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1 Do esquecido se nutre a narração 

 
As recordações são moldadas pelo esquecimento como 
o amor molda os contornos da costa. 
Marc Augé¹ 

 
O esforço por resguardar os acontecimentos humanos na História tem 

muitos distractores, entre os quais o esquecimento  nascido do descuido ou 
da coacção , que regula a seleção do que é ou deveria de ser relevante para 
o indivíduo. A este respeito, a literatura é uma tentativa ficcional para 
armazenar medos, aspirações, todo o tipo de ação e reflexão humana. O 
romance tem regras que o ajudam a funcionar como tal, a identificar-se. A mais 
simples delas é que se há-de contar uma história recorrendo a um 
determinado número de jogos narrativos, mas enfatizando sempre aspectos 
das personagens, das ações: centra-se no que lhe parece relevante. Nele se 
centra o autor, o narrador e mesmo o leitor. Esta focalização tem lugar desde 
o início, quando é necessariamente o autor que seleciona uma fração de 
realidade ao tomar desde um determinado ponto o fio da narração, 
paradoxalmente, esquecendo o que não lhe parece significativo. 

O mais evidente no romance é uma sucessão de feitos sem os quais não 
reconhecemos as personagens ou o conflito. Também temos elementos 
contextuais de espaço e tempo que ajudam a compreender o que é real na 
situação selecionada. Todavia, também do possível está feito o mundo 
narrativo. Há espaços de indeterminação propostos pelo autor que requerem 
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participação do leitor para completar a diegese. Há enunciados que não são 
completamente verdadeiros mas que podem figurar como uma metáfora na 
diegese. Ou seja, afirmações que não afetam a sequência do feito narrado, mas 
a sua compreensão, seja pela parte das personagens, do narrador ou mesmo 
do leitor. Quero, aqui, abordar uma partícula linguística que me conduz pela 
mão, depois de passar por ferramentas hermenêuticas, até algo semiótico e 
finalmente cultural. Refiro-me a uma partícula linguística pouco analisada 
apesar do uso generalizado. Pode ser que seja um detalhe que sempre esteve 
aí e que quero enfatizar. A partícula como se.    
 
2 A vibração é ardorosa 

 
A metáfora não engendra uma ordem nova senão 
quando produz desvios a uma ordem anterior; porém, 
não se poderia pensar que a ordem nasce da mesma 
maneira que muda? 
Paul Ricoeur 

 
Para analisar esta partícula dentro da literatura tomei como corpus 

duas narrativas: O luto humano, do mexicano José Revueltas e Ensaio sobre a 
cegueira, do português José Saramago. A primeira narra a viagem de um 
pequeno grupo de pessoas em busca da sua sobrevivência quando as 
inclemências do clima lhe estão a destruir o caminho, já que uma chuva 
torrencial inunda a região onde vivem. A narração inicia com a morte de uma 
menina,  a personagem que, paradoxalmente, une a todos: transportam-na, 
tomam conta dela para não perder o seu corpo e o que para todos significa a 
sua presença; e no caminho vão falecendo mais personagens. Nesta narrativa, 
não é relevante o episódio que aqui acabo de contar mas como as personagens 
se relacionam entre si, que motivos têm para estar juntas, que simbolismos 
podemos extrair dos seus modos de estarem no mundo, que nos dizem do ser 
mexicano. A segunda narrativa é também uma pequena viagem de um pequeno 
grupo de pessoas que procuram sobreviver e o leit motiv não é a chuva 
torrencial mas uma cegueira branca. Se no final vivem ou morrem, se 
recuperam ou não a vista, não é tão relevante para o leitor como as reflexões 
que podemos retirar da relação dos pontos-chave e o que isso possa significar 
para a compreensão das personagens, dos símbolos que emanam das situações 
e do que essas situações podem dizer ao leitor sobre si mesmo. É que esta 
partícula como se enfatiza esta potencialidade da linguagem de dizer mais do 
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que o que se afirma como verdadeiro numa narração. Uma crítica da obra de 
Revueltas, Elba Sánchez Rolón, diz que não há relação do sujeito com o 
exterior, só um regresso à praxis anterior [...] pode afirmar-se que a 
interiorização mediante a memória funciona como um processo de 
enclausuramento . (SANCHEZ, 2005, p. 73) Podemos pensar então que o uso 
reiterado do como se exige ao leitor que interiorize, reinterprete o que significa 
para si o que está inserido no texto. Mais à frente, veremos exemplos de ambas 
as obras. Contudo, podemos já dizer que o desenrolar das ações não é tão 
importante como a associação que estas ações, que a diegese mesma pode 

enos 
 

Esquece-se momentaneamente o desenrolar da diegese para re-cordar 
a reflexão íntima. Ambas as ficções são análogas: a literária e a pessoal. 
Análogas por fios tão finos, como se fossem de teia de aranha: resistentes mas 
quase transparentes. Pega neles quem quiser pegar ou quem sem querer neles 
fica pegajosamente preso. Ao ler com atenção, o leitor pode reconhecer que a 
sua própria vida é ficcional, está sustentada por comparações condicionais! 
Essa forma de reconhecimento (por meio da associação livre), que é uma das 
que nos fala Ricoeur, é um vínculo necessário para possibilitar a leitura. 
 Nas duas narrativas que propomos há vítimas de uma cegueira branca 
e vítimas de um fenômeno natural. E nos microcosmos das personagens 
podemos visualizá-los como vítimas de padrões sociais: há o alcoólotra, a 
temerosa, a corajosa, o cientista cujos saberes não salvam ninguém da 
cegueira, os meninos que motivam os seus contemporâneos a protegê-los, a 
prostituta que não cobra mas que utiliza a sua sexualidade para exercer 
domínio, o pai que não pode exercer a sua profissão porque a fé se afoga junto 
com as palavras. A literatura, neste sentido, é sempre um ato recordatório das 
etiquetas sociais às quais todos somos vulneráveis. É certo que ninguém quer 
ser uma vítima, em contrapartida querem ter sido sem não mais o serem; 
aspiram ao estado de vítima, como diz Todorov (2000), e um veículo para o 
conseguir é ler e a partir daí reconhecer a própria realidade. 
 Muito se tem estudado sobre o ato comparativo na língua, a 
possibilidade de gerar analogia entre dois objetos, seres, ações, valores etc. 
graças ao encontro de uma semlhança por mais diminuta ou enorme que seja 
e que a língua possa nomear. Esta comparação é um ato básico na expressão, 
ajuda a disseminar ideias que formularam princípios culturais: ele chora como 
um bebê, ela é forte como um touro. Os falantes estabelecem vínculos entre o 
conhecido para valorar de outro modo e gerar uma nova concepção. Na frase 
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ê ê, mas quem a 
pronuncia, e de accordo com a sua cultura, tem a intenção de inundar de 
sentido esse ser com um certo atributo que os bebês têm como certo na sua 

 ; ela é uma 
pessoa, o touro um animal. Não é que queiramos aminalizar uma pessoa, mas 
ela tem um elemento que é característico desse animal. Enfim, isso que aqui 
designo é, insisto, um ato básico da linguagem. Mais elaborada será a análise 
das metáforas porque se elide o elemento comparativo. Os conhecidos 
enunciados: dentes de pérola , pele de pêssego , as estrelas no teu rosto . 
Quanto mais clara for a metáfora, mais usada e, portanto, mais popular. Repito, 
quanto mais claro for o objetivo e o sentido do ato comparativo ou metafórico, 
mais popular é o seu uso. Posso nomear duas razões nas quais radica certa 
popularidade: porque exige pouca participação criativa por parte do leitor, do 
receptor ou do ouvinte, ou porque estas metáforas são exatas, claras, eficazes.  

Agora, quero trabalhar aqui um tipo de comparação específica , na qual 
ficamos a pensar quando lemos uma narrativa e que se usa relativamente 
pouco na fala cotidiana: a que se cria com a partícula como se. Que função 
cumpre esta ferramenta discursiva na narração? Eu proponho  e espero 
convencê-los neste texto  que este jogo linguístico entre a realidade dentro 
da ficção e a realidade que resulta da comparação a partir dela é um esforço 
para designar o que de outro modo não pode ser expresso. É voltar à linguagem 
duvidosa, aberta, é lembrarmo-nos de que o leitor coopera sempre com a sua 
recepção para atingir o significado final de um texto.  
 A linguagem compreendida como uma aproximação aos feitos humanos 
tende a ser clara, concreta, econômica. Mas a linguagem literária rege-se por 
outras regras que evitam as antes enumeradas. Horácio Costa (1998) 
menciona a existência de uma língua literária como subconjnto localizável 
dentro da comunicação. E é que a literatura vive dentro da vida do pensamento 
e dentro da ação concreta, por isso pode dar-se ao luxo de circundar o feito 
narrado, observá-lo de diversos ângulos, abrir-lhe janelas para que os seus 
diversos leitores possam entrar no âmago do assunto e aproveitar daí o que 
queiram. É importante assinalá-lo para que a metaforização na linguagem seja 
possível. Para que o ato comparativo que comporta a partícula como se tenha 
sentido, a participação do leitor é imprescindível; é indispensável que os 
leitores brinquem a usar a língua literária, compreendam a ficção dentro da 
ficção, se deixem perder pelas possibilidades que a língua oferece. 
 
medo, como se 
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a primeira oração é complexa porque inclui duas ações do mesmo enunciador. 
A personagem do médico primeiro 

como 
se e depois uma segunda afirmação que se refere a essa mesma personagem e 
que está formulada por dois verbos no conjuntivo: fosse ficar cego e que já o 
soubesse. Podemos analisar este bloco narrativo: a única ação propriamente e 
é que a personagem pensa e sente algo. Como leitores, podemos compreender 
melhor a personagem se valorizamos as ações enunciadas no modo 
conjuntivo. Compreendemos que ela pensa e sente algo, porque é possível que 
tenha alguma certeza, um saber que a ciência exata não tem.  
 Por que escolher o uso reiterado do sintagma como se, em vez de 
simples e concretamente designar ações, sensações concretas e objetivas na 
narração? A minha reflexão sobre essa construção de linguagem é que se trata 
de uma cápsula de liberdade interpretativa para o leitor e que se qualificamos 
o uso dessa partícula num texto, além da interpretação livre, posso sustentar 
que o autor guia um tipo de leitura na qual o receptor capte, por um lado, a 
complexidade do acontecimento narrado, ao demostrar profundidade moral 
ou reflexiva nas personagens e, por outro, mostre uma reflexão particular, 
autoral, sobre o que se narra. A segunda opção, a da reflexão introduzida pela 
partícula como se, pode ver-
agarrou-se ao marido, soluçando, como se também eles se tivessem 

terceira pessoa do plural, que só o narrador pode fazer. Como se vê, afirmo que 
o uso reiterado de como se é significativo sobretudo na recepção da narrativa. 
Fundamento-o no fato de que a oração introduzida por tal partícula não tem 
efeito sobre o narrado, as ações das personagens, mas sobre como estas são 
compreendidas. A este respeito, Ricoeur (2001) reflete que esta transição da 
semântica à hermenêutica encontra a sua justificação fundamental na relação 
que existe em todo o discurso entre o sentido, que é a sua organização interna, 
e a referência, que é o seu poder de se relacionar com a realidade exterior à 
linguagem. A metáfora apresenta-se então como uma estratégia de discurso 
que, ao preservar e desenvolver o poder criativo da linguagem, preserva e 
desenvolve o poder heurístico emanado pela ficção. 

Podemos ver nisso a possibilidade de interpretar uma razão de ser, por 
exemplo, do uso dos verbos no conjuntivo, que é o único modo de formular 
algo possível, algo concreto. Como deve receber o leitor este conteúdo? De que 
lhe serve a narração? Mais além de compreender o conteúdo semântico de 
uma oração, podemos questionar-nos: para que é que uma pessoa nos dá 
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opções para compreender um fato narrado? Ricoeur diz que é para 
i

que estamos aqui a fazer a uma obra concreta, que também é para introduzir 
a fecunda semente da dúvida no leitor.  

metáfora, e que os exemplos que aqui deixei se podem considerar como 
metafóricos, isto é, a narração sofre de fato o mesmo efeito que com a 
metáfora: o desvio de um sentido exato para outro sentido que reveste o que 
já foi dito. A linguagem enfatiza, perante o como se, a sua arbitrariedade frente 
ao fato, frente ao mundo concreto e tangível. O como se é uma vibração de 
vermelho vivo à qual nós, como leitores, podemos acrescentar o seu 
conhecimento sobre o acontecido ou podemos começar a duvidar do que 
vemos, ao compreendê-lo de vários modos, ao mesmo tempo. Evidentemente, 
pára o decorrer da ação para dar lugar à reflexão. 

  
3 A dúvida é onde fecunda o conhecimento 
 

A mais bela das dúvidas, contudo, é quando os débeis 
indecisos levantam a cabeça e não acreditam já na força 
dos seus opressores! 
Bertold Brecht 

 
Acontece que os dois autores com os quais melhor exemplifico este 

tema, esta ação discursiva da comparação condicionada são, efetivamente, 
Saramago e Revueltas. Preciso que entendam o corte subjetivo, o ordenamento 
pessoal que faço às suas obras para argumentar a minha postura em relação 
aos romances aqui mencionados. Estes dois escritores têm em comum uma 
história e uma intenção literária. Ambos começaram as suas carreiras numa 
época madura da idade e ambos respeitavam os seus ideais políticos.  

José Revueltas foi um escritor cuja produção repousa mormente no 
romance, mas escreveu conto e ensaio político. Foi acusado pelo Presidente da 
República Mexicana, Díaz Ordaz, de ser o responsável intelectual do 
movimento estudantil de 1968. Foi um ativista no movimento, é verdade, mas 
etiquetá-lo como o responsável foi ridículo e claramente uma mostra do 
desconhecimento do movimento mundial que ocorreu nesses anos. Contudo, 
essa responsabilidade inculcada levou-o a ser várias vezes preso em presídios 
federais, sendo o mais conhecido deles Lecumberri. Muito do conteúdo das 
obras de Revueltas radica na reflexão acertada atrás das grades. Podemos 
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considerar que numa cadeia contém uma amostra social, condensada, marcada 
e que aí consolidou a sua visão social por meio da qual compreendeu a 
sociedade mexicana pós-revolucionária. Dito por ele mesmo, toda a sua obra 
se poderia designar Los días terrenales (os dias terrenos), já que tinha uma 
intenção explícita de designar a realidade nua e crua do mexicano. Mas dito 
por um dos seus mais esmerados críticos, Adolfo Castañón:  
 

Para Revueltas, o sofrimento jamais é trivial, pressupõe 
uma medicina transcendente. O bem-estar, a saúde  
essas redes com que os inquisidores das nossas 
ateocracias pescam as suas multidões  perseguem o 
esquecimento, produzem sinais de ignorância  e, 
literalmente, carecem de interesse. Em contrapartida, o 
sofrimento pede contas, exige relações, perguntas, 
solicita uma relação (CASTAÑON, 2015, p. 69). 

 
Isto pode exemplificarse com o seguinte excerto do romance: 

Sinistramente ativa, a sua mulher amortalhava o copinho morto, cheia de 
carinho, mas com uma espécie de trágica ousadia como se não tivesse 

 (REVUELTAS, 1980, p. 13). Aqui 
vemos claramente como é que o caráter prático da sua personagem, ao 
envolver corretamente um cadáver, se valoriza por meio do como se do autor 
como falta de emotividade. Contudo, a ação está aí, significa. 
 O romance de que falamos é uma das suas primeiras produções 
narrativas, mas com características claramente da obra da maturidade, como 
indica os usos intencionais na narrativa. É recorrente a utilização do mote da 
água para comunicar vários campos semânticos que costumam ser 
contrapostos: a liberdade/a opressão, a vida/a morte. Em O luto humano, 
podemos interpretar a água como geradora de movimento humano e como 
assassina. Vejamos o que diz Álvaro Ruiz Abreu a esse respeito:  
 

A escrita de Revueltas pertence a uma estranha 
mitologia, que mistura mitos bíblicos com pré-
hispânicos, modernos e pessoais. Converte em ficção 
seres e deuses, heróis e sobretudo a natureza. A sua 
verdadeira identidade literária encontra-se na busca da 
unidade perdida. A sua verdadeira paixão é a nostalgia 
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do mundo que não pode ser mas que poderia ter sido 
(RUIZ, 2007, p. 53). 
 

 Por sua, vez Saramgo é um escritor cuja obra se organiza em pelo menos 
três fases e que posso identificar como a formativa, a maturidade e a de pós-
Nobel. Na primeira, escreve poesia, crônica e romance fortemente enraizados 
no seu contexto socio-histórico: um Portugal revolucionário, que acorda e 
sucumbe frente à sede humana de libertação, que ganha nome dentro de uma 
modernidade global mas que lida com o passado medieval, conquistador que 
tem de conciliar para formular uma identidade visível e apresentável ao 
mundo. Nas suas primeiras obras, Saramago tem a inteção de designar o que 
acontece no seu país, como centro desgarrado da Europa, mas encaixado com 
a lógica visceral do mundo. Também é um tradutor incansável, vive disso. 
Poderíamos dizer que nos seus romances tenta traduzir também o ser 
português para o mundo? 

Na segunda fase, principal, que considero da maduridade, é um escritor 
de ficção pura, sem referências explícitas ao seu contexto nativo. Exemplo 
central aqui é o livro Ensaio sobre a cegueira que delimita as pobrezas do 
homem ao desprendê-lo de um só dos seus sentidos físicos. É um ser miserável, 
não muito diferente dos cães. E no sentido moral, a cegueira compreende uma 
espécie de impossibilidade de ver o evidente. Estes dois planos, o físico e o 
moral, explicam-se mutuamente na narrativa: a cegueira moral está 
fundamentada na impossibilidade de reconhecer do que o ser humano está 
feito, o que nos dói a todos, o que somos capazes, do que somos capazes, o que 
é relevante, o que não o é.  
 Voltarei a este romance, mas encerrarei a bibliografia com a revisão da 
terceira fase, a do pós-Nobel. As datas da publicação destas obras não 
coincidem necessariamente com a entrega  do prêmio, mas vejo nelas o fio 
condutor da simplicidade no tratamento das sus personagens, a total 
previsibilidade do enredo, o simplíssimo nó da história, o abuso de uma 
reflexão previsível ou que já tinha feito em obras anteriores, e a ironia que de 
tão repetida se auto-anula.   
 Então, situemos o Ensaio sobre a cegueira na fase cuja intenção 
poderíamos classificar de universalista já que nela quer criar metáforas 
aplicáveis a uma época moderna em qualquer ponto do planeta. Cegos que 
vendo não vêem. É o resumo que oferece o próprio autor tanto como 
fechamento da narrativa como vaticínio para a humanidade. E a comparação? 
E a metáfora? Volto a ela. Recordemos que a comparação requer participação 
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do autor. Um exercício de paralelismo no pensamento. Ao dizer-
medicamento pode curar-  frase 
não espera que o medicamento faça magia, exige que o médico que a receita 
saiba o que faz, e se não coopera como receptor dessa oração poderia sentir-
se incômodo, já que se a entende literalemente poderia compreender que o 
médico quer fazer magia. É óbvio que não é assim, que esta frase diz apenas 
que o medicamento será eficaz. O médico sabe-o. E o doente se coopera pode 
compreender ao ouvir esta frase que o doutor está a fazer um trocadilho, é 
amável, quer que ele sorria e responda que sim, que espera que assim seja.  Isto 
é, joga o jogo linguístico da simulação. Essa é a base da ficção: que o outro 
chegue a pensar guiado pela boa intenção do autor. Dito de outro modo por 
Marc Augé (1998), a própria memória precisa também do esquecimento: há 
que esquecer o passado recente para recuperar o passado remoto.    
 Agora quero enfatizar um jogo duplamente exigente, se o vemos de 

como se não 
 avançam 

partícula como se, segundo a Gramática da Língua Espanhola de Alarcos 
Llorach introduz uma oração que se modifica, numa oração complexa, 
comparativa, em relação à primeira oração. Como avançavam? Resposta: sem 
confiar. Se nos socorrêssemos unicamente da gramática sentiríamos que 
ficávamos sem compreender o sentido completo das duas frases que servem 
de ex -se, expressa 
uma ação e encontramo-
autor faz-lhe falta algo mais, um reforço, e entendamos que há uma 
possibilidade extra: não confiam no guia. Não é a mesma coisa entender que 
apenas avançam lentamente e que o fazem dessa forma porque não confiam. 

oração nã
so é evidente. Então, podemos ver que o que faz o autor ao utilizar 

o como se é dar novo significado ao fato concreto. Mas fá-lo a meias. Se 
duvidamos se eles confiavam ou não no 
Modificaremos a história? 
 
 Não modificamos a história porque o fato é concreto, a compreensão 
não será má, mas complexa. Poderíamos retardar-nos na leitura e perguntar-
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nos: se ficássemos cegos de repente, confiaríamos no nosso guia? As respostas 
a esta pergunta são todas válidas, não haveria inclusive uma mais valiosa que 
outra. Vejo que o como se é um convite à reflexão sobre o narrado sem se cingir 
a visão do autor. É, inclusive, uma janela para ver o narrado do ponto de vista 
exterior, tal e qual como o vê o autor. Desfaz a certeza para gerar 
conheciemento: o romance saramaguiano expõe uma situação limite da qual 
cada leitor pode tirar um proveito diferente. Norma Garza (2004, p. 175) diz o 

ago dirige o seu olhar sobre a imagem 
memorável e imaginativa na qual se possa ter uma experiência comum com o 

como se: 
imagem imaginativa (cada ação transcendente nos seus romances coloca para 
o leitor um enigma, como agiria eu nessa circunstância?  ajuda a imaginar 
visto que não são ações possíveis, mas que lidam com o fantástico e enraizadas 
em centros de reflexão filosófica, ética); imagem memorável (o conteúdo 
introduzido pelo como se é algo que nos lembra como é que determinada ação 
narrada pode ter a ver conosco, com cada um de nós, lembra-nos que podemos 
estar perto dessa situação ao designar a possibilidade de a compreender 
através de outra ação mais conhecida. 
 Para fechar este aparte, quero mencionar algo do mesmo Ricoeur 
(2001) ao refletir sobre o uso metafórico da linguagem; para o pensador, o 
equilíbrio entre o corpo existente e o corpo criado é a formulação de uma 
palavra que, na sua concretização, se mostra menos como uma contraposição 
do que como uma conciliação/ transformação, no presente, com aspirações ao 
devir da língua. Ricoeur refere-se ao corpo como aquilo que é narrado, isto é, 
o narrado possível e o narrado existente. A metáfora insere na linguagem uma 
conciliação entre significados e ao mesmo tempo uma transformação de 
significados. Na narrativa saramaguiana isso é exemplar: mediante o como se 
aproximamo-nos do fato narrado para o compreender, revestindo-o de um 
significado que não danifica a narração mas o corpo fora da narração, o corpo 
linguístico que o leitor constrói intimamente na sua mente para compreender 
o escrito. O exemplo paradigmático nesta obra é que se trata de uma cegueira 

como se como se atravessassem 

só metaforicamente podemos aplicá-las a uma característica da visão.  
 A dúvida na linguagem, a dúvida que é sempre um elemento de 
instabilidade é aqui uma janela para compreender a ação narrada de maneira 
diferente daquela que compreendem as personagens ou o autor. É uma 
libertação do sentido introduzida pelo como se que gera leituras individuais, 
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nada oprimidas por um narrador que assim deixa de contar tudo, apenas 
mostra e o leitor completa.  
 
4 O que resta de literário na literatura 

A cultura, segundo a fórmula suprema da sua intimidade 
é a disciplina do desprezo. 
E. M. Cioran 

 
Para concluir esta reflexão quero notar aqui que a riqueza da 

subjetividade no ato da leitura é algo mais do que resgatável, algo inegociável 
se atendemos ao valor que tem na literatura: criar mundos possíveis. Os 
leitores podem infiltrar-se como voyeuristas em inexistentes para 
compreender a sua própria realidade. Como diz Beatriz Berrini (1998) num 
livro sobre Saramago, podemos qualificar a linguagem saramaguiana como um 
corpo vivo que transcende e universaliza a subjetividade. Ela utiliza inclusive 
o verbo ressuscitar para designar o que a narração provoca na subjetividade 
do leitor: ressuscita-a de uma passividade a que muitos outros discursos 
modernos a sujeitam. 
 Por sua vez, Norma Garza (2004) diz que a literatura saramaguiana 
quer problematizar a realidade e inclina-se, penso, pelo olhar lúcido capaz de 
ir mais além da comoção, do choque, da incomodidade que provoca o 
enfrentamento com certos aconteciementos e isso leva-me à conclusão deste 
texto com a seguinte observação: na modernidade ou na pós-modernidade, 
onde tudo abunda, se descobre demasiado e onde tudo está guiado por uma 
autoridade que limita ou guia as interpretações, um discurso narrativo como 
o de Saramago, com elementos discursivos como o uso reiterado de como se 
apresenta uma opção para nos desligarmos do único, para voltar a valorizar o 
diverso, o subjetivo.  

Aquando da leitura dessas obras, produzidas numa segunda fase a que 
chamei principal, da maturidade, o nosso autor produz atos de recepção que 
não ressaltam um fait-divers. O desfecho das suas narrativas não é inclusive de 
todo claro, é aberto, dubitativo. Induz a que não depreciemos a interpretação, 
a subjetividade. Estes romances, e em especial o Ensaio sobre a cegueira, têm 
coesão interna entre os atos, mas onde o seu valor recai não é no fait-divers, 
mas no que os atos representam no nosso íntimo de leitura. Embora a 
interpretação não varie tanto de indivíduo para indivíduo, o modo como 
aproveitamos a sua linguagem, isso sim, depende de cada leitor. 
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 Esta escrita é, a meu ver, uma reivindicação da literatura como 
possibilidade de aproximação ao múltiplo, ao variável, ao sensível, ao lúdico. 
É, nesse sentido, um ato marrativo que pugna por não esquecer detalles, 
subjetividades, complexidades que vive em cada indivíduo, é um esforço por 
ressaltar a tensão entre o possível e o real. Há tantas histórias possíveis neste 
romance como esforços dos seus leitores para compreendê-las. É como se o 
livro de areia borgiano só pudesse ser produzido mediante a subjetividade do 
leitor. 
 Podemos concluir que o reconhecimento do eu na história possível pelo 
esqueciemnto da diegese, o enriqueciemnto na valorização do enredo ao re-
assimilar continuamente personagens e situações e a vinculação análoga de 
situações históricas com situações atemporais são três ações possíveis graças 
à partícula como se. Possíveis, mas não impostas, indispensáveis ou literais, 
estas ações são executadas pela memória exemplar  de que fala Todorov, 
aquela que liberta da linearidade do texto e dá lugar a um aconteciemnto 
íntimo, único e revelador no momento da leitura. Retomemos os 
esquecimentos que ativam os dois romances aqui analisadas para que nos 
revelem intimamente passados perdidos, para potencializar o suspenso da 
nossa história pessoal ou para gerar novos princípios. Depois, recordemos os 
outros, regressando à história daquelas personagens que são, essas sim, 
completamente vítimas da ficção e sintamo-nos a salvo. Acaso não é disso que 
trata o feito ficcional? De sentir-se a salvo mal termine a leitura? Se guardamos, 
como se fôssemos uma mina, saudades, desejos, possibilidades... então 
germinaremos melancolia, saudade. Mas como o como se literário possibilita 
estas emoções culturalmente sustentadas tais como a melancolia do mexicano 
ou a saudade portuguesa, mas isso é tema de outra reflexão, de outro texto 
onde caibam estas outras ideias.    
 

Notas da tradução 
 
1 Esta e todas as citações dos textos foram traduzidas do original em língua espanhola; 
as referências indicadas referem-se, assim, ao texto original em língua espanhola. 
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