebe. Fundindo essa gente no terror, a presença do Santo Ofício. A elevação 
de Mafra é, pode-se dizer, uma ratificação da ordem: Mafra simboliza a 
nenhuma imprevisibilidade, a nenhuma possibilidade de intervenção 
autônoma no padrão de experiência/expectativa e, principalmente, a 
subordinação geral da vontade coletiva, pois todo o futuro da construção já 
está contido no passado da tradição, como se as torres que ainda não existem 
já estivessem esboçadas nos alicerces. 

Quanto à passarola, sua elevação é transcendência em relação à ordem 
que manda construir Mafra. O empenho de sua construção é propriamente 
científico , num sentido iluminista  pois verdade é que Bartolomeu foi 

aconselhar-se em Holanda, sabidamente terra de hereges calvinistas e judeus 
 mas mantém elementos do imaginário neoescolástico da época figurada no 
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romance: embora voe, rompendo com a ortodoxia católica defensora do 
aristotelismo, o princípio-motor da máquina ainda é todo espiritual, uma das 
potências da alma, a vontade ou as vontades roubadas por Blimunda. É o 
rebatimento ou o espelhamento de personagens que pode ser interessante, 
nesse sentido alegórico, como oposições: há especularidade e oposição do rei 
e de Baltasar Sete-Sóis; da rainha e de Blimunda; e, em outras articulações, de 
Bartolomeu de Gusmão/Scarlatti e de membros do clero e da Corte. 

De todo modo, esse objeto que se vai construindo muito devagar, na 
quinta abandonada de Aveiro, e que só à custa de muito sofrimento chega a 
elevar-se nos ares, afronta diretamente a ciência e a religião dominantes, 
controladas pelo Santo Ofício. Embora o rei incentive Gusmão, ele o faz do 
mesmo modo, talvez, como incentiva as corridas de touros. Como diz o 
narrador, por ser a passarola coisa do futuro, o acadêmico se retiraria e só 
voltaria quando ela fosse coisa do passado. Aqui, provavelmente, Saramago 
sintetiza toda a história da matéria da sua representação: um tempo vivido 
pelos personagens como repetição do costume anônimo e fundamentado na 
autoridade. 

A passarola serve para fugir da Inquisição na primeira vez e, nove anos 
depois que Baltasar desaparece, depois que Blimunda o encontra queimado na 
fogueira do Rossio, ela serviu para condená-lo. Simultaneamente, Mafra vai 
subindo  e, à medida que sobe, dá-se a ver como espetacularização da mesma 
ordem, dos mesmos valores do Antigo Estado. Os personagens de exceção 
fracassam? A passarola é movida com vontades roubadas; o tema da vontade, 
como força ativa, figura alegoricamente outra forma de transcendência desse 
mundo controlado, como utopia: a passarola, como diz o narrador, é outra 
basílica (p. 222). Saramago não é pós-moderno , pois na loucura de Gusmão, 
na morte de Baltasar, no silêncio de Scarlatti e na solidão de Blimunda, a 
negação continua roendo, como um percevejo na cama real.
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NOTA DOS EDITORES Este é um dos muitos textos dispersos de José 
Saramago; dispersos porque preservados numa página de jornal, revista ou 
periódico fora do alcance dos olhos mais atentos dos pesquisadores e, antes, 
talvez esquecido pelo próprio escritor. Trata-se de um artigo de opinião, um 
gênero praticado pelo autor de Memorial do convento e Ensaio sobre a cegueira 
durante toda a vida. O texto foi publicado primeiramente em Cultura e desporto 
no primeiro ano e no segundo número  suplemento do jornal O Benfica que 
circulou no dia 19 de janeiro de 1956. O assunto é bastante atual: o articulista 
constata nossa comum limitação de se agarrar ao nosso tempo para a partir 
disso julgarmos sempre mal o tempo de fora; daqui, avança para a resistência 
desenvolvida à base de um senso comum fossilizado sempre contrário às 
manifestações artísticas em curso  designadas como modernas. É importante 
perceber como Saramago se coloca avesso a certo modelo de tradição: aquela 
que se presta ao trabalho de negar peremptoriamente as manifestações 
contemporâneas (é assim que se traduz a ideia de moderno preterida). 
Importante porque toda a literatura saramaguiana, sobretudo em boa parte a 
que antecede Levantado do chão, se propôs encontrar um espaço entre as 
manifestações que colocavam o plano estético e criativo em relevo, ainda que 
um certo plano ético também não tenha sido coisa inaugurada a partir de 1980. 
Mas, em 1956 nada do que conheceríamos mais tarde, tinha vindo à luz: 
Saramago escrevera apenas Terra do pecado (A viúva), que viu publicado em 
1947, e Claraboia, cujo datiloscrito fora submetido ao silêncio de uma editora 

implicações do que se publicaria mais tarde e ao mesmo tempo testemunha as 
resistências do seu contexto, mesmo depois dos desdobramentos a partir de 
Orpheu, para as expressões artísticas de vanguarda. A possibilidade dessa 
leitura, obviamente, só é alcançada agora porque começamos a compreender 
que toda a obra saramaguiana anterior ao Levantado do chão não se mostrou 
apenas como um seu apêndice, o território fértil a partir do qual brotou todo o 
seu universo mais conhecido, e sim como produto de uma consciência criativa 
profundamente aberta para as transformações vigentes no seu tempo e 
constitui, assim, uma expressão autônoma no âmbito da literatura 
saramaguiana. A defesa de Saramago, claro, embora sirva a público diverso, 
estava atenta ao tipo de leitor que frequentava às páginas de um jornal 
desportivo, se considerarmos que entre estes predomina o homem que se quer 
moderno nos usos e tradicional na cultura e nos costumes. Até mesmo nisso, 
que não mudamos muito, a interlocução do articulista se mostra vivíssima.  
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