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Esta pesquisa é dedicada ao estudo das marcas autorais na prosa ficcional de José 

Saramago. Seus romances, apesar de imaginativos, estão impregnados de intrusões 

e comentários. Seriam essas intrusões resultado da confluência de gêneros, 

presente no texto saramaguiano? O corpus deste estudo é o romance O Ano da 

Morte de Ricardo Reis. Nele, o autor subordina diversas vozes narrativas, a voz do 

autor-narrador intruso. Esse fato coloca a indagação sobre ser essa voz uma marca 

autoral. Para compreendê-la, procedeu-se a ampla pesquisa bibliográfica em livros, 

artigos e no conjunto de sua obra principalmente. Assim, investigou-se questões 

relativas ao autor, ao narrador, ao hibridismo de gêneros e ao ensaio. Dividimos o 

trabalho em três partes. A primeira, dedicada ao estudo da interpretação textual, à 

historiografia e à análise do romance. Empregaram-se estudos de teóricos como U. 

Eco, F. Jameson, entre outros. Na segunda parte, tratou-se do hibridismo de 

gêneros, especialmente com relação ao ensaio. Para tal, foi importante a 

contribuição de teóricos como Sennet e Adorno. Na terceira parte, discutiu-se 

questões relativas ao autor e ao narrador. Aqui, foram valiosas as contribuições de 

Booth e o autor-implícito, de Friedman, cuja tipologia do narrador serviu de 

balizamento. A importância deste trabalho está no fato do pouco estudo realizado 

sobre o estatuto dessa voz autoral em Saramago. Seu objetivo último é indagar 

sobre ser esse estilo algo inovador e único. Concluiu-se, ao final, tratar-se de uma 

prosa retórica, que deita raízes em uma longa tradição de autores comentadores. 
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SANTANA, Jaderson Soares. The authorial traits in O Ano da Morte de Ricardo 

Reis, of José Saramago. Mastership dissertation. Program of Post-Graduation 

Studies in Literature and Literary Critics. Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, SP, Brazil, 2015, 135 p. 

 

This research is devoted to study the authorial traits in the fictional prose of José 

Saramago. His novels, despite imaginative, are impregnated with intrusions and 

comments. Would these intrusions, a trait of Saramago’s fictional prose, be a result 

of the mixed genre? Our corpus is O Ano da Morte de Ricardo Reis. A novel narrated 

by different voices, all subordinated to the dominant editorial omniscience. This fact 

aroused questions related to the authorial presence in Saramago’s prose. So, it 

became necessary to undertake an extensive bibliographical study including books, 

papers and the author works, as well. Investigations were led on literary theory 

referring to the author, the narrator, the mixed genre and the essay. The study was 

divided into three parts. The first one was dedicated to reflect on the hermeneutic, the 

historical studies and the novel criticism. The concepts proposed by Eco, Jameson, 

and others, were of assistance. The second part was dedicated to the mixed genre, 

especially between the novel and the essay. Sennet and Adorno’s studies provided 

subsidies. In the third part, themes related to the author and the narrator were 

addressed.  Booth with the implicit-author, and Friedman’s typology of point-of-view 

were of guidance. The relevance of our research lies on the few studies dedicated to 

the theme. A last investigation aims to understand, whether his literary stile 

represents a uniqueness. Thus, by means of conclusion, his style is rather a 

rhetorical one, that lies down its roots at an old tradition of intellectual-writers.  

Keywords: José Saramago; mixed genre; implicit-author; essay; editorial 

omniscience. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sempre que se fala em prosa ficcional, imediatamente associa-se seu relato à presença 

de um ente denominado narrador, considerado, junto ao enredo, às personagens, ao tempo e 

ao espaço, uma das categorias estruturais da narrativa. Suas classificações são múltiplas, 

dependendo do teórico e da abordagem adotados. Assim, temos narrador em terceira e em 

primeira pessoa, onisciência seletiva simples e múltipla, narrador intruso e, mais 

recentemente, o narrador “errante” e o narrador câmera da pós-modernidade. Todavia, tal 

categoria e respectivas classificações parecem insuficientes quando nos deparamos com a 

prosa de um autor comentador como a de Saramago. Tem-se a impressão de estarmos diante 

da voz de um locutor, como no cinema mudo ou no teatro. Uma voz, que não fazendo parte do 

enredo propriamente dito, faz parte da obra. Uma voz por meio da qual o autor, enquanto 

instância criadora da narrativa, faz-se presente no texto, comentando-o, questionando-o, 

fornecendo informações sobre o destino das personagens e relatando fatos que não fazem 

parte da fábula. Tal instância narrativa não mereceria uma abordagem outra, mais próxima do 

que o teórico americano, Wayne Booth, denomina de autor-implícito, e o próprio Saramago, 

enquanto crítico literário que foi, intitulou de autor-narrador?  

Partindo desse pressuposto e, tendo em vista a liberdade que a escrita adquire a partir 

do primeiro romantismo ao início da modernidade, passando pelos experimentalismos pós-

Mallarmé, até chegar aos extremos que atinge nesses tempos pós-modernos – veja-se a obra 

intitulada Ó, de Nuno Ramos –, os textos ditos ficcionais pedem cada vez mais uma 

abordagem teórica que lhes seja consentânea. Relatos históricos e artigos jornalísticos, dos 

quais se esperaria “objetividade”, trazem para sua narrativa o modo artístico, subjetivo, 

expressionista de relatar os fatos, próprio das narrativas ditas imaginativas. Do mesmo modo, 

textos ficcionais, cuja literatura de testemunho é um ótimo exemplo, veja-se, a título de 

ilustração, a literatura produzida no Brasil durante “os anos de chumbo”1 incorporam muito 

das marcas de referencialidade, próprias das narrativas não-ficcionais ou dos relatos 

históricos. A fronteira entre ficção e não ficção, embora exista – não se pode precisar 

                                                           

1 Anos de Chumbo (1968-1979). Período da história brasileira recente marcado pela decretação do AI-5 em 13 

de dezembro de 1968 e encerrado em 1979 com a promulgação da lei da Anistia. A literatura produzida nesse 

período é fortemente marcada pelo contexto histórico - o endurecimento do regime e a repressão aos direitos 

políticos e às manifestações culturais. Podem ser citados como autores desse período, escritores como: Ivan 

Ângelo, Ignácio Loyola Brandão e Antônio Callado. 
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exatamente seu ponto de intersecção – está, desde então, transponível em ambas as direções. 

Neste aspecto, como afirma Saramago2
, a distinção entre fato e ficção tornou-se “tema de 

costume”, o que demonstra, por parte do autor, um certo “tédio” em relação ao tópico. 

Aponta, também, em certo sentido, para o esgotamento do tema. A pós-modernidade é, por 

excelência, um espaço cujas características ainda não foram devidamente mapeadas3. Mas a 

instância que conduz a narrativa continua, em todos os casos, a ser classificada somente como 

narrador. 

Embora velho e desgastado o tema, como afirma Saramago, provavelmente, essa 

visada do “ou isso ou aquilo”, verdade ou imaginação, remonte à nossa formação filosófico-

crítica, conforme afirma Octavio Paz em seu ensaio “A imagem” (2012, p. 64). Para ele, 

desde Parmênides4 “nosso mundo tem sido o da distinção nítida e incisiva entre o que é e o 

que não é”, “o ser e o não ser”. Essa concepção racionalista e excludente, se por um lado 

tornou possível a história do Ocidente, condenou ao ostracismo quaisquer outras visões de 

mundo que ousassem trilhas distintas das preconizadas por esse princípio. Por esse motivo, 

por exemplo, diante de um texto classificado como ensaio, gênero discursivo que, em sua 

forma atual, nasceu no século XVI, aproximadamente – uma tentativa, uma espécie de 

opinião mais estruturada que o simples “acho” –, ao nos referirmos àquele que o escreveu, 

denominamo-lo de autor. Isso vale tanto para o século XVI, origem do ensaio moderno, 

quanto atualmente, quando ensaios publicados em jornais diários e revistas especializadas 

extraem seu valor como opinião, justamente do nome do autor/a que o assina. Uma afirmação 

do/a intelectual, do/a escritor/a como avalista de sua assinatura. 

O romance, por outro lado, é um gênero narrativo cuja certidão de nascimento e de 

óbito, ao menos para nós no Ocidente, encontra-se perdida em algum escaninho dos arquivos 

de um departamento de letras entre o novo e o velho mundo franco-anglo-americano, lugar 

por excelência de onde provêm as teorias a serem “observadas”. Tanto pode ter nascido na 

Espanha do século XVI com Cervantes e seu engenhoso D. Quixote, na França em 1678, com 

La Princese de Clèves, ou ainda na Inglaterra do século XVIII, com suas narrativas de 

                                                           

2 Saramago, José. A bagagem do viajante (1997, p. 54). 
3 A definição do pós-moderno oscila conforme a atitude do teórico diante do fenômeno, que poder ser a de um 

elogio-adesão (Vattimo), de simpatia moderada (Hutcheon), de constatação mais ou menos crítica (Lyottard, 

Harvey), de crítica negativa mesclada ao fascínio (Jameson), de rejeição (Habermas, Eagleton). (PERRONE-

MOISÉS, 2009, p. 181). 
4 Parmênides foi um filósofo grego (c.515-445 a.C), o qual, influenciado por Pitágoras, afirmava que se algo é, 

esse algo não pode ser também “não é”. 
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costume, Defoe, Ricardson e Fielding (STEVICK, 1976). Seu falecimento, por sua vez, situa-

se entre o final do século XIX e início do XX, com a prosa de Huysman e Joyce. Um dos seus 

elementos característicos fundamenta-se na natureza “predominantemente” imaginativa do 

relato. Um relato ficcional, autorreferencial, contado, “inquestionavelmente” por um narrador 

intruso em seu nascimento, um narrador impessoal, no seu apogeu, ou um narrador “errante” 

da pós-modernidade. 

A hibridização desses dois gêneros narrativos, como cremos ser a essência da prosa 

romanesca saramaguiana, e em O Ano da Morte de Ricardo Reis, especificamente, comporta, 

possivelmente, como dissemos no começo dessa introdução, uma reflexão mais aprofundada 

sobre a voz que os narra. Se o considerarmos como romance, o que equivale a considerar 

indistinguíveis as “vozes narrativas” de obras tão díspares como O Guarani, Grande sertão: 

veredas e Eles eram muitos cavalos, estamos diante de um narrador, seja qual for a tipologia 

utilizada para classificá-lo. Se o tomarmos como ensaio com personagens, uma categoria 

ainda não devidamente analisada, teremos um autor. Todavia, se pudermos aceitar sua 

natureza de prosa formalmente híbrida, que é o que se apregoa sem se atentar para as 

consequências daí decorrentes, tanto no que concerne aos demais elementos estruturais, 

quanto à própria natureza do texto – ficcional/não ficcional – essa reflexão parece apontar 

para uma terceira categoria, relativa à voz que os narra: a voz de um autor-narrador, ou 

simplesmente vozes narrativas, como veremos na terceira parte desse trabalho. 

É provável que aquilo a que se convencionou chamar estilo “saramaguiano” talvez 

seja, justamente, esse tratamento indiferenciado, essa transição continuada entre as fronteiras 

do ficcional e o não ficcional, “um experimento estilístico” compondo um texto que, embora 

predomine o espaço do imaginário, caracteriza-se por sua tessitura irregular, semelhante a 

uma colcha portuguesa de diferentes retalhos onde se veem, aqui e ali, partes distintas de 

crônica, poesia, ensaio, filosofia, história e literatura como a entendemos atualmente. Ou uma 

“inovação” formal na sintaxe e na pontuação de um artista engajado, cuja pretensão principal 

seria intervir, por meio de suas narrativas, no mundo em que vivemos. Ou poder-se-ia pensar 

numa narrativa híbrida, a qual, do ponto de vista da forma encerra a estrutura do romance, por 

exemplo, mas sob o ponto de vista de fundo, encerra um ensaio, uma reflexão sobre a inação 

ante o espetáculo do mundo. Uma narrativa cuja hibridização transcende à forma textual e 

atinge o cerne do fazer artístico: uma hibridização entre o ético e o estético.  

Assim, de modo sucinto, nossas discussões neste trabalho versarão sobre os seguintes 

pontos: 
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-  a prosa ficcional saramaguiana é amplamente retórica. Se não busca convencer ao 

leitor, pretende, no mínimo, expor um ponto de vista sobre o mundo; 

-  para esse propósito, utiliza-se do ecletismo que o romance, enquanto gênero, lhe 

permite; 

-  a ideia de autoria e criação é fundamental na discussão de sua obra; 

- embora muito se fale de ficção historiográfica para pensar seus romances, o caráter 

ensaístico é sua marca fundamental; 

-  mais do que uma criação, no sentido de originalidade, seu estilo é a reapropriação de 

estilos preexistentes - tanto na tradição literária portuguesa, quanto na do ocidente; 

- embora construída sob a perspectivas de várias instâncias narrativas, há um ponto de 

vista central em seus relatos, o qual deriva de uma voz narrativa onisciente e culta. 

Por oportuno, faz-se necessário, antes de adentrarmos na estrutura e conteúdo de cada 

um dos capítulos, esclarecer o que se entende por autor, autor-narrador intruso e autor-

implícito, todos eles conceitos que são a base desta reflexão. Por isso, para efeito desse 

estudo, cuja investigação volta-se para o objeto literário, campo no qual o termo autor 

também é parte do léxico, sua simples menção no título do estudo já indica um 

posicionamento favorável à instancia autoral. Assim, considera-se autor a função do sujeito5, 

enquanto origem do discurso ficcional. Aquele que concebeu o romance como um objeto 

estético. Perspectiva que aponta para o texto ficcional não apenas como uma construção da 

linguagem, mas também uma manifestação do espirito, a qual traz consigo a marca de sua 

criação, de seus valores e juízos. Enfim, as marcas de um tempo e de um espaço histórico 

determinados. 

Todavia, a obra literária, uma vez concebida e concretizada, desvincula-se de qualquer 

relação de sentido estável na origem. Passa a se constituir um objeto autônomo. No caso do 

romance, o que torna difícil identificar essa marca de origem situa-se principalmente em sua 

natureza ficcional. Seu caráter inventivo e não de registro, como o que se supõe ser o caráter 

do discurso histórico, por exemplo. Tudo no texto pertence ao texto e suas categorias 

estruturais parecem tratar-se de conceitos desde sempre identificados e catalogadas. Os 

elementos extraliterários que estão fora e o precedem “deixam” de ter relevância para sua 

análise crítica. É o que apregoam certas correntes da crítica, cujos argumentos tomam por 

                                                           

5 A expressão do autor enquanto uma função do sujeito no texto é uma ideia de Michel Foucault. Tal conceito 

está expresso no livro O que é um autor? (1969). Para ele, trata-se de retirar do sujeito “o papel de fundamento 

originário e de o analisar como uma função variável e complexa do discurso”. (FOUCAULT, 1997, p. 70). 
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base a matéria de construção da narrativa: a língua. Uma construção coletiva que precede o 

sujeito que fala no discurso, no caso o autor, como fonte de organização e sentido da obra6. 

Entretanto, segundo as correntes da crítica, para as quais o autor é uma das categorias 

dos estudos literários, cada romance, cada poesia é uma singularidade. Uma possibilidade do 

uso infinito que o sistema da linguagem possibilita. Ao utilizar-se da mesma como meio de 

expressão, tanto se reproduz e reescreve o palimpsesto que é a trama textual e suas 

permanentes reelaborações ao longo dos séculos, como se lhe acrescenta um pouco da 

identidade do usuário que se vale dela como meio de expressão. Apesar desses fios e desses 

rastros nem sempre estarem explícitos, eles nunca estarão ausentes. Ao dar vida a um mundo 

imaginário, seu criador também nele se revela. Uma obra é composta de elementos 

estruturais, como já mencionado anteriormente, os quais são inerentes a sua própria natureza 

formal. No entanto, há um espaço e uma diferença nem sempre catalogada entre esses 

elementos estruturantes da fábula, no caso da prosa ficcional, e aqueles que transitam no 

espectro não visível da obra. Essa zona construída a partir de valores e juízos, locus por 

excelência da subjetividade do “eu-criador”, abriga a categoria do autor-implícito ou, mesmo, 

da categoria anfíbia do autor-narrador intruso. Suas dimensões são, por conseguinte, 

ideológicas, são pontos de observação e de manifestação. Trazem para o texto um modo 

específico de perceber e avaliar o mundo. Ainda quando não manifestos, por meio de 

intrusões e comentários, por exemplo, são entes que existem entre o escritor e o mundo, como 

elementos extratextuais, e o texto ou enunciado, como mundo intratextual. Sua morada pode 

estar localizada tanto no modo, como na opção do que se conta. Uma prosa ficcional é 

construída tanto pelo que se disse, como por aquilo que se omitiu. O impacto do romance 

Madame Bovary resulta do adultério dentro de um contexto católico e conservador. 

Deste modo, o conceito de autor quando empregado neste trabalho corresponderá ao 

escritor, ao artista e, às vezes, ao nome cível sob o qual a obra é identificada. Isto é, uma 

identidade e/ou uma função. Será sempre uma categoria extratextual. Autor-implícito, autor-

narrador intruso, autor-narrador são conceitos cujos significados se aproximam, sendo, para 

efeito deste trabalho, categorias textuais, podendo fazer parte ou não na fábula. Estarão, no 

entanto, sempre presentes no texto, seja de maneira explicita, subentendida ou perceptível. 

Sua forma de “presentificação” no romance O Ano da Morte de Ricardo Reis dá-se pela voz 

                                                           

6 Para os modernos, a obra de arte é, ao mesmo tempo, autônoma e ligada (no ponto de partida e no de chegada) 

ao contexto em que ela se produz. A arte moderna vive essa ambiguidade. PERRONE-MOISÉS, 2009, p. 164). 



16 

 

da enunciação, a qual nunca deixa de informar ao leitor aquilo que sente, pensa ou acha a 

respeito dos fatos narrados, porque, no texto saramaguiano, nem tudo é verdade, nem tudo é 

mentira, e, “por vezes” “há um eu que insensivelmente nos remete ao próprio autor” 

(BERRINI, 1998, p. 57). 

Feitas essas considerações, é tempo de afirmar que partiremos do contexto histórico, 

para discutir a ideia de que, por meio do emprego da metaficção historiográfica em O Ano da 

Morte de Ricardo Reis, ambos, heterônimo e personagem são dois entes distintos. Aquele, é 

fruto de seu tempo, que corresponde ao fracasso do reformismo liberal – 1890/1910 – reforma 

política que culmina com o fim da monarquia, o golpe de 5 de outubro e os primeiros anos de 

instabilidade que caracterizam a implementação da república portuguesa. Este, a personagem, 

corresponde à voz do autor-narrador, com sua visão de mundo, avaliando em retrospectiva o 

que seria a ascensão dos regimes fascistas e nacionalistas na Europa do entre guerras. A nosso 

ver, esse é o ponto central do romance e da acentuada carga retórica do texto. Veja-se nesse 

sentido, a título de argumentação, o seu silêncio no que diz respeito aos expurgos e 

assassinatos levados a cabo, na mesma época, na União Soviética. Tais fatos não farão parte 

do espetáculo do mundo ao qual Reis irá presenciar em sua volta à pátria.  

Tal abordagem introdutória, tendo como ponto de partida o tempo histórico, faz-se 

necessária, em virtude da importância que a dimensão espaço-temporal assume na prosa de 

José Saramago. Tal característica ocorre de forma mais acentuada nos primeiros romances 

publicados a partir de Levantado do chão (1980) até O evangelho segundo Jesus Cristo 

(1991). Mesmo que ele afirme em várias de suas entrevistas e declarações não estar a escrever 

romances históricos (a assertiva aqui lhe é totalmente atribuída, já que, a nosso ver, existe aí 

um viés de análise possível em alguns momentos de sua extensa obra), nem em O memorial 

do convento, nem em A história do cerco de Lisboa, por exemplo, é inegável a importância do 

tempo e o papel das circunstâncias históricas em sua prosa de ficção. Quando indagado sobre 

o fato de serem seus romances, romances históricos, não se esquiva à pergunta, afirmando que 

“não há romance que não seja histórico, porque não há nada fora da história”. (SARAMAGO, 

1984).  

Uma resposta retórica, posto que apenas parece responder à verdadeira questão posta: 

Seriam seus romances, romances históricos no sentido que entende Lukács? Ou, considerando 

a própria tradição literária portuguesa, como os romances de Alexandre Herculano, por 

exemplo? Nessa análise, foram utilizadas abordagens de autores como Lukács, em sua 

conhecida obra sobre o romance histórico, Frederick Jameson, o qual, em palestra proferida 
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na Califórnia, atribui um novo estatuto ao romance histórico na contemporaneidade e, ainda, a 

reflexão de Horácio Costa sobre ser Saramago herdeiro de uma tradição literária portuguesa, 

que se estende desde o século XIX. No que se refere à interpretação textual, valemo-nos do 

entendimento de Umberto Eco em sua obra Os limites da interpretação (2012). 

Na sequência, e dialogando com o contexto, abordaremos a literatura portuguesa 

contemporânea e a emersão da literatura feita por Saramago desse momento e desse caldo de 

cultura luso, especialmente a literatura produzida pós 25 de abril de 1974, data que parece um 

divisor de águas na moderna produção literária portuguesa. A partir do fim do salazarismo, e 

da ditadura de Marcelo Caetano, os novos autores portugueses parecem começar a deixar para 

trás uma literatura fortemente marcada pela poesia e, na prosa, por uma narrativa assentada 

sob as linhas do neorrealismo e da influência estrangeira. Nessa sessão, foram-nos úeis os 

escritos sobre a literatura portuguesa contemporânea de autores como Miguel Real, e as aulas 

ministradas no curso de mestrado sobre literatura portuguesa contemporânea, da Professora 

Dra. Diana Navas. Em pontos específicos, as contribuições dos pensamentos de autores como 

Linda Hutcheon, Perrone-Moisés e Álvaro Cardoso Gomes. 

Posteriormente, apresentaremos uma análise possível do romance O Ano da Morte de 

Ricardo Reis, seu enredo, sua gênese e o que existe de retórica nessa narrativa. Os fatos 

elencados nos jornais e no cotidiano dos lisboetas, enquanto espetáculo do mundo, parecem 

corresponder mais aos anseios do autor-implícito do que do narrador, essa categoria 

“estrutural” da narrativa, tema que voltaremos a abordar na terceira parte desse trabalho, 

quando analisarmos as diversas vozes que compõem a narrativa do corpus. A descoberta da 

literatura nas bibliotecas públicas de Lisboa e na biblioteca de sua escola técnica. São nessas 

leituras feitas à noite, após o expediente, que Saramago toma contato, aos dezenove anos, com 

as Odes de Ricardo Reis, o qual, supunha tratar-se de um poeta português de carne e osso. É 

desse encontro que surgirá quase meio século depois o tema para criação do romance O Ano 

da Morte de Ricardo Reis. Muitas dessas análises tiveram por base depoimentos do autor e 

releituras críticas de sua obra, publicadas em jornais do Brasil e de Portugal e coligidas em 

um trabalho levado a efeito por Luciana Den Julio, aluna do mestrado em Teoria e Crítica 

Literária da PUC-SP. Valemo-nos também da contribuição de Teresa Cristina Cerdeira da 

Silva, Beatriz Berrini e Eduardo Calbucci. 

Encerrada essa parte inicial, relativa ao tempo, ao contexto, ao escritor, à obra e à 

fortuna crítica, passamos para o segundo capítulo, que abordará questões relativas ao 

hibridismo de gêneros e ao ensaio, presentes nos romances de José Saramago. A julgar pelo 
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que disse Saramago sobre sua prosa de ficção, trata-se de um ensaio com personagens. Não 

seria então, esse estilo, a retomada de uma tradição interrompida pela tradição francesa do 

romance realista, característico do século XIX, no qual prepondera a neutralidade do sujeito 

da enunciação? Uma tradição que tem suas origens nos Ensaios de Montaigne, e nos contos 

filosóficos de Voltaire, comum no período da ascensão do romance, no qual, entre as diversas 

obras de autores como Fielding e Sterne, percebe-se a presença desse autor-narrador como 

característica do gênero romance? Ou seria esse estilo cheio de interpolações e comentários, 

resultante do fato de ter sido Saramago um jornalista habituado à escrita de ensaios e crônicas, 

poesia, tradução e teatro, antes mesmo de se firmar como um romancista? Relativamente ao 

tema do ensaio, contamos com as reflexões do ensaísta americano Richard Sennet. Sobre a 

hibridização de gêneros, nos valemos de um estudo levado a efeito pela Professora Dra. Vera 

Bastazin, intitulado “José Saramago: hibridismo e transformação dos gêneros literários”. 

A terceira e última parte terá uma abordagem voltada para pensar a ideia do autor e a 

adequação do conceito de narrador na prosa romanesca contemporânea, bem como a diferença 

entre as duas categorias. É preciso pensarmos em vozes narrativas, sejam elas a do narrador - 

uma entre várias - a do autor-narrador de José Saramago, a do autor-narrador intruso, de N. 

Friedman. São tipologias que, junto à do autor-implícito, usaremos para identificar essa voz 

narrativa presente na sua ficção. Também nessa sequência, e cientes de que para a teoria 

estruturalista e pós-estruturalista o autor está morto – no sentido de que a linguagem o precede 

–, abordaremos, ainda que brevemente, esse contraponto a nossa ideia central, de que existe 

um sentido na origem e de que toda obra traz em si as marcas de sua criação. Os conceitos 

aqui empregados têm como formuladores Wayne Booth e o autor-implícito; José Saramago 

com a ideia do autor-narrador; Norman Friedman, e o autor-narrador intruso. Sobretudo, nos 

valemos da ideia de que são tantas as vozes capazes de conduzir a narrativa, que melhor do 

que narrador, é pensar na ideia de “voz narrativa”. Valemo-nos do opúsculo O foco narrativo, 

da autoria de Ligia Chiappini; do trabalho de Arnaldo Franco Junior, inserto na coletânea de 

textos – Teoria Literária: abordagens históricas e tendências contemporâneas. Relativamente 

à questão do autor como um modo de ser do discurso, valemos da fala de Michel Foucault, 

publicada sob o título O que é um autor? (1969), e do entendimento de Roland Barthes a 

respeito da “morte do autor”. São visões sobre a questão da instância autoral em âmbito pós- 

estruturalista. 

Embora as marcas do autor, às quais nos referimos, possam ser analisadas em outros 

traços da escrita, também indiciários dos vestígios de sua construção, para o propósito desta 
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investigação, as marcas da autoria serão analisadas por meio das vozes narrativas, ou melhor, 

por meio dessa voz narrativa tão marcada na prosa ficcional de Saramago e, por conseguinte, 

no romance O Ano da Morte de Ricardo Reis. Voz que alguns comentadores da obra de José 

Saramago chegam a considerar a voz do próprio homem. Uma afirmação delicada, que não 

ousamos fazer, haja vista a multiplicidade de significados que a palavra autor, se bem 

refletidos, podem suscitar, bem como, o risco que tal assertiva representa para a natureza do 

texto literário, um objeto estético, não um registro. 
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CAPÍTULO 1 – A RETÓRICA, A HISTÓRIA, A IDEOLOGIA E A CRÍTICA 

 

O título enquanto chave interpretativa 

 

Quem é o responsável pelo título da obra, pelos capítulos, pelas epígrafes, pelas 

intrusões nas mentes das personagens e nas diversas técnicas narrativas que expressam fatos 

que o narrador onisciente neutro, ou o narrador personagem em primeira pessoa não sabe, ou 

não poderia saber, não podendo contar, sob pena de não parecer crível ao leitor? Quem é que 

comenta sobre fatos que extrapolam a narrativa em curso, como por exemplo, em O Ano da 

Morte de Ricardo Reis em que, abrindo e fechando a obra, está a perplexidade de uma voz 

que diz: aqui o mar acaba e a terra principia. Aqui onde o mar acaba e a terra espera. São 

liberdades narrativas, postas à disposição do autor implícito1, que enriquecem a narrativa e 

permitem-no conduzir o leitor ao mundo ficcional que é a sua obra.  

Assim, antes mesmo de adentrarmos no corpo da obra, a retórica da ficção2 no 

romance O Ano da Morte de Ricardo Reis se instaura desde o título, com sua carga semântica 

marcadamente histórico-temporal. Há uma ambivalência no título do romance, a qual, 

dependendo da interpretação que se queira ter em conta – semântica ou crítica3 –, expõe, de 

imediato, essa presença do autor-implícito na prosa de Saramago. O título do romance, no 

caso do nosso objeto de estudo, pode ser fonte, no mínimo, de uma dupla significação. Pelo 

simples fato de estarmos diante de um texto literário, sua interpretação exige que se vá além 

do mero significado lexical. A linguagem será sempre amplificada. Todavia, embora não seja 

difícil concordar com tais premissas, é preciso cotejar a interpretação que se pretenda colocar 

em evidência com o texto ao qual o título serve de preâmbulo4. Desse modo, se o título for 

                                                           

1 Autor-implícito é um conceito criado por Wayne Booth (1961) e corresponde ao modo como o autor se 

apresenta na obra. Sua dimensão é ideológica. 
2 A retórica da ficção, ou seja, a presença do autor implícito e suas tentativas de persuadir o leitor sob um ponto 

de vista, uma observação, em suma, um convencimento a respeito de um tópico específico, em livros de natureza 

não didática especificamente, foi objeto de estudo do Professor do Departamento de Inglês da Universidade de 

Chicago, Wayne Booth, o qual expôs seu pensamento a respeito no livro intitulado The rhetoric of fiction, 

traduzido para o português como A retórica da ficção. 

3 ECO, Umberto. Os limites da Interpretação. (2012, p. 12). “Um texto pode ser interpretado tanto semântica 

como criticamente, mas apenas alguns textos (em geral os de função estética) preveem ambos os tipos de 

interpretação. [...]”. 

4 Ibidem, p. 14. “Agostinho, em De Doctrina Christiana dizia que uma interpretação, caso pareça plausível em 

determinado texto, só poderá ser aceita se for reconfirmada – ou pelo menos se não for questionada – em outro 

ponto do texto. [...] (p. 14). 
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tomado na sua literalidade, e correspondesse à deambulação vivida por Ricardo Reis em seu 

último ano de vida por uma Lisboa fria e chuvosa de inverno, a qual já não conhece mais, 

remeteria a narrativa exclusivamente para o enredo prosaico de um poeta expatriado que 

retorna à sua terra depois de uma longa ausência, e a intensidade semântica estaria centrada na 

“morte” de Reis. Uma ideia bastante modesta, à vista de um escritor engajado como 

Saramago, que pensa a literatura como um espaço para a reflexão5, como também pela 

evidente intertextualidade, que remete o leitor, desde o título, para o diálogo com a tradição 

poética portuguesa, e, em particular nessa obra, para a poesia de Fernando Pessoa.  

Nessa linha de raciocínio, nada impediria que o romance ostentasse um título com 

menor alcance retórico, ou um sentido mais unívoco, com uma outra carga semântica, tal 

como, “O amor entre Ricardo Reis e Lídia” ou “A volta do Exílio de um Heterônimo 

Pessoano”6. É importante ressaltar que não existe aqui uma crítica a uma interpretação que 

valorasse essa vertente. Não se deve esquecer o que afirma Eco em relação à interpretação 

literal de um texto: “Todo discurso sobre a liberdade de interpretação deve começar por uma 

defesa do sentido literal (2012, p. 9). O que se pretende, em realidade, é ressaltar a 

necessidade de se ter em consideração um outro elemento de fundamental importância na 

interpretação de uma obra – seja ela um texto, uma pintura, um livro, ou uma composição 

musical: a análise crítica de uma obra demanda que se considere em sua realização as 

condições históricas de sua produção. Ela não flutua no vazio de seu imanentismo. Se há uma 

intenção do autor, da obra e do leitor, elas coexistem com as condições históricas de produção 

do texto7
. 

                                                           

5 [...] Saramago aceita e emprega a literatura como possibilidade de subversão do poder, como instrumento de 

pensamento e de rebeldia, de combate intelectual, apegado ao humanismo libertador que sempre orientou a sua 

visão do mundo. (AGUILERA, 2013, p. 66). 

6 Em artigo publicado sob o título Sombra e Sol – Caderno letras & Letras – jornal português datado de 19 de 

junho de 1991 no. 49, o crítico François Baradez, analisando o livro O ano da morte de Ricardo Reis, considera 

o título anódino. Esse excerto, que julgamos oportuno transcrever neste trabalho, ante a flagrante contradição 

com o nosso ponto de vista: “Não posso deixar de dizer. Para começar, que não gosto particularmente do título 

que me parece demasiadamente anódino para uma obra com um ambiente e um sopro que nos arrastam 

irresistivelmente [...]”. (p. 14). 

7 “Para convalidar sua hipótese, o destinatário deverá, no mínimo, adiantar conjecturas preliminares sobre o 

possível remetente e sobre o possível período histórico no qual o texto foi produzido. Isso nada tem a ver com 

uma pesquisa sobre as intenções do remetente, mas tem, sim, a ver com uma pesquisa sobre o quadro cultural no 

qual se insere a mensagem. Diante de uma mensagem Senhor, protegei-me, é espontânea e honestamente que 

nos perguntamos se ela foi pronunciada por uma freira em oração ou por um camponês que presta homenagem a 

um feudatário”. (ECO, H. op. cit., p. XVII) (grifos acrescentados). 
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Assim, se o título for tomado como o primeiro ato da fala do autor-implícito, O Ano da 

Morte de Ricardo Reis, enquanto título, encerra, em sua duplicidade, uma narrativa em si 

mesma, que transforma o leitor em coautor, exigindo uma ampliação de sua capacidade 

reflexiva e de intelecção. Alcança uma significação que extrapola o enredo singelo das 

deambulações de um poeta enfastiado por Lisboa e, mais do que possibilitar, obriga uma 

compreensão para além de leitura do enredo prosaico que se inicia com a chegada de Ricardo 

Reis a Lisboa, porque, nesse momento da chegada, o heterônimo dará lugar à personagem. “O 

problema agora é descobrir o rosto apenas”, diz o narrador intruso após a descrição das 

principais características do heterônimo, desde há muito conhecidas por quem se interesse 

pela poesia de Fernando Pessoa, já que, a Saramago, cabe-lhe descobrir esse resto, que 

configurará, para o leitor, a personagem, o duplo, a cópia de uma cópia. A ideia platônica da 

imitação como cópia da cópia. 

 

[...] desta vez, o Pimenta está com sorte, não tem de ir aos andares altos, e enquanto 

ele sobe tornou o hóspede a entrar na recepção, um pouco ofegante do esforço, pega 

na caneta, e escreve no livro das entradas, a respeito de si mesmo, o que é necessário 

para que fique a saber-se quem diz ser, na quadrícula do riscado e pautado da página, 

nome Ricardo Reis, idade quarenta e oito anos, natural do Porto, estado cível, 

solteiro, profissão médico, última residência Rio de Janeiro, Brasil, donde procede, 

viajou pelo Highland Brigade, parece o princípio duma confissão, duma 

autobiografia íntima, tudo o que é oculto se contém nesta linha manuscrita, agora o 

problema é descobrir o resto, apenas. (SARAMAGO, 2011, p. 20-21). 

 

Há um turbilhão de acontecimentos e uma tensão latentes ao redor de Ricardo Reis 

desde sua chegada ao cais do Sodré numa noite fria e chuvosa de dezembro. “Os navios de 

guerra estão ancorados no Tejo” (SARAMAGO, 2011, p. 10). Sob esse prisma, portanto, é 

uma narrativa que não se circunscreve ao ir e vir de Ricardo Reis pelas ruas do centro de 

Lisboa (como um anti-herói num labirinto, cujo centro é a estátua de Camões), nem ao seu 

caso com Lídia, ou a sua visita ao Santuário de Fátima. Não é tampouco uma história de seus 

encontros com o espectro de Pessoa que, de pessoa real, se transforma em personagem 

ficcional (ao contrário de Reis), nem de sua “bulimia existencial”8. É tudo isso. Mas é, 

principalmente, tudo isso em constante diálogo com uma tradição cultural centenária expressa 

por meio da intertextualidade, que pode se manifestar de modo literal, ou por meio de alusões, 

e com o pano de fundo político e social português e europeu no qual se passam esses 

acontecimentos. Trata-se do ano 1936, com sua escalada de nacionalismos e seu prenúncio de 

                                                           

8 Expressão criada por Horácio Costa. 
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uma catástrofe anunciada. A Segunda Guerra. Momento histórico perante o qual o poeta das 

odes clássicas não pode se manter contemplativo, um cultor da filosofia epicurista9. Ou, 

poder-se-ia indagar, até que ponto alguém pode se manter “sábio” diante de um quadro sócio-

político com o qual se defrontavam os europeus às vésperas da Segunda Guerra, como 

argumenta Tereza Cristina Cerdeira, para quem, assim como para esta análise, O Ano da 

Morte de Ricardo Reis também guarda evidentes relações com o processo histórico pelo qual 

passava a Europa em 193610. 

O espetáculo do mundo com o qual se depara Ricardo Reis em seu retorno à pátria no 

ano de 1936, perceba ele ou não, é o do acirramento dos nacionalismos – um dos pilares dos 

regimes fascistas em ascensão –, a anulação da individualidade, a valorização da pátria e o 

caráter messiânico do líder. O Fuhrer, por exemplo, o grande condutor das massas. “Nós não 

somos nada”, ouvia-se não só na poesia de Pessoa, mas nas ruas da Alemanha nazista e, em 

Portugal, Salazar é comparado a um Deus – Portugal é Cristo. Cristo é Portugal 

(SARAMAGO, 2011, p. 281). Se Salazar é Portugal, não é difícil imaginar a conclusão 

expressa pelo silogismo. Assim, vemos na França a vitória da esquerda, com a Frente Popular 

de Léon Blum, condenada pelos artigos dos jornais lisboetas. Na Itália, país de onde se 

origina o regime fascista, Mussolini, o Dulce, com seu culto ao líder, o nacionalismo e o 

expansionismo imperial, no caso, a tomada da Etiópia. 

 

[...] Prosseguem as operações na Etiópia, e do Brasil que notícias temos, sem 

novidade, tudo acabado, Avanço geral das tropas italianas, não há força humana 

capaz de travar o soldado italiano na sua heroica arrancada, que fará contra ele a 

lazarina abexim, a pobre lança, a mísera catana [...]. (SARAMAGO,2011, p. 29). 

 

 Essa ocupação, no caso italiano, é uma clara violação do direito internacional, uma 

vez que a Etiópia era um país soberano, membro da Sociedade das Nações. A derrubada do 

governo constitucional espanhol de esquerda por Franco e, por fim, o mais importante de 

todos, a idolatria alemã a Hitler. “Hitler é um presente de Deus à Alemanha” (SARAMAGO, 

2011, 280). Todos esses fatos aparecem no decorrer da narrativa por meio de várias vozes: os 

                                                           

9 Desenvolvida na Grécia por volta dos anos 341-270 a.C, o epicurismo é uma abordagem filosófica para a qual 

o importante é a visão da paz de espírito, ou tranquilidade, como objetivo de vida. (BUCKINGHAM, W. et. al. 

2011, p. 64). 
10 “Extrapolando a dimensão meramente psíquica da aventura do eu, a experiência de vida do personagem só se 

realiza em diálogo com uma opção ideológica consciente pela participação ou pela alienação, ilustrando, desta 

forma, mais que um drama individual, um tempo e uma história”. (SILVA, 1989, p. 105). 
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artigos de jornais, os panfletos, a literatura e a arte pró-regime, a conversa na refeição do hotel 

Bragança, a voz do Dr. Sampaio, as vozes dos exilados espanhóis, as conversas entre Reis e 

Pessoa e entre as várias personagens entre si; todos atingidos pelo espetáculo do mundo de 

então, com maior ou menor nível de consciência. Por serem distintos os tempos do enunciado 

e o da enunciação, todos esses relatos e fragmentos são filtrados pelos comentários do autor-

narrador, mostrando claramente seu distanciamento do tempo do enunciado, seu 

posicionamento ideológico e seu domínio sobre os fatos11.  

Eis então, por trás de um título, toda uma história que se descortina. Se, em 1945, “o 

mundo tinha 60 milhões de mortos para enterrar, a loucura de Hitler explica muita coisa. 

Porém, a covardia de gente sã, ontem como hoje, explica muito mais” (COUTINHO, 2015, p. 

C6). É o que também se depreende dessa análise crítica do título. O que está evidenciado não 

é a morte de Reis, mas o espetáculo do mundo em 1936. O fim das liberdades e a banalidade 

do mal. Ou, como pensa Teresa Cristina Cerdeira da Silva, “o projeto do romance é uma 

espécie de desafio da identidade que investe numa proposta clara: colocar face a face a 

alienação, a situação de crise e o projeto revolucionário” (SILVA, 1989, p. 167).  

 

1.1 Uma explicação necessária  

 

Em que pese uma certa reiteração do elemento histórico na tradição narrativa 

portuguesa desde as crônicas de Fernão Lopes, à épica camoniana e aos romances históricos 

de Alexandre Herculano, tradição que prossegue ao longo do século XX, seja nos romances 

neorrealistas de Alves Redol,  seja nos romances contemporâneos que trabalham com o tema 

da  crise do salazarismo, da Revolução dos Cravos ou das Guerras de libertação colonial – O 

delfim (1968), O manual dos inquisidores (2002), Os cus de Judas (2000) –, a reiterada 

insistência com que se fala desse historicismo na ficção de José Saramago pode induzir o 

leitor iniciante em sua obra a uma erro de perspectiva. Por um lado, por fazê-lo crer Saramago 

como um autor de romances históricos na contemporaneidade. Por outro lado, por fazê-lo 

estender esse tema a toda a produção romanesca do autor. 

Assim sendo, e porque a metaficção histórica é apenas uma das estratégias utilizadas 

pelo autor-implícito para dialogar com o leitor no caso do romance O Ano da Morte de 

                                                           

11 Para aprofundamento sobre o tema, vide: SILVA, 1989, p. 105.  
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Ricardo Reis, não a única – o título traz explicitada a intertextualidade e o diálogo com a 

tradição ao referir-se a umas das personae de Pessoa –, colocamos, de partida, duas 

explicações que podem ajudar a pensar sobre esse fato, dirimir, se caso, dúvidas, e pôr, o 

máximo possível, a questão do tema histórico no seu devido escaninho na obra de Saramago. 

Traçamos, portanto, um panorama ampliado da produção literária de José Saramago em seus 

mais de cinquenta anos de criação, seguido por uma abordagem sucinta do que se entende por 

romance histórico, utilizando-nos de autores como Lukács, Frederick Jameson e Horácio 

Costa, deixando assim, em aberto, uma possibilidade de reflexão possível para análise de sua 

obra, verbi gratia, as que pensem seus romances a partir do mítico, da intertextualidade e do 

realismo mágico, por exemplo.  

Entre a publicação do romance Terra do pecado (1947) e a publicação de sua obra 

póstuma, Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas (2014), mais de meio século de 

escrita resultou na produção abundante e diversificada de escritos – prosa, poesia, crônica, 

teatro, ensaios, resenhas – isso, se não levarmos em conta seu trabalho como tradutor, que 

também é uma forma de produção, haja vista ser a tradução uma forma de recriação, de 

reescrita. Por fim, inclua-se, ainda, sua literatura infantil.  

Sua obra está, portanto, dividida cronologicamente em três períodos que tomaram 

como ponto de comparação, em primeiro lugar, a mudança em seu perfil como escritor. Da 

experimentação entre gêneros distintos da primeira fase – o período formativo12 –, para uma 

consolidação no gênero romanesco na segunda e terceira fase, conhecidas como fase estátua e 

fase pedra13
, respectivamente. Em segundo lugar, em sendo o mesmo o gênero, a distinção 

entre seus romances da fase estátua e da fase pedra, far-se-á quanto à forma do tratamento 

dado ao tema – nessa terceira e última fase, sua obra passa a se caracterizar por um tratamento 

mais impreciso e universalizante das dimensões espaço e tempo e da problematização14,15. 

                                                           

12 Cf. COSTA, Horácio. Autor da obra de referência sobre Saramago intitulada José Saramago: o período 

formativo, e que servirá para caracterizar o trabalho produzido por Saramago anteriormente a 1980. Romances, 

peças, prefácios de livros, crônicas, editoriais e ensaios. 

13 Tal classificação tem origem em uma fala do próprio Saramago, em um Congresso ocorrido em abril de 1998 

na Universidade de Turim, organizado com o propósito de discutir e analisar sua obra. Na ocasião, Saramago, 

após ouvidas todas as considerações que se fizeram sobre sua obra, forneceu, ele mesmo, em meio a um debate, 

sua opinião sobre alguns dos pontos apresentados e, dentre esses pontos debatidos, surgiu a metáfora “da estátua 

a pedra”, que servirá, a partir de então, para classificar sua produção literária.  

14 “Decidi que não haverá nomes próprios no Ensaio, ninguém se chamará Antônio ou Maria, Laura ou      

Francisco, Joaquim ou Joaquina. Estou consciente da enorme dificuldade que será conduzir uma narração sem a 

habitual, e até certo ponto inevitável, muleta dos nomes, [...]”. (Cadernos de Lanzarote, 1997, p. 101-102). 
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O primeiro período, graças a uma obra de referência sobre o autor, da lavra do 

professor e crítico, Horácio Costa, a qual será abordada quando tratarmos da fortuna crítica, 

passou a ser conhecido como período formativo, no qual se incluem as obras produzidas entre 

o romance Terra do pecado (1947) e a peça “O que farei com este livro?” (1980), fase 

bastante diversificada sob o aspecto da variedade de gêneros e dos experimentos literários. 

Nela são produzidos dois romances, o já acima mencionado Terra do pecado e o Manual de 

caligrafia e pintura (1977), se não considerarmos que nesse período também foi escrito um 

outro romance intitulado Claraboia, cujos originais ficaram desaparecidos por longo anos, e 

só foram publicados posteriormente, quando Saramago já era um autor conhecido. Também 

nessa fase foram publicados dois livros de poesia – Poemas Possíveis (1966) e Provavelmente 

alegria (1970). Quatro livros de crônicas (denominação bastante ampla, na opinião de 

Horácio Costa, para classificar as obras) publicadas primeiramente nos jornais Diário de 

Notícia e A Capital, Deste Mundo e do Outro (1971), A bagagem do viajante (1973), As 

opiniões que o DL teve (1974) e Os apontamentos (1976). Um livro de contos denominado 

Objeto quase (1978). Duas peças de teatro, “A noite” (1979) e “Que Farei com Este Livro?” 

(1980) e duas obras “experimentais” de difícil classificação: o texto “O ouvido” (1979), de 

viés poético-crítico, incluído em uma coletânea junto a outros cinco autores portugueses, 

intitulada A poética dos cinco sentidos, e O ano de 1993 (1975), uma espécie de parábola 

sobre o período salazarista, mas que também pode ser enquadrado como poesia16. 

Também nesse período foi escrito o livro de Literatura Infantil A maior flor do mundo, 

texto escrito inicialmente no começo da década de 197017. 

Em seguida, temos a fase situada entre os romances Levantado do chão (1980) e O 

evangelho segundo Jesus Cristo (1992), época em que sua prosa romanesca assume o estilo 

que o consagra como um dos grandes escritores ocidentais, ao menos pelo reconhecimento 

                                                                                                                                                                                     

15 Eduardo Calbucci, autor de um livro sobre a obra de Saramago, intitulado Saramago um roteiro para os 

romances (1999), considera que essa guinada na sua obra, entre as fases estátua e pedra, com suas respectivas 

características – historicismo na primeira e abstração/universalização na segunda – coincide com sua decisão de 

mudar para Lanzarote, nas ilhas Canárias. Eduardo observa, de forma bem instigante, que a partir de então, a 

ambientação espaço-temporal se dilui amplamente, ao ponto de não se saber, sequer, nomes de ruas ou 

características das personagens. O autor deixa para trás a saga dos portugueses e se volta para a saga do homem 

comum de todos os quadrantes. (CALBUCCI, 1999, p. 88). 
16 No artigo “O homem antes do Jornalista, o escritor antes do Nobel” escrito para a Revista Vértice em 

homenagem a Saramago – Revista Vértice. n. 168, jul-ago-set. 2013, p. 64-67, Sérgio Ribeiro classifica essa 

pequena obra na categoria de poesia. 

17 Cf. DUCLA SOARES, Luísa. Em “A literatura infantil de José Saramago”. Revista Vértice. n. 168, jul-ago-set. 

2013, p. 39-43. 



 

27 

 

que lhe advém internacionalmente com a premiação do Nobel18
. Essa fase ficou conhecida, ex 

post facto, como estátua, conforme citado.  

Este período, no caso, a fase estátua, segundo Saramago, “foi o período no qual, 

durante anos tenho vivido a construir a Estátua, o edifício que são meus livros. E até certa 

altura, até ao Evangelho, estive a trabalhar nesse edifício ou estátua...” (SARAMAGO, 2013, 

p. 22-23). O corpus desse estudo situa-se exatamente nessa fase e, como todos os romances 

desse período, quais sejam, Levantado do chão (1980), Memorial do convento (1982), O Ano 

da Morte de Ricardo Reis (1984), A jangada de pedra (1986), A história do Cerco de Lisboa 

(1989) e O evangelho segundo Jesus Cristo (1991) têm em comum as seguintes 

características: relatos fortemente ligados a eventos históricos, a presença bem delimitada dos 

elementos espaço-temporais, personagens bem delineadas e a presença de Portugal, sua gente 

e sua cultura como elementos axiais das narrativas, à exceção de O Evangelho, cujo enredo se 

passa na Palestina ao tempo de Jesus Cristo.  

Afora os romances mencionados, nessa fase foi escrito um livro de viagem, próximo 

ao gênero crônica – Viagem a Portugal (1981) e a peça de teatro A segunda vida de Francisco 

de Assis (1984). 

A terceira e última fase, a fase pedra, inicia-se com o romance Ensaio sobre a cegueira 

(1995)19;20. Em entrevista concedida em 06 de dezembro de 2000 – Caderno Ilustrada da 

Folha de São Paulo – Saramago, perguntado sobre o que seria a fase pedra, respondeu que a 

partir de Ensaio sobre a cegueira, “deixei de descrever os horrores ou as belezas dessa estátua 

                                                           

18 Para Horácio Costa, em obra já mencionada, o fato de o reconhecimento do autor ocorrer nessa fase de sua 

carreira literária faz com que o leitor e o público em geral sejam levados a crer que sua carreira começa, 

portanto, com o Saramago romancista de Levantado do chão (1980). Tal conclusão não passaria de um engano, 

haja vista que, excetuando-se o seu primeiro romance, Terra do pecado, Saramago se torna conhecido do público 

português justamente com seus livros de poesia. Os poemas possíveis (1966) e Provavelmente alegria (1970). 

“Já que seu primeiro livro publicado “não conta”, não havendo recebido acolhimento do público ou dá crítica, 

para todos os efeitos a entrada de Saramago no cenário da literatura portuguesa dá-se como poeta [...]. (COSTA, 

1997, p. 44). 
19 No livro-diário, Cadernos de Lanzarote, Saramago relata assim o registro do dia 02 de agosto de 1993: 

“Escrevia as primeiras linhas d`O Ensaio sobre a Cegueira”.  

20 “a partir de Ensaio sobre a Cegueira, o romance saramaguiano converte-se em lugar de interrogação e análise, 

onde o narrador se coloca perguntas, formula denúncias e coloca a época diante do seu espelho, incômodo e 

implacável, mas não isento de ternura e compaixão pelas desvalidas criaturas humanas. Da forma literária ao 

discurso do pensamento crítico [...]. Adquire pleno sentido a teoria enunciada pelo próprio escritor segundo a 

qual se considerava um romancista que escrevia ensaios com personagens nos quais, para além de mostrar-se 

como pessoa, exprimia preocupações e articulava inquietudes filosóficas”. (AGUILERA, 2013, p. 56). 
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e passei para o interior dela. É como se eu quisesse passar para dentro do indivíduo [...] para 

as indagações que o homem se faz desde que começou a pensar”. 

São dessa fase, além de Ensaio sobre a cegueira, obra por assim dizer introdutória da 

fase pedra, os romances Todos os nomes (1997), A caverna (2000) – os quais formam uma 

trilogia denominada “Trilogia Involuntária”, pois expressam, os três, a visão do autor sobre o 

mundo no final do século – O homem duplicado (2002), Ensaio sobre a lucidez (2004), As 

intermitências da morte (2005), A viagem do elefante (2008), Caim (2009), Claraboia (2011) 

e o romance publicado postumamente Alabardas! Alabardadas! (2014). Esse último romance 

permanece incompleto. Desse período são ainda a peça Don Giovanni ou O Dissoluto 

Absolvido (2005), o livro de contos O Conto da ilha desconhecida (1997), os livros 

memorialísticos Os cadernos de Lanzarote I-IV (1994) e As pequenas memórias (2006). Há, 

ainda, uma obra de literatura infantil, O silêncio da água (2011), no qual se conta a história de 

pesca de um menino no rio Tejo. 

 

1.1.1 A História segundo Saramago  

 

Ante a reiterada menção que se faz ao romance histórico, quando se fala dos primeiros 

romances de Saramago pós-Levantado do chão, devido à importância que o aspecto histórico 

desempenha no enredo desses “primeiros romances”, conforme já mencionado anteriormente, 

seria importante compreender, à luz de autores que abordaram o tema como Lukács (O 

Romance Histórico, de 1936), Frederic Jameson (O romance histórico ainda é possível?, de 

2004) e Horácio Costa (José Saramago e a tradição do romance histórico em Portugal, de 

1998/99), o que se entende por romance histórico, para, amparando-nos nesses distintos 

pontos de partida, podermos melhor situar o papel da história no romance de Saramago.  

Para efeito deste trabalho, a característica fundamental da escrita em Saramago não é o 

fato de seus romances se utilizarem do discurso histórico, mas seu aspecto ensaístico, 

reflexivo. Uma característica que se estende para além dos romances da primeira fase, e pode 

ser observada em obras de fase posterior como O ensaio sobre a cegueira (1995) – uma 

reflexão sobre a incapacidade de ver/refletir do homem moderno – e, em A caverna (2000), – 

uma reflexão sobre o fim de uma civilização fundada no valor do homem, para uma outra 

fundada sobre o consumo. Assim, cremos, entre a criação de uma narrativa propriamente 

histórica – como em O tempo e o vento, ou Ivanhoé, marco fundador desse subgênero 

literário, por exemplo, com suas tramas, seus vilões, seus heróis e mocinhas, enfim, sua luta 
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entre o bem e o mal –, e, por outro lado, a crítica levada a efeito sob a roupagem literária a 

respeito da noção de verdade/mentira, fato/ versão, ficção/não ficção, religião/razão que se 

configura como o cerne da narrativa em Saramago, vai uma longa distância, a nosso ver, mas 

não infirma a possibilidade de serem eles uma vertente do romance histórico na pós-

modernidade21
. Nessa mesma linha de raciocínio, importante ressaltar a reflexão de Vera 

Bastazin, em artigo escrito para o Caderno 2 do jornal O Estado de S. Paulo, datado de 9 de 

dezembro de 1998, intitulado “Poética e mito da personagem na obra de Saramago”, no qual 

ela afirma que “longe de vincular meros conteúdos históricos, bíblicos, sociais, políticos [...] a 

obra de José Saramago é uma manifestação artística de articulações imaginárias entre 

romances, séries literárias e outros códigos[...]”, levando a uma conclusão óbvia, para efeito 

desse estudo, que é a sua configuração de texto híbrido. 

 Na visão de Lukács, marcada pela leitura marxista da História, o surgimento do 

romance histórico é concomitante a uma série de acontecimentos históricos importantes, 

como a Revolução Francesa e as Guerras Napoleônicas, as quais coincidem com o apogeu e a 

consolidação da burguesia como classe hegemônica e do capitalismo imperialista e 

monopolista como sistema econômico dominante. Sua obra fundadora é Ivanhoé, de Walter 

Scott. O subgênero caracteriza-se por ambientar sua narrativa numa época específica, 

recriando, em toda sua particularidade, os valores, a linguagem e os costumes. Tem como 

protagonista um herói médio ou medíocre, o qual prevalecerá por seu caráter sobre os eventos 

históricos em que está inserido. Em suma, o romance histórico ou a narrativa de ficção, um 

texto híbrido de fato e ficção, resulta de um momento histórico específico, um elemento 

extraliterário, conformando sua configuração. 

Frederic Jameson, por sua vez, sem negar seu débito para como o trabalho de Lukács, 

prefere traçar uma nova periodização do subgênero e indagar “se seria o romance histórico 

                                                           

21 Sobre o tema da prosa saramaguiana e a pós-modernidade, interessante ver o que disse sobre o assunto, 

KLEINSORGE, Sérgio em artigo intitulado O pós-moderno nas mãos de Saramago. (Revista de Bibliotecon. & 

Comun., Porto Alegre, 5: 136-143 jan./dez. 1990). “Da mesma forma que não existe consenso em relação ao 

momento em que surge o pós-modernismo, parece um tanto arriscado classificar esta ou aquela obra com tal. É 

inegável, porém, que uma parcela representativa da literatura contemporânea possua traços comuns que, em seu 

conjunto, já nos permitem dispor de uma nova sensibilidade e, mais do que isso, de uma atitude cultural alheia 

ao modernismo. Por outro lado, o rótulo pós-moderno deixa trair uma certa facilidade (e não faltariam teóricos 

para sentenciar que este é um truque pós-moderno), um certo comodismo ou falta de inspiração que o leva a ser 

identificado, ao menos num primeiro momento, apenas em oposição a um conceito anterior. 

Mais sintomática, contudo, do que a falta de um nome próprio para o pós-moderno, é a utilização de seu prefixo 

para alargar fronteiras, como se nele coubesse toda a pluralidade da produção contemporânea. Se pudéssemos, ao 

invés de lidar com um conceito mais modesto, que restringisse sua aplicação a um grupo expressivo, mas 

determinado de obras, seria mais fácil - e mais justo – entendê-lo antes como uma tendência do que como 

movimento [...]. 
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minimamente possível no quadro de uma estética modernista” e, se possível, “não seria ele 

indistinguível de outras obras modernistas não-históricas”? (2007, p.187). Em oposição ao 

que disse Lukács como característica do romance histórico, Jameson afirma que Scott foi o 

criador do drama de costumes, o qual, na sua opinião, caracteriza-se menos pelos trajes e 

exotismo da ambientação do que pela existência de um vilão e “se organiza em torno do 

dualismo épico do bem e do mal”. De acordo com essa perspectiva, o romance histórico tem 

em seu centro um evento histórico paradigmático, como uma revolução ou guerra, que é uma 

condição de sua configuração. 

Jameson menciona também a questão do tempo tratada na trilogia Tempo e narrativa 

(1994), de Paul Ricouer, pela importância que, a seu ver, essa análise agrega à caracterização 

do romance como histórico e, em especial, a questão do “evento primordial”, que reorganiza o 

tempo em torno de si. O nascimento de Cristo é um exemplo. Tal evento deve estar presente 

no romance para que ele seja considerado como histórico, transcendendo à existência 

individual, ou ao tempo existencial das personagens. Cita, a título de exemplificação, a 

invasão da Rússia por Napoleão, revelando esse evento como catalizador na narrativa de 

Guerra e Paz. Portanto, o romance histórico se caracterizaria, em última instância, não pelo 

tempo histórico individual ou pelo tempo histórico transindividual isoladamente, mas pela 

conjugação desses dois tempos. 

 

O romance histórico não deve mostrar nem existências individuais nem 

acontecimentos históricos, mas a intersecção de ambos: o evento precisa trespassar 

de um só golpe o tempo individual dos indivíduos e seus destinos. (JAMESON, 

2004, p. 192). 

 

Horácio Costa22, por seu lado, retraça a inserção de José Saramago numa tradição 

literária portuguesa que remonta a três dos principais expoentes da literatura lusa no século 

XIX: Almeida Garret, Alexandre Herculano e Eça de Queiroz. Tradição essa que, a seu ver, 

em sua longa produção textual, incorporou elementos históricos da grande narrativa fornecida 

pela história de Portugal. Cada qual interpretando-a a seu modo. Para ele, essa escolha da 

vertente histórica dentro da tradição literária portuguesa deve-se, em primeiro lugar, ao fato 

de que “em muitos de seus romances e obras de teatro, Saramago distinguiu-se por trabalhar 

temas históricos e formas de representação do tempo histórico na obra literária” (1998, p. 98) 

                                                           

22 COSTA, H. José Saramago e a tradição do romance histórico em Portugal. In: Revista USP, São Paulo, n.40, 

dezembro/fevereiro 1998-99. Artigo reprografado. 
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e, em segundo lugar, ao fato de que Saramago, embora conceda uma grande relevância à 

matriz literária portuguesa do XIX, “apresenta uma relação complexa e mutante com a 

tradição que incorpora em sua escritura” (1998, p. 99).  

São três os caminhos, segundo Horácio Costa, pelos quais Saramago se aproxima 

dessa rica matriz portuguesa. De Almeida Garret, por meio do aspecto digressivo do seu texto. 

Essa aproximação deu-se “a nível de incorporação paródica”, exemplificada na crônica 

“Viagens na Minha Terra”. Nesse texto, Saramago afirma que o melhor do texto garretiano 

está na liberdade do autor de passar de um tema a outro e, em segundo lugar, pelo seu perfil 

de crônica: a viagem nela relatada. Muito do estilo posterior de Saramago, encontra nesse 

caráter digressivo, sua matriz. “A sinuosidade, a alusão, o prazer de narrar, a justaposição de 

conteúdos narrativos” (1998,p.100). Mais importante ainda, a digressão é, na opinião de 

Horácio Costa, “um estilema evidente na textualidade que Saramago desenvolve a partir de 

Manual de pintura e caligrafia [...] e que chega até [...] O evangelho segundo Jesus Cristo. (p. 

100)”. Importante ressaltar que a menção ao Evangelho indica apenas que o artigo em questão 

foi escrito no início dos anos 90, e não nega essa marca nos seus textos ulteriores. Ao fim do 

parágrafo, afirma que no romance O Ano da Morte de Ricardo Reis todas essas características 

referidas estão presentes e que nele “fundo e forma, enredo e linguagem, tudo em O Ano da 

Morte de Ricardo Reis remete-nos à digressão de origem garrettiana, não apenas como força 

motora do texto, mas [...] como produtora de conteúdos narrativos [...] (1998, p. 100). 

O segundo caminho, o que liga Saramago a Alexandre Herculano, faz-se com relação 

ao aspecto ideológico: suas concepções dos relatos históricos, “como exemplo de modalidade 

de discurso de verdade” (1998, p.101). Herculano, como escritor e bibliotecário real e um dos 

maiores historiadores europeus de seu tempo, desenvolveu “a primeira interpretação moderna 

da história da nação portuguesa” (1998, p.100). Foi ele quem, pela primeira vez, deu destaque 

ao papel das classes médias na formação da História de Portugal, afirmando a importância dos 

Concelhos na vida política do país. Por fim, “a desmistificação do discurso oficial”, como a 

suposta intervenção divina na batalha de Ourique, mito fundador da monarquia lusitana. São 

abordagens muito características na escritura posterior de Saramago. 

Finalmente, o terceiro e último dos caminhos aproxima seu texto expressivo do mais 

expressivo romancista português do século XIX: Eça de Queiroz. Embora reconheça 

existirem várias características que são comuns aos estilos dos dois escritores, como a ironia, 

por exemplo, é da crítica tecida por ambos ao subgênero do romance histórico que Costa vai 

tratar no artigo. Tanto Eça de Queiroz, em seu romance A ilustre casa de Ramires, quanto José 
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Saramago em A história do Cerco de Lisboa, lidam com a construção de um romance 

histórico dentro de outra narrativa. “Através do duplo desenvolvimento do enredo”, e aí 

poderia estar se referindo aos dois romances citados, “o escritor faz a apreciação crítica do 

subgênero literário do romance histórico” (1998, p. 103). Horácio Costa prossegue traçando 

um paralelo entre a importância, dentro dos enredos desses romances, da crítica levada a cabo, 

por ambos, de um subgênero já em defasagem desde a época em que Eça escreveu sua obra, 

isto é, em pleno período estético do realismo-naturalista. Trata-se, em ambos, “de uma postura 

de revisão crítica da novelística histórica como subgênero literário” (1999, p. 104). 

Haveria então, nos romances de Saramago, ao menos naqueles da fase estátua, esse 

grande evento histórico que serviria de mediador entre o tempo histórico e o tempo existencial 

das personagens? À luz desse novo quadro para o romance histórico tratado por Jameson, é 

possível identificar tal interseção nos romances O Ano da Morte de Ricardo Reis e Levantado 

do chão. Tal evento seria a ditadura Salazarista, que interfere na vida individual e coletiva de 

todas as personagens do romance. Todavia, é importante ressaltar que, um dos elementos mais 

evidenciados na metaficção histórica em Saramago é justamente a crítica ao relato histórico 

oficial. Uma abordagem que o situa na tradição portuguesa desde Alexandre Herculano. Uma 

releitura a serviço de uma dada visão política. É a ficção criada não para corroborar a História 

feita a partir dos documentos públicos constantes dos arquivos e construída para realçar o 

papel dos grandes homens e dos grandes feitos históricos. A História monumental. É uma 

ficção histórica que visa justamente preencher os espaços vazios deixados pelas ausências de 

documentos ou de relatos que lhes deem suporte. É a história dos excluídos e que se situa no 

campo de crível-verossímil. Do que poderia ter sido. É, na melhor das hipóteses, A História 

Social de Portugal segundo Saramago: salazarismo, latifúndio, igreja, líderes e revoltas 

camponesas, sebastianismo, opressão, militantes de esquerda – cuja presença mais se infere 

do que se conta. É a falibilidade das fontes documentais, passíveis de serem alteradas 

acidental ou deliberadamente, como as notícias veiculadas pelos jornais em O Ano da Morte 

de Ricardo Reis. “Está no jornal, eu li.” (SARAMAGO, 2003, p.388). Todavia, não existe em 

nenhum deles a presença de um vilão, como preceitua Lukács, em torno do qual a disputa 

entre o bem e o mal se estruturará. A questão dominante parece ser o aspecto crítico, um 

caráter interpretativo da história, sob um prisma da Nouvelle Historie ou da História dos 
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Annales23. A falibilidade das fontes. Vejamos o que diz o autor-narrador ou o narrador intruso 

sobre o tema das fontes, ao descrever a cena em que Ricardo Reis, após retornar de sua visita 

à PIDE, escreve uma carta para Marcenda, informando-a, como prometido, daquilo que havia 

se passado na sede da polícia política do Estado salazarista: 

 

Se a história deste caso vier a ser contada um dia, não se encontrará outro 

testemunho, somente a carta de Ricardo Reis, se entretanto não se perder, que é o 

mais provável, pois certos papéis o melhor é nem os guardar. Outras fontes que 

venham a descobrir-se serão duvidosas, por apócrifas, ainda que verossímeis, 

certamente não coincidentes entre si e todas com a verdade dos factos, que 

ignoramos, quem sabe se, faltando-nos tudo, não teremos nós de inventar uma 

verdade, diálogo com alguma coerência, um Victor, um doutor-adjunto, uma manhã 

de chuva e vento, uma natureza compadecida, falso tudo, e verdadeiro. 

(SARAMAGO, 2011, p.218) (grifo acrescentado). 

 

1.1.2 A questão temporal. Heterônimo e personagem: dois entes distintos 

 
          Sinto que quem sou e que fui são sonhos diferentes. 

(Saramago) 

 

Se a metaficção historiográfica, enquanto elemento revelador de uma mentalidade ou 

de um arranjo social especifico sobre o qual o autor deseja refletir, desempenha um papel 

importante na obra de Saramago, a questão temporal não é menos importante. Suas obras, no 

plano interno, além de polifônicas, são constituídas de um tempo ficcional pluridimensional. 

Essa característica opõe, no caso do nosso corpus, um Ricardo Reis heterônimo e um Ricardo 

Reis personagem.  

 O tempo, como elemento constitutivo da narrativa ficcional como a entendemos, 

tornou-se importante a partir da modernidade, aqui considerado o período do século das luzes, 

época em que os romances na Inglaterra eram publicados em fascículos na revista Spectator, 

conforme analisado por Ian Watt (1917-1999). Referindo-se ao tema, em A ascensão do 

romance, o crítico e professor inglês de Literatura, ao analisar a questão temporal como uma 

característica da prosa ficcional a partir do século XVIII, afirma que o tratamento do tempo 

enquanto dimensão fundamental do mundo físico e uma força que molda a história individual 

                                                           

23 José Saramago, pelo lado da criação ficcional, aproxima-se bastante da concepção da Nova História. Para essa 

corrente historiográfica, surgida na França nos anos 1970, em termos de narrativa histórica tudo é subjetivo. O 

historiador reconstrói o passado por meio de suas concepções sobre aquele outro tempo. Em seu discurso 

histórico está sempre presente, também, sua ideologia e a ideologia do seu tempo. Há um tempo do discurso e 

um tempo do sujeito do discurso, os quais são necessariamente distintos. (Cf. SILVA, 1989, p. 23-29). 

 



 

34 

 

é uma herança do renascimento e está diretamente em oposição à concepção platônica das 

Formas e Ideias, que moldou a filosofia e a literatura clássicas. Nela, as histórias eram 

atemporais e serviam para refletir verdades morais imutáveis. Em sua análise, cita a opinião 

de dois outros autores, como E. M. Foster – para o qual o romance moderno, com base nessa 

nova concepção da importância atribuída à dimensão temporal, é “um retrato da vida através 

do tempo” –, e Northrop Frye, o crítico canadense, o qual compreende a “aliança entre o 

tempo e o homem ocidental” como o traço distintivo do romance dos outros gêneros. 

Relativamente ao tempo ficcional, existem, na realização de todos os textos, três 

tempos distintos, pelo menos. O tempo da enunciação, o tempo do enunciado e o tempo da 

leitura, ou da recepção do texto. No caso específico do romance O Ano da Morte de Ricardo 

Reis ocorre a confluência de várias temporalidades. Há um tempo da enunciação, que é o do 

autor-narrador, com suas escolhas e seus comentários sobre o espetáculo do mundo; o tempo 

do enunciado, ou seja, o ano de 1936, que corresponde ao tempo da personagem, posto no 

palco do mundo, conforme a escolha do autor-narrador; um tempo do heterônimo, o alter ego 

pessoano, poeta das odes clássicas, já previamente constituído sob uma mentalidade que 

desapareceu com o fim da monarquia portuguesa e o desmoronamento do mundo europeu do 

século XIX, a Belle Époque; e, por fim, o tempo da leitura. Poderíamos, ainda, considerar o 

tempo em que transcorre a narrativa, que formalmente corresponde a oito ou nove meses, mas 

remete, não raramente, a fatos ocorridos, ora num tempo prévio, ora num tempo posterior. 

Essa pluralidade de tempos permite que a narrativa, desdobrada no plano do enredo, a partir 

de uma noite fria e chuvosa de dezembro de 1935, possa começar, pelo menos, um mês antes, 

em 29 de novembro daquele ano, data do falecimento de Fernando Pessoa. É ela que 

desencadeia toda a trama narrativa. É possível observar, por exemplo, a antecipação de um 

evento futuro, que ainda não se deu no tempo cronológico, mas encontra espaço no desenrolar 

do tempo ficcional. Uma possibilidade que se realiza concomitantemente com a respectiva 

mistura de gêneros, no caso a mescla do ensaio e da crônica, que é uma marca da autoria em 

O Ano da Morte de Ricardo Reis. 

 

Um homem deve ler de tudo, um pouco ou o que puder, não se lhe exija mais do que 

tanto, vista a curteza das vidas e a prolixidade do mundo [...], chegando a uma certa 

altura da vida, já todos, mais ou menos, lemos as mesmas coisas, embora o primeiro 

ponto de partida nunca venha a perder a sua influência, com aquela importantíssima 

e geral vantagem que têm os vivos por enquanto, de poderem ler o que outros, por 

antes de tempo mortos, não chegaram a conhecer. Para dar um só exemplo, aí temos 

Alberto Caeiro, coitado, que tendo morrido em mil novecentos e quinze, não leu O 

Nome da Guerra, Deus sabe a falta que lhe fez, e a Fernando Pessoa, e a Ricardo 
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Reis, que também já não será deste mundo quando o Almada Negreiros publicar a 

sua história. (SARAMAGO, 2011, p.153) (grifo acrescentado). 

 

 Essa pluralidade de tempos evidenciados na narrativa de O Ano da Morte de Ricardo 

Reis nos remete, facilmente, a uma variedade de fatos que nele não foram mencionados, mas, 

ainda que subentendidos, possibilitam uma ampliação da leitura da obra. Assim, pode-se 

pensar que, apenas na aparência, ambos, heterônimo pessoano e personagem saramaguiano, 

assemelham-se. 

É sabido que Ricardo Reis, o heterônimo, nasceu em 1887, na cidade do Porto e que se 

exilou voluntariamente em 1919, no Brasil, indo morar no Rio de Janeiro, onde trabalhará 

como médico. Entre os anos de 1890 e 1910, Portugal vive o reinado de D. Carlos I 

(lembremo-nos de que Ricardo Reis nasceu dois anos antes da ascensão do Rei ao trono), o 

fim da Monarquia, e a imigração em massa de portugueses para o Brasil, especialmente da 

região norte onde está situada a cidade do Porto. Era para o Porto e/ou Lisboa que afluíam os 

portugueses pobres em busca de trabalho, os quais não podiam emigrar para o Rio ou para as 

colônias. Esse é o tempo do heterônimo. 

O outro, a personagem saramaguiana, uma criação ad hoc a serviço da retórica da 

ficção de um escritor engajado. Um centro de consciência, o qual, talvez, convoque os leitores 

a refletir sobre o que significa contemplar o espetáculo do mundo em retrospectiva. Se 

pensarmos que todo artista só pode representar sua própria época, toda a narrativa em 

Saramago, ao menos em romances com acentuado viés histórico, são releituras das épocas do 

Portugal colonial, monárquico, republicano e ditatorial: seja o do século XVIII de Memorial 

do convento, seja o do entre guerras, de O Ano da Morte de Ricardo Reis, sob o prisma de um 

marxista. O próprio Saramago posiciona-se assim sobre o tema, quando se refere à construção 

do romance Memorial do convento:  

 

É uma ficção sobre um dado tempo do passado, mas visto da perspectiva do 

momento presente em que o autor se encontra, e com tudo aquilo que o autor é e 

tem: a sua formação, a sua interpretação do mundo, o modo como ele entende o 

processo de transformação das sociedades. (SARAMAGO, 2010. p. 33). 

 

 Desse modo, a compreensão ampla da história narrada em O Ano da Morte de 

Ricardo Reis começa com a história do último monarca a governar de fato Portugal, D. Carlos 

I, cuja ascensão ao trono se deu em 1889 e se encerra em 08 de setembro de 1936, dia da 

eclosão da revolta dos marinheiros no Tejo e termo final da vida da personagem Ricardo Reis. 
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Tudo, levando-nos de volta à necessidade da compreensão ampliada do contexto histórico-

cultural que extrapola o tempo da narrativa. 

Haveria, ainda na década de 30, ou mesmo antes, nessa Europa em rápida 

transformação, espaço para o intelectual contemplativo, para o poeta das odes clássicas, com 

uma poesia que não refletia o   mundo do entre guerras? Uma poesia presa à estética clássica 

greco-latina – e suas idealidades mitológicas, ninfas, musas, pastores - num tempo como o 

ano de 1936, marcado pelos nacionalismos, pela ascensão dos fascismos e pelo 

endurecimento do regime nazifascista de Hitler? A inação, que para Reis era um modo de 

vida, não teria sido responsável por todas as formas de opressão que afligiram milhares de 

homens e mulheres nesses annus horrbilis, que poderiam ser o de nós leitores?  

Sobre essa mesma ótica, veja-se como se posiciona Saramago em Cadernos de 

Lanzarote, ao comentar que, por ter escutado muitas vezes de seus professores durante os 

primeiros anos escolares, ser o homem o único animal que podia gozar da sorte de ser 

racional, acabou por acreditar nessa afirmação por longos anos na sua vida. Somente como 

adulto é que pode colocar em dúvida essa crença amplamente disseminada. Depois desses 

comentários e reflexões sobre a irracionalidade dos homens, como a percebe no momento em 

que fala, ou seja, no ano de 1993, conclui seu pensamento afirmando que “o espetáculo do 

mundo é, [...] uma demonstração explícita e evidente do que chamo irracionalidade humana” 

(1997, p. 27). 

A literatura em Saramago apresenta-se como a arte a serviço de uma reflexão, não 

apenas estética, mas intelectual. Um espaço que o narrador compartilha com a voz do autor-

narrador. Uma voz narrativa a qual cumpre bradar, por meio da literatura, esse “despertai-

vos”. Um resgate não intencionado do velho instruir deleitando. Como se apresentava e se 

apresenta a literatura portuguesa nesse contexto? 

 

1.2 A literatura portuguesa pós-25 de abril 

 

“[...] literaturas inteiras, grandes e boas, se fizeram assim, nefelibatas, mas 

nenhuma delas parece ter nascido de lugar nenhum ou de segunda mão; todas 

emergem de um quadro mental enraizado numa cultura presente, no ar que se 

respira[...]”. (TEZZA, 2012, p. 158). 

 

À luz do conceito de que a literatura comparada é o estudo das relações entre duas ou 

mais literaturas nacionais, poder-se-ia crer que não se pode falar de estudos literários 
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comparados quando se quer explicar a obra de um autor, a partir do contexto literário de sua 

própria tradição. Ao se abordar, como agora, o contexto literário português no qual viveu e 

produziu Saramago, tem-se em mente a ideia de se proceder a uma espécie de estudo literário 

comparado. O que de fato é. Quais os elementos literários e os fatos culturais que assemelham 

e que distinguem o escritor de O Ano da Morte de Ricardo Reis e sua obra dos outros 

escritores portugueses e das obras de seu tempo? O que “pertence” a Saramago e o que 

“pertence” à tradição literária portuguesa do século XX e, mais especialmente, àquela geração 

de escritores pós-25 de abril, quando ele passa a se dedicar exclusivamente à literatura?  

Uma literatura cuja aparente ausência de uniformidade é, por si, uma identidade dessa 

literatura portuguesa que se realiza a partir do fim da ditadura, com destaque para autores 

como José Cardoso Pires, Antônio Lobo Antunes, Inês Pedrosa, Valter Hugo Mãe, José Luís 

Peixoto, entre outros. 

É oportuno mencionar também a importância dessa contextualização, tendo por 

balizamento uma interessante reflexão que o crítico e professor João Alexandre Barbosa faz 

sobre a linguagem da literatura24
. Com o propósito de refletir sobre as linguagens de que é 

composta a literatura, cita, textualmente, uma frase de Northrop Frye, na qual o crítico 

canadense afirma que “na linguagem de qualquer poema é preciso conhecer duas linguagens”: 

a língua em que está escrito o poema e a linguagem da própria poesia.  

Tomando por base o pensamento de Frye, o professor João Alexandre desenvolve uma 

reflexão pertinente dizendo a que, para compreender um quadro de Mondrian, é necessário 

compreender a tradição de pintura holandesa na qual ele se insere. Prossegue sua reflexão 

citando uma outra frase, agora de Fernando Pessoa, uma espécie de manifesto à inserção da 

poesia dentro de uma tradição: “No mais pequeno poema de um poeta deve haver sempre 

alguma coisa por onde se note que existiu Homero”. Isso não quer dizer necessariamente que 

um poeta, ao escrever, esteja explicitamente se referindo a uma tradição, o que pode 

eventualmente acontecer, haja vista a recorrência à metaficção e à intertextualidade. No caso 

de O Ano da Morte de Ricardo Reis esse diálogo com a tradição – um diálogo com Fernando 

Pessoa –, é posto em evidencia desde o título. Essa correlação pode se dar pelo elemento 

                                                           

24 BARBOSA, João Alexandre. “Literatura nunca é apenas literatura”. Transcrição de um depoimento do autor 

no Seminário Linguagem e Linguagens: a fala, a escrita, a imagem. 
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conformador da poesia e da literatura que é a própria língua: nesse caso, não só a língua no 

sentido do código, mas dos valores e tradição que ela carrega consigo. 

Analisando a literatura portuguesa que se fez após 25 de abril, José Saramago é 

bastante otimista, afirmando que, durante três anos após a Revolução, uma geração inteira de 

escritores portugueses não sabia bem sobre o que escrever. Depois desse tempo, houve uma 

espécie de renovação na literatura de seu país que se caracterizou por dois aspectos 

significativos. O primeiro, é o fato de a literatura portuguesa, até então conhecida por produzir 

bons poetas, passar a revelar bons romancistas. O segundo, é que o número de romancistas 

novos surgidos a partir de então possui, entre eles, muitas escritoras, e todos esses novos 

romancistas já estrearam com obras bastante densas, maduras. Ressalta ainda que, a partir de 

então, em Portugal, “não se produzem mais romances à francesa ou à inglesa, como antes. 

Além disso, esta geração não tem papas nem mestres nem discípulos. Cada escritor é papa, 

mestre e discípulo de si mesmo” (NEUMANE PINTO, J., 1986). 

É dentro dessa tradição literária portuguesa contemporânea que se quer entender a 

provável “singularidade” que identifica a prosa romanesca de José Saramago, “uma prosa 

construída sobre os pilares da língua culta barroca e da oralidade”25. É também dessa 

singularidade que nos ocupamos neste estudo. Ela não precisa ser confirmada ou refutada, 

mas pela comparação com outras obras e autores, com as características que lhes são 

“peculiares” – multiplicidade, estilo próprio, confluência de gêneros, metaficção etc. – busca-

se entender o chão discursivo sobre o qual ela se constituiu. Seria oportuno dizer, por 

exemplo, que, embora o próprio Saramago considerasse Levantado do chão como o último 

romance neorrealista português, há uma distância de estilos narrativos entre o seu romance e 

os romances de Alves Redol. Seja Gaibéus, obra considerada fundadora do neorrealismo 

português, ou Barranco de cegos, do mesmo autor. Talvez, a razão dessa fala queira indicar 

uma posição ideológica, uma literatura que trate do tema da desigualdade, da opressão e da 

luta de classes e, no caso, do latifúndio em Portugal e a consequente miséria do homem do 

campo. Um realismo pintado com as cores do marxismo. Todavia, no que se refere ao 

                                                           

25 O trecho onde a frase aparece é o seguinte: [...] “Com efeito, o Prêmio Nobel entendeu que esta peça 

constituía uma homenagem à sua língua e atribuiu aos diversos estados de consciência despertados pela doença 

as reações linguísticas que se produziram na escrita, fazendo vir à superfície sedimentos verbais de caráter 

arcaizante que conviveram no discurso com outras formas contemporâneas. Uma coabitação que, num gesto 

final de oportunidade e elogio, funde as duas correntes constitutivas da singularidade e identidade da sua prosa, 

construída sobre os pilares da língua culta barroca e da oralidade [...] Excerto extraído do livro José Saramago: 

da estátua a pedra e Discursos de Estocolmo, 2013, p. 66 (grifo acrescentado). 
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“como”, a distância que se abre entre as obras coloca Saramago ao lado de uma nova geração 

de escritores, próximos aos experimentos formais de um autor como José Cardoso Pires. Em 

Saramago desaparecem os sinais habituais de pontuação, especialmente aqueles definidores 

da fala no discurso literário, substituídos, no caso, pela vírgula e pela utilização das 

maiúsculas e, em Cardoso Pires, chama a atenção a simultaneidade de tempos ficcionais, o 

emprego de parênteses, a interrupção da narrativa para acréscimo de um detalhe, uma 

observação ou um pensamento. Vejamos os seguintes trechos, extraídos dos romances 

Barranco de cegos, Levantado do Chão e O Delfim: 

 

A terra daquele cemitério era sua, com a aldeia e tudo o que lhe ficava à volta. E ali 

era ele quem mandava, não precisara de o lembrar à filha. Já marcar o lugar para o 

genro – seria metido num dos jazigos da família, no dos aparentados, ao pé das 

mulheres, das crianças e dos homens; de certos homens que disso pouco mais 

tinham do que o corpo. De cova aberta no chão, bem funda, só os que davam a terra 

o que ela merecia. Tradição herdade do avô, não seria ele quem iria traí-la. (REDOL, 

1998, p. 21). 

 

A nuvem grossa desmanchara-se um pouco, quebrara-se o primeiro ímpeto da 

chuva. O homem saiu ao caminho, interrogou os ares, virou-se aos quatro pontos 

cardeais, e disse à mulher, Temos de ir, não podemos ficar aqui até a noite. E a 

mulher respondeu, Vamos. Puxou o bico do peito à boca do filho, a criança sugou 

em falso, pareceu que ia chorar, mas não, esfregou a cara no peito já recolhido e, 
suspirando, adormeceu. Era um menino sossegado, de bom feitio, amigo da mãe. 

(SARAMAGO, 2013, p. 17). 

 

Toda essa corda de montes, antes de ter sido hipotecada e solta ao mato por um 

agrônomo caprichoso, foi conquistada por um outro Palma Bravo (o primeiro, o 

mais antigo, Tomás Manuel também, e porventura couteiro-mor), discutida em 

demandas pelos que vieram a seguir (pelo de poucas falas, pai do actual, pelo 

advogado guerrilheiro, por um outro que tinha o brilho que cegava...) e, pouco a 

pouco, elevada à categoria de território intocável em nome da lenda e do costume. 

Não faltaram padres da aldeia a prestar-lhe homenagem. Regedores, escrivães, 

armas. (PIRES, 2010, p. 31-33). 

 

O Delfim (1968), romance de José Cardoso Pires acima citado é considerado, por sua 

vez, a obra fundadora da literatura portuguesa contemporânea. Nela, como se pode observar, 

já se apresentam de forma embrionária as características que irão identificar esse romance 

contemporâneo. Ou seja, os temas e as estéticas contemporâneas já estão ali delineados. 

Relativamente ao tema, temos o tratamento alegórico da decadência e estagnação portuguesa 

frente às nações desenvolvidas do mundo. No plano da microestrutura, a presença do que veio 

a se denominar o narrador errante da pós-modernidade, a intertextualidade, a metaficção 

historiográfica e, especialmente, aquele traço, que, segundo Hutcheon, caracteriza o âmago da 

prosa pós-moderna: a mimeses do processo (apud MICHELES da Rosa, s/d). Há, a partir de 
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então, a preponderância do gênero romanesco, em detrimento da poesia, que foi, até então, a 

marca principal da literatura portuguesa. Essas obras, igualmente, são obras marcadas pela 

combatividade, isto é, pela busca da inovação da narrativa, tanto em termos macro quanto 

microestruturais26.  

Este romance, por exemplo, em que pese ter sido escrito doze anos antes de Levantado 

do chão, e dezesseis anos antes de O Ano da Morte de Ricardo Reis, guarda com ambas, do 

ponto de vista estilístico, similaridades, características que irão identificar a prosa romanesca 

em Saramago, como se pode ver no seguinte trecho: 

 

Os cães. (Entraram dois no café, levados por uma jovem de calças de amazona.) “Os 

cães são a memória dos donos”. 

Nós, em face dessa afirmação dos entendidos (entre esses o cauteleiro da Gafeira), 

pomo-nos a idealizar os bons animais como mandam as gravuras escolares: salvando 

o afogado, rondando o enfermo ou a pressentirem a morte, entristecidos [...]. 

(PIRES, 2010, p. 49). 

 

Em O Ano da Morte de Ricardo Reis, a primeira frase que inicia o romance também 

parece uma voz descolada da narrativa, como é o caso do comentário em O delfim, “os cães 

são a memória dos donos”, comentário esse que, assim como em José Saramago, vai 

desencadear uma digressão reflexiva da voz narrativa, um julgamento sobre a validade do 

enunciado. É o que se pode observar, a título de comparação, no seguinte trecho extraído de O 

Ano da Morte de Ricardo Reis: 

 

Passou Ricardo Reis adiante do jazigo que procurava, nenhuma voz o chamou, Pst, é 

aqui, e ainda há quem insista em afirmar que os mortos falam, ai deles se não 

tiverem uma matricula, um nome na pedra, um número como as portas dos vivos. 

(SARAMAGO, 2011, p. 41) (grifo acrescentado). 

 

Vê-se, em ambos, o mesmo gosto pela digressão, pela intrusão do autor-narrador e 

pela reflexão sobre o enunciado.  

São obras com uma abordagem crítica da realidade, do contexto socioeconômico e do 

universo do romance. Nascem como uma forma de reação ao modelo romanesco tradicional. 

                                                           

26 HUTCHEON apud MICHELS DA ROSA, Seleste. In: O Delfim e o pós-modernismo. Copia reprografada. 
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Realizam simultaneamente um inventário crítico da realidade social e um inventário crítico da 

linguagem e do discurso ficcional e não-ficcional, questionando a distinção entre ambos.27  

Veja-se a esse respeito, a última parte deste trabalho, quando se reflete sobre a voz 

narrativa em Saramago. Pode-se mesmo citar o discurso indefinido em Inês Pedrosa – onde o 

tempo e o espaço perdem a perspectiva realista, para se tornarem o tempo interior da voz que 

fala. Mesmo assim, essa voz narrativa, vez ou outra, reflete sobre essas mesmas questões com 

que se deparam os romances modernos: 

 

Tinhas resposta para tudo, raios te partam. No tempo em que estudavas História, a 

tua especialidade eram as perguntas. Interrogavas o passado com veemência e 

método: porque é que isto foi assim? Porque é que as outras possibilidades não 

puderam ser? Onde é que está a verdade, para além dos fatos?. (PEDROSA, 2003, p. 

19). 

 

Igualmente, há nessa nova geração de romancistas portugueses um anseio por 

transformar o romance em um documento que represente essa época de transformações nas 

ciências, nas artes e na filosofia. Existe neles uma dualidade no que concerne à representação 

do histórico: ora, é subvertido, ora é retratado com “fidelidade” (GOMES, 1993), como, por 

exemplo, em Levantado do chão. Os temas da Revolução dos Cravos e o fim das guerras 

coloniais são recorrentes entre esses autores, seja como realidade ficcionalizada, seja 

enquanto tempo aludido. No primeiro caso, temos exemplos bastantes na obra de José 

Saramago. E, no segundo caso, no romance de Inês Pedrosa, quando as personagens, em seus 

discursos, fazem alusão ao tempo do fim da ditadura, porque, no caso, não é a discussão do 

fim das guerras coloniais nem o salazarismo, o mote da narrativa: “Sabia já que essa atitude 

prejudicaria a minha carreira no Banco – mas, em 1975, a carreira não significava nada. Essa 

foi uma das coisas boas desse ano convulso” (PEDROSA, 2003, p. 88). 

No âmbito microestrutural, essas obras procuram comentar a linguagem, objeto do 

fazer literário. Desmascaram o mito da linguagem neutra e representativa do real - a palavra 

objeto e a palavra instrumento -, ou do próprio romance, como um espelho da realidade 

empírica.  Incorporam discursos considerados não-literários pela tradição (GOMES,1993). É a 

hibridização ou confluência de gêneros que discutimos nesse trabalho, como uma das 

características fundamentais do romance em Saramago. Embora não seja um recurso que se 

                                                           

27 Tal análise tem como fonte o livro A voz itinerante: Ensaio sobre o romance português contemporâneo, de 

Álvaro Cardoso Gomes. São Paulo: Edusp, 1993. 
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possa dizer inovador, é utilizado de forma acentuada por esses novos escritores portugueses. A 

prosa poética faz-se presente, como uma forma de desinstrumentalizar a linguagem de sua 

função referencial. 

 

Cruzávamos a cidade à hora em que a luz do sol se mistura com a cinza amarelada 

dos candeeiros. Respirávamos o ar lavado dessas primeiras horas, um ar molhado 

que fazia brilhar os carris dos elétricos e inundava de rosa velho as persianas 

corridas. (PEDROSA, 2003, p. 33). 

 

Uma ovelha caiu. A montanha chorou-a como lágrima branca, gorda, que o mar não 

foi capaz de dissolver. (MÃE, 2014, p. 85). 

 

Para os lados do Teatro Nacional, o Rossio está cheio. Caiu uma bátega rápida, 

abriram-se guarda-chuvas, carapaças luzidias de insectos, ou como se a multidão 

fosse um exército avançado sob a proteção dos escudos, postos sobre as cabeças, ao 

assalto duma fortaleza indiferente. Ricardo Reis meteu-se pelo ajuntamento, afinal 

menos denso do que parecera de longe, abriu caminho, entretanto a chuvada 

cessara, fecharam-se os guarda-chuvas como um bando de aves pousadas que 

sacudissem as asas do repouso noturno. (SARAMAGO, 2011, p. 82) (grifo 

acrescentado) 

 

Há nelas, o recurso às frases soltas, curtas, e paratáticas e o ritmo mais livre do 

discurso, presentes em autores como Antônio Lobo Antunes, em O manual dos inquisidores, e 

no livro A Desumanização, de Valter Hugo Mãe. 

 

Contei as nuvens. As que pareciam raposas, cães ou gatos. As que pareciam rostos 

zangados. As que pareciam coisas de vestir. (MÃE, 2014, p. 53). 

 

[...] ao entrar no tribunal em Lisboa não pensava na quinta de agora mas na casa e na 

quinta do tempo do meu pai quando Setúbal. (ANTUNES, 1998, p. 09). 

 

Há, ainda, a valorização dos discursos considerados não literários, com a incorporação 

do coloquial, sem a diferenciação entre a narração, a descrição e o diálogo. A mudança do 

foco narrativo, sem que possamos identificar, quando se está na presença do narrador 

onisciente, do fluxo de consciência e da onisciência seletiva. O narrador, nessa “nova” 

literatura é apenas mais uma voz entre as diversas vozes de que se compõe o romance. Uma 

voz que também se contamina pelo clima de desalento do romance (GOMES, 1993). Uma 

narrativa na qual o autor cede lugar ao narrador ou mesmo a nenhum narrador.  

 

[...] e convenci-me de que tudo se tinha passado ao contrário, de que fora eu a pôr na 

tua cabeça as ideias que me devolvias, ligeiramente ampliadas. Eu era, por 

definição, a perfeita, a escolhida por Deus. Se ao menos te tivesse dito “Obrigada”. 

Deus da minha imperfeição, entorna um mililitro da minha voz morta nos sonhos do 
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meu amigo, deixa-me dizer esse obrigada que tanta falta me faz. (PEDROSA, 2003, 

p. 29). 

 

O vento soprava com força, encanado, na Rua do Arsenal, mas não chovia, somente 

sobre os passeios caíam alguns grossos pingos sacudidos dos beirais. Talvez que o 

tempo melhore a partir de hoje, esta invernia não pode durar sempre. Há dois meses 

que o céu anda a desfazer-se em águas, foi o que disse ontem o motorista e disse-o 

como quem não acredita em dias melhores. (SARAMAGO, 2011, p. 47) (grifo 

acrescentado). 

 

No primeiro trecho, em Inês Pedrosa, vê-se que, a partir do “obrigada”, ocorre a 

mudança do foco narrativo sem que se faça alusão ao fato. Ao leitor cabe observar que, o 

monólogo interior, com um interlocutor X, transforma-se abruptamente na representação de 

um fluxo de consciência. Nesse instante, muda-se o interlocutor e a fala se transforma num 

pedido a outro interlocutor, que não o tu com quem a personagem dialogava até então. 

No segundo excerto, extraído de O Ano da Morte de Ricardo Reis, vê-se que a 

mudança da voz narrativa – do narrador onisciente em 3ª pessoa – ocorre após a palavra 

beirais. No romance, Ricardo Reis caminha pelo centro de Lisboa, num fim de tarde chuvoso. 

Da voz do narrador, passa-se ao pensamento de Reis, suas reflexões e um desânimo, que a 

princípio supõe-se ser o do motorista de táxi que o conduziu no dia de sua chegada a Lisboa, 

mas que parece ter influenciado o próprio Reis: “esta invernia não pode durar para sempre”. 

 

Gostava que pudesse aparar o meu corpo também. Ficar eternamente criança por 

vontade, nem que desse muito trabalho. Ser sempre assim, igual ao que fora a minha 

irmã. O único modo de continuarmos gêmeas. Sabes, pai, se eu crescer e não crescer 

a Sigridur vamos ficar desconhecidas. Faz de mim um bonsai. Peço-te. Corta o meu 

corpo, impede-o de mudar. [...] (MÃE, 2014, p. 11). 

 

 O mesmo fenômeno de mudança de foco narrativo ocorre neste outro trecho, no qual, 

inexiste um narrador, enquanto instância que media a visão da personagem e o leitor, salvo se 

considerarmos o conceito de narrador num sentido lato, correspondendo a qualquer voz que 

relate um fato, um acontecimento no romance, mesmo que seja por meio do pensamento dessa 

personagem. Nesse exemplo acima sabemo-lo, pois ouvimos seus pensamentos, seu 

monólogo interior. Abruptamente, muda-se o ponto de vista, e mesmo que a fala agora não 

seja a do monólogo interior, trata-se de uma apresentação dramática. O narrador não interfere. 

São as falas das personagens que nos dizem sobre o ocorrido. Apesar disso, essas falas não 

são introduzidas pela pontuação habitual, com travessões e maiúsculas, marcando as falas no 

discurso. Tais características são uma busca da representação, no plano literário, da oralidade. 

Uma marca apontada como definidora da prosa de José Saramago, mas que também pode ser 



 

44 

 

observada em Valter Hugo Mãe, conforme trecho abaixo, extraído do romance O remorso de 

Baltazar Serapião: 

 

Com vento a bater nos tapumes da janela mal coberta, água a inundar esterco no 

chão, velha, ela ficava à espera de que algo repusesse o dia e a libertasse para o 

campo, a fazer nada senão comer erva, vendo-nos labor ininterrupto, nós não 

dormíamos, ficávamos a fustigar o sono com dores de cabeça, martírios horas e 

horas [...]. (MÃE, 2011, p. 11-12). 

 

Pisa o lixo das ruas, ladeia os caixotes virados, debaixo dos pés rangem vidros 

partidos, só faltou que tivessem atirados também os velhos pelas janelas com o 

manequim, não é assim tão grande a diferença, a partir de certa idade nem nos 

governa a cabeça nem as pernas aonde hão de levar-nos(...). (SARAMAGO, 2011, 

p. 85) (grifos acrescentados). 

 

Resumidamente, a literatura portuguesa contemporânea, cujos estudos e 

sistematização estão ainda em curso, incorpora em seu conjunto diversas marcas do romance 

na modernidade. Desde o romance O delfim, que em seu capítulo XIX, por exemplo, ainda 

nos propõe uma narrativa que nos coloca diante de uma descrição objetiva do ambiente e da 

personagem, 

 

No andar de baixo, ao fundo da sala de jantar, a jovem das calças de amazona joga 

bridge com três caçadores. Entre mim e o grupo, ninguém por enquanto. Mesas 

postas, talheres alinhados e, mesmo diante do meu nariz, um prato a fumegar. 

(PIRES, 2012, p. 115). 

 

ao romance A desumanização, de Valter Hugo Mãe, lançado mais de meio século depois de O 

delfim, em que o narrador, o tempo e o espaço ficcional fundem-se numa ausência de 

perspectiva, ou de desrealização, numa combinação onde história, ficção e filosofia estão em 

imbricação contínua, em uma prosa carregada de lirismo, conforme se pode ver no seguinte 

trecho: 

 

A poesia é a linguagem segundo a qual deus escreveu o mundo. Disse o meu pai. 

Nós não somos mais do que a carne do poema. Terrível ou belo. Terrível ou belo, o 

poema pensa em nós como palavras ensanguentadas. Somos palavras muitos 

específicas, com a terna capacidade da tragédia. A tragédia, para o poema, é apenas 

uma possibilidade [...]. (MÃE, 2014, p. 45). 

 

A prosa romanesca portuguesa moderna incorpora traços que são comuns à literatura 

moderna, não somente portuguesa, mas à literatura ocidental, da qual essa literatura é 
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caudatária. Isto é, experimentalismos, desrealização, mudanças de foco narrativo, hibridização 

de gêneros, com forte influência da prosa poética, inversão mimética, ou seja, a literatura, 

assim como as demais formas de arte, não almeja representar o mundo sensível, mas serem 

elas mesmas o acontecimento que narram. Ouça-se, nesse sentido, o que pensa Reis sobre a 

falsidade dos diálogos de uma peça, de Alfredo Cortez, à qual vai assistir no Teatro Nacional, 

no Rossio, onde espera encontrar Marcenda:  

 

Ricardo Reis reflete sobre o que viu e ouviu, acha que o objeto da arte não é a 

imitação, que foi fraqueza censurável do autor escrever a peça no linguajar 

nazareno, ou no que supõe ser esse linguajar, esquecido de que a realidade não 

suporta o seu reflexo, rejeita-o, só uma outra realidade, qual seja, pode ser 

colocada no lugar daquela que se quis expressar [...]. (SARAMAGO, 2011, p. 118) 

(grifo acrescentado). 

 

Desmascaramento das convenções romanescas que vinham do século XIX, seja do 

período romântico, seja do período realista. Tais aspectos estilísticos, incorporam-se nessa 

literatura, às vezes de forma mais marcada nesse ou naquele autor, mas apontam, sempre, para 

uma nova forma de construir a literatura da qual Saramago, se não é herdeiro, é um exemplo. 

Se em suas primeiras obras, como Manual de Pintura e Caligrafia e Levantado do Chão, 

podem-se observar traços de uma estética neorrealista, à medida que o autor avança na 

realização de seus demais romances, observa-se o aprofundamento de uma nova estética, 

afirmada não apenas na questão da sinalética, mas também em uma liberdade de utilização de 

diversas vozes narrativas e de uma pluralidade de tempos ficcionais. 

Em Saramago, como se acabou de afirmar, se nos primeiros romances, a narração 

guarda semelhanças com a descrição figurativa do trecho de O delfim que transcrevemos, com 

tempo, espaço e personagens ficcionais definidos, ao mesmo tempo, é dono de uma prosa 

híbrida, em que a poesia às vezes rivaliza com a épica, como no trecho extraído de A 

desumanização. Sua voz narrativa predominante, embora onisciente, intrusa e comentadora, 

sabe e deixa saber ao leitor que se está diante de uma obra ficcional. Comenta a linguagem e 

as inconsistências que tentam delimitar a fronteira entre a ficção e a não-ficção, a filosofia e a 

história, como o faz Sininho em Fazes-me falta. Abusa da temporalidade do agora, quando 

remete o leitor a várias temporalidades simultaneamente, um recurso próprio do cinema, 

utilizado sobre outra ótica por Antônio Lobo Antunes, em O manual dos inquisidores. No 

caso, embora o autor-implícito lance mão de uma multiplicidade de visões para descrever o 

mesmo fato, a temporalidade é múltipla como aquela existente em Saramago. O tempo 
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cronológico não mais comanda o desenrolar da narrativa. Passado e presente se fundem 

continuamente, como forma de representar o real. 

Seu romance, finalmente, compartilha, como marca fundamental dessa tradição da 

literária portuguesa contemporânea, a marca da combatividade. Uma busca permanente pela 

inovação tanto no que diz respeito aos temas quanto aos aspectos microestruturais. Significa 

dizer, uma revolução que não se restringe aos temas, mas ao tratamento dado a esses temas 

por meio de uma inovação na própria linguagem, seu meio de construção. 

 

1.2.1 Em O Ano da Morte de Ricardo Reis, um espetáculo retórico do mundo  

 

Nem todos os heterônimos de Fernando Pessoa morreram no mesmo ano do poeta. 

Alberto Caeiro, por exemplo, já havia falecido há vinte anos. Entre os espaços em 

branco deixados por Pessoa na biografia de Ricardo Reis - “Ricardo Reis nasceu 

em 1887 (não me lembro do dia e do mês, mas tenho-os algures), no Porto, é médico 

e está presentemente no Brasil, escrevia Fernando Pessoa a Adolfo Casais 

Monteiro, em 13 de janeiro de 1935, explicando a gênese dos heterônimos. 

“Ricardo Reis regressou a Portugal depois da morte de Fernando Pessoa”, 

acrescenta José Saramago. Aqui, neste jogo entre o que foi ou não foi, ou poderia 

ter sido, reside a alquimia do romance. (Xavier, 1984). 

 

Ao saber da morte de Pessoa, o protagonista do romance, Ricardo Reis, ou “um 

homem grisalho, seco de carnes [...]” (p. 14), retorna de seu exílio voluntário de dezesseis 

anos no Brasil. Não sabe ao certo por que volta. Apenas vem. Hospeda-se na suíte 201 do 

Hotel Bragança, na Rua do Alecrim, centro de Lisboa, onde passará os três primeiros meses 

de seu retorno a Portugal. Uma vez aí instalado, começará sua epopeia por uma Lisboa que 

lhe é física e politicamente estranha. 

Travará relações com funcionários do hotel e com outros hóspedes: Salvador, o 

gerente, cortês na aparência e um defensor leal do status quo. É ele quem mais se inquieta 

quando Reis é chamado a prestar esclarecimentos na P.I.D.E., a polícia política do regime 

salazarista. Ele representa, no plano da ficção, o estado de ânimo do homem médio português, 

face ao regime de medo instalado pelo salazarismo no corpo social; Dr. Sampaio, um notário 

da elite de Coimbra, simpatizante do regime fascista de Salazar, como parece ser o caso da 

burguesia portuguesa durante o regime salazarista. Eis o esboço, com o qual o narrador 

saramaguiano o introduz na narrativa: “ a porta abriu-se outra vez, agora entrou um homem de 

meia-idade, alto, formal, de rosto comprido e vincado (p. 26). Sem mais detalhes que o 

identifiquem, mas já deixando saber, nesses poucos traços, a figura circunspecta de um 

homem respeitável, de meia-idade. Sua composição psíquica, pode ser melhor compreendida 
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no trecho a seguir. Nela se apresenta um modo de pensar e uma visão de mundo, que pode 

corresponder à maneira como a elite de então via o governo salazarista, dez anos depois do 

golpe militar de 1926, ou oito anos após o efetivo governo de Antônio de Oliveira Salazar. O 

autor-narrador vale-se, para tanto, de um diálogo informal no restaurante do hotel, entre 

Doutor Sampaio e Ricardo Reis: 

 

[...] A nós o que nos vale, meu caro doutor Reis, neste cantinho da Europa, é termos 

um homem de alto pensamento e firme autoridade à frente do governo e do país, 

estas palavras disse-as o doutor Sampaio, e continuou logo, não há comparação 

possível entre o Portugal que veio encontrar agora, bem sei que voltou há pouco 

tempo, mas, se tem andando por aí, a olhar com olhos de ver, é impossível que não 

se tenha percebido as grandes transformações, o aumento da riqueza nacional, a 

disciplina [...]. (SARAMAGO, 2011, p. 149) (grifo acrescentado). 

 

É bom lembrar que, de acordo com Rui Ramos, se a ditadura representou, no campo 

político, o cerceamento das liberdades, nos âmbitos econômico e social, houve avanços 

significativos. A economia mundial desse primeiro período salazarista representou grandes 

desafios para a economia portuguesa. Entre 1929 e 1931, havia a questão da crise mundial da 

Bolsa de Nova Iorque. As exportações recuaram, as remessas dos imigrantes, ainda uma 

importante fonte de renda para a economia, se retraíram. Em compensação, mesmo em 

condições externas tão adversas, as receitas e as despesas do Estado mantiveram-se estáveis, 

numa política de austeridade, pelo menos até 1939, ano de eclosão da II Guerra Mundial 

(RAMOS, et. al., 2010).  

A rede de estradas duplicou. O número de escolas passou de 7 mil em 1927 para 10 

mil em 1940. O índice de analfabetismo caiu 21 pontos percentuais entre 1930 e 1950. O 

índice de mortalidade infantil caiu de 143,6 por mil para 126,1 o que significava uma melhora 

nas condições de vida. Com base em uma política de valorização do trigo nacional, os anos de 

1935 e 1936 propiciaram as maiores colheitas em Portugal até então. Em resumo, nesse 

primeiro período do Estado Novo, houve grandes avanços para a sociedade e a economia 

portuguesa, com base na ideia de se criar uma economia nacional menos dependente de 

fatores externos (RAMOS et. al., 2010).  

A filha (do Dr. Sampaio), que o acompanha mensalmente a Lisboa, é introduzida na 

narrativa ao mesmo tempo que o pai, “e uma rapariga de uns vinte anos, se os tem, magra, 

ainda que mais exato seria dizer delgada” (p. 26) tem a continuação de sua descrição no 

seguinte trecho – “Ela tem um nome esquisito, chama-se Marcenda” (p. 58). Ambos, são 

hóspedes como ele do hotel Bragança. Diferentemente de Reis, que habita a suíte 201 do 
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hotel, ambos, pai e filha, vêm mensalmente a Lisboa com o propósito de dar prosseguimento 

ao tratamento médico de Marcenda. Essa, não se sabe bem o motivo, tem a mão esquerda 

paralisada. Sua descrição, mais pormenorizada só vai se revelando no decorrer da narrativa, 

mas, ainda assim, como uma suposição do narrador em terceira pessoa: 

 

A rapariga magra acabou a sopa, pousa a colher, a sua mão direita via afagar, como 

um animalzinho doméstico, a mão esquerda que descansa no colo. Então Ricardo 

Reis, surpreendido pela sua própria descoberta, repara que desde o princípio aquela 

mão estivera imóvel, recorda-se que só a mão direita desdobrava o guardanapo [...]. 

(SARAMAGO, 2011, p. 27). 

 

Tem vinte e três anos Marcenda, não sabemos ao certo que estudos fez, mas, sendo 

filha de notário, ainda por cima de Coimbra, sem dúvida concluiu o curso liceal e só 

por ter tão dramaticamente adoecido terá abandonado uma faculdade qualquer, 

direito ou letras, letras de preferência, que direito não é próprio para mulheres, o 

árido estudo dos códigos, além de já termos um advogado na família, ainda se fosse 

uma rapaz para continuar a dinastia e o cartório, mas a questão não é esta, a questão 

é a confessada surpresa de vermos como uma rapariga desse país e tempo foi capaz 

de manter tão seguida a elevada conversa [...] não foi estúpida nem uma só vez, não 

se mostrou pretensiosa, não esteve a presumir de  sábia nem competir com o macho 

[...], falou com naturalidade de pessoa, e é inteligente, talvez por compensação do 

seu defeito, o que tanto pode suceder a mulher como a homem [...]. (SARAMAGO, 

2011, p. 144). 

 

Refletindo sobre o simbolismo na obra de ter a mão esquerda “inerte”, ou ser maneta, 

trata-se de uma imagem recorrente nessa fase da literatura feita por Saramago. Em O 

memorial do convento, por exemplo, Deus é representado como maneta da mão esquerda. O 

autor-narrador coloca essa fala na boca de um padre28;29
. A mesma imagem também está 

presente em Baltazar Sete-Sóis, de O Memorial do convento, que perdeu a mão esquerda na 

guerra. Uma imagem reiterada que não pode ser ausente de significação na escrita de um 

autor comentador como Saramago. Não fosse a circunstância de sua prosa ficcional constituir-

se sobre um componente ético acentuado, ou, pode-se dizer, “uma dominante ética”, uma 

espécie de literatura a serviço de uma ideia, uma aproximação com a ideia horaciana que 

                                                           

28 Uma dupla ironia, ou uma dessacralização dupla, adjetivo bastante usado para se falar da tendência anticlerical 

em Saramago, possivelmente confundida com ateísmo, o que não parece refletir o sentimento do escritor. No 

primeiro livro de Cadernos de Lanzarote, no registro datado de 17 de abril de 1993, referindo-se a uma de suas 

leituras, disse que colocaria como epígrafe de seu Evangelho a seguinte frase do fundador da hermenêutica, o 

pensador e professor alemão do final do século XVIII e começo do XIX, Schleiermacher, a qual qualifica de 

magnifica: “O que tem religião não é o que crê numa Escritura Sagrada, mas o que não precisa dela e seria, ele 

próprio, capaz de fazê-la” (1997, p. 12). 

29 Para Calbucci, trata-se de uma crítica de caráter político, devido ao fato de que, na cosmogonia cristã, Deus só 

dá uma mãozinha aos que estão à sua direita. “Saramago aproveita-se dessa simbologia conhecida para dizer que 

Deus não tem capacidade para ajudar quem está a sua esquerda, justamente por lhe faltar a mão canhota” 

(CALBUCCI, 1999, p. 97). 
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associava às funções didáticas e morais do texto literário às noções de instrução e de prazer. 

Utile et Dulce. A linguagem literária, diferentemente da linguagem cotidiana, é uma 

linguagem retórica. Os elementos nela apresentados possuem um valor distinto daqueles 

elementos da linguagem cotidiana. Representam, por si mesmos, uma linguagem, conforme 

defende Lefebve em Estrutura do discurso da poesia e da narrativa, resumindo assim seu 

pensamento: “Surgem a desempenhar a função de significante portador de um sentido mais ou 

menos preciso, conotativo e simbólico” (LEFEBVE, 1980, p. 30). E a linguagem literária em 

O Ano da Morte de Ricardo Reis está repleta desses signos, como é o caso, por exemplo, do 

espelho e do labirinto, cujo centro é a estátua de Camões. Um significante que está por trás de 

uma das ideias centrais da obra, qual seja, o eterno retorno da poesia e da literatura 

portuguesas a sua obra axial. Camões funcionaria nela como uma metonímia, no plano das 

figuras de linguagem e como um novo significado, no campo retórico: a obra de Camões 

como um ponto de partida ou um referente da literatura que se faz em Portugal. Retornaremos 

a esse tema ao final desse tópico Por ora, devemos reforçar a ideia do significante “mão 

esquerda inerte” e seu sentido dentro da obra em estudo. 

Por estarmos diante de um texto explicitamente intertextual, tendo como referência 

direta a poesia de um dos heterônimos de Fernando Pessoa, é interessante observar o 

significado do nome Marcenda. Trata-se, no romance, de um adjetivo substantivado. O 

significado original para a palavra marcenda30, como aparece na poesia reisiana, corresponde 

àquela “ que murcha”. 

Entre os funcionários do Hotel Bragança, encontra-se a camareira Lídia que, de musa 

do heterônimo, torna-se, enquanto personagem, amante de Ricardo Reis. Ao lado de 

Marcenda, Lídia será a outra mulher a compartilhar com Reis o ano de sua morte. 

 

[...] Lídia tem quê, os seus trinta anos, é uma mulher feita e bem feita, 

morena portuguesa, mas para baixa do que para alta, se há importância em 

mencionar os sinais particulares ou as características físicas duma simples 

criada que até agora não fez mais que limpar o chão, servir o pequeno 

almoço [...]. (SARAMAGO, 2011, p. 93-94). 

                                                           

30 Marcenda. No romance um nome próprio, trata-se na Ode reisiana de um adjetivo, derivado do verbo latino 

marcere e significa “estar murcho”. In: Calbucci, E. Saramago: um roteiro para os romances. A ode reisiana na 

qual aparece o nome marcenda, enquanto substantivo para a palavra rosa.  
 

E colho a rosa porque a sorte manda. 

Marcenda, guardo-a; murche-se comigo 

Antes que com a curva 

Diurna da ampla terra. 
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Eis o trecho em que ambos são introduzidos um ao outro no romance: “Como se 

chama, e ela respondeu, Lídia, senhor doutor, e acrescentou, às ordens do senhor doutor [...]” 

(p. 50), para, em seguida, mencionar, como se fora verdade no jogo da ficção, a fusão da cena 

à ode do heterônimo em que Reis convida Lídia, a musa, a sentarem-se na beira do rio. Estão 

ambos no quarto 201, ele sentado na cama e ela, Lídia, em pé, junto à lareira – “[...] sorrindo 

(Ricardo Reis) vai buscar à gaveta os seus poemas, as suas odes sáficas, lê alguns versos 

apanhados no passar das folhas, E assim, Lídia, à lareira [...]”, e, aqui, vê-se a sobreposição da 

camareira e da musa, nesse jogo entre ficção e “realidade” de que nos fala Saramago, “[...] 

como estando, Tal seja, Lídia, o quadro[...], – momento em que o narrador parece se 

confundir, ou se confunde de fato, entre a Lídia/camareira em pé junto à lareira, e Lídia/ 

musa, da ode reisiana, – “[...] Quando, Lídia, vier o nosso outono, Vem sentar-se comigo, 

Lídia, à beira-rio, Lídia, a vida mais vil antes que a morte [...] (p. 51)”. Um trecho em que o 

autor apresenta total domínio sobre o recurso narrativo, passando do discurso prosaico para o 

poético, e vice-versa. 

 

                                                   Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. 

      Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos 

      Que a vida passa, e não estamos de mãos enlaçadas. 

      (Enlacemos as mãos.)31 (PESSOA, 1994, p. 256). 

 

 

Enquanto personagem, Lídia32 é um signo com função dupla: do ponto de vista da 

intertextualidade, é um índice do diálogo com a tradição literária portuguesa. Sob o ponto de 

vista do conceito de autor-implícito, tomando por base a ideia de que o autor está 

permanentemente se manifestando no texto, em constante diálogo com o leitor pretendido, 

trata-se da utilização de um personagem-símbolo que retrata a participação das minorias no 

desenrolar dos acontecimentos, uma personagem fundamental na interpretação social da 

História por Saramago. Uma mulher humilde, com uma visão mais aguçada da vida que o 

culto poeta das Odes clássicas. Essa imagem, figurativizada na pessoa de uma mulher, 

                                                           

31 PESSOA, Fernando. Obra Poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 
32 A personagem Fernando Pessoa ironiza Ricardo Reis por diversas vezes pela mudança ocorrida com sua musa. 

“Bravo, vejo que você se cansou de idealidades femininas incorpóreas, trocou Lídia etérea por uma Lídia de 

encher as mãos” (O ano da morte de Ricardo Reis, p. 199). Veja-se nesse exemplo, Fernando Pessoa um morto 

que “retorna à vida” e Ricardo Reis, um vivo que se encaminha para a morte, mais uma das duplicidades que vão 

aparecendo no desenrolar da narrativa: Lídia musa/Lídia Camareira. Pessoa, morto ressuscitado versus Reis, 

vivo que se encaminha para morte. 
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também está presente em outros de seus romances como Blimunda, por exemplo, em 

Memorial do convento. No caso da Lídia musa/camareira, o caráter paródico parece se 

encerrar nesse jogo. Sua função enquanto personagem, como dito acima, a eleva à condição 

de heroína anônima, seja frente à pusilanimidade do protagonista, que não assume a 

paternidade do filho que hão de ter juntos, seja no que diz respeito à sua consciência de que 

uma revolta contra o regime está a se desenrolar. Sabe-o por meio de seu irmão marinheiro, 

Daniel. 

Uma revolta contra o regime já insinuada no início do romance, quando o autor-

implícito se utiliza do discurso do carregador de malas da alfândega para elencar os nomes 

dos navios de guerra envolvidos no levante, que seriam, no caso “contratorpedeiros, senhor, 

nossos, portugueses, é o Tejo, o Dão, o Lima, o Vouga, o Tâmega” (p. 15). Ao fim do mesmo 

parágrafo, o autor-implícito reforça tal evento, ao dizer que ainda teremos notícias desses 

navios de guerra: “ficámos a saber que Dão é este, acaso tornaremos a ter notícias dele” (p. 

15). Tal explicitação já coloca de antemão uma chave para a compreensão do enredo. Uma 

pista, como nos livros policiais. O porto de Lisboa, nessa noite fria de dezembro de 1935, 

deveria estar cheio de outras embarcações. E é justamente essa conversa banal que será 

retomada ao final do livro. Ricardo Reis “morre” no mesmo dia em que A Revolta dos 

Marinheiros é debelada. Enquanto ajuda Ricardo Reis a tomar o taxi, colocando suas malas no 

bagageiro, dá-se entre este e o carregador de malas, o seguinte diálogo: 

 

Enquanto o motorista baixava o porta-bagagem fixado na traseira do automóvel, o 

viajante perguntou, pela primeira vez se lhe notando um leve sotaque brasileiro, Por 

que estão na doca aqueles barcos, e o bagageiro respondeu, ofegando [...], Ahn, é a 

doca da marinha, foi por causa do mau tempo, rebocaram-nos para aqui anteontem, 

senão eram bem capazes de garrar e ir encalhar a Algés. (SARAMAGO, 2011, p. 

15). 

 

É interessante observar, na análise de Teresa Cristina Cerdeira da Silva, em sua obra já 

citada, o papel que Lídia e Marcenda desempenham e os seus significados sobre os papéis na 

vida/literatura do heterônimo/personagem. Lídia, de musa e divindade pagã do poeta 

horaciano, tem a possibilidade de, no texto saramaguiano, transformar-se em mulher, em 

sujeito de uma nova história. Possibilidade que estende ao personagem Reis, como uma ponte 

que o leve do mundo da criação pessoana, ao mundo dos homens. Apoio e guia que ele 

recusa. Marcenda, de mulher “real de carne e osso”, assume o papel de musa, que no romance 

é trazida à personagem e, assim como ele, deverá murchar. Ambos, por inação, permanecendo 
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aprisionados no labirinto. Assim diz ela a Reis, no restaurante do hotel, numa tarde em que se 

encontram a sós: “ tenho vinte e três anos, sou solteira, fui educada para calar certas coisas, 

ainda que as pense” (SARAMAGO, 2011, p. 141). 

Outras personagens secundárias circulam em torno de Ricardo Reis. Pimenta, o 

carregador de malas, sempre esperando uma gorjeta: “o Pimenta lá no alto a espreitar, agora 

esperando deferente e minucioso, um pouco dobrado da espinha, ou será da continuação dos 

carregos” (SARAMAGO, 2011, p. 47). Em tão poucos traços, faz-se uma descrição primorosa 

do servilismo. Os dois velhos do alto de Santa Catarina, cuja compreensão do mundo além 

Tejo dá-se por meio das notícias do jornal. Para eles, assim como para Reis, o mundo é o que 

dizem os jornais. Desses, o agente da polícia política do regime salazarista, a P.I.D.E, Victor, 

parece ser o mais representativo. Na obra, ele representa a sombra do regime salazarista sobre 

o cotidiano dos portugueses. Sua característica principal é o cheiro de cebola: “o Victor 

aproximou-se, Venha comigo, saiu-lhe pela boca o cheiro de cebola” (SARAMAGO, 2011,p. 

212). Uma representação metonímica da náusea provocada pela ditadura, cujo cheiro 

repugnante impregna todo o tecido social e cuja repressão ele simboliza. Ricardo Reis, 

embora relute em mergulhar na realidade, repetindo sempre o discurso oficioso dos jornais, 

sente também essa repugnância:  “[...] eu sou o Victor, estendeu a mão, sentiu que ia também 

ficar com o cheiro da cebola, o estômago deu-lhe uma volta, querem ver como vou vomitar 

aqui mesmo” (SARAMAGO, 2011, p. 212).  

Essa mesma polícia política, responsável pela manutenção da ordem no período 

salazarista, também é mencionada em outras de suas obras, como O manual de pintura e 

caligrafia e em Levantados do chão, funcionando, assim, como um elemento histórico 

conformador desses romances de Saramago. Reis, quando recebe a notificação de que deverá 

comparecer a sede da P.I.D.E, sabe-o não pelo narrador, que desconhece detalhes do que se 

passa na polícia, mas por meio de uma conversa que teve com Lídia. Esta soube-o por meio 

de seu meio-irmão, Daniel, que é marinheiro. O autor-narrador deixa a entender que é o povo 

que está a comentar: 

 

Ficou Ricardo Reis a saber que a polícia onde terá de apresentar-se na segunda-feira 

é lugar de má fama e de obras piores que a fama, coitado de quem nas mãos lhe caia, 

ele são torturas, ele são castigos, ele são os interrogatórios a qualquer hora, não que 

o conhecesse Daniel por experiência própria, repete só o que lhe contaram [...]. 

(SARAMAGO, 2012, p. 191). 
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Aliás, o emprego de métodos de repressão e tortura eram conhecidos dos outros 

regimes em Portugal. Muito embora possa ser considerada moderada pelos padrões de outros 

regimes ditatoriais do mesmo período, ninguém escapou de um sentimento contínuo e difuso 

de vigilância. Em Saramago, tal fato é relatado de forma dramática, isto é, apresentado por 

meio das falas das personagens. Percebemos como o ambiente estava contaminado pela 

repressão, a qual não se dava apenas nos quarteis e prisões, mas se expandia por todo o tecido 

social. Em O Ano da Morte de Ricardo Reis, nas conversas entre os empregados do Hotel 

Bragança: 

 

Já todo o pessoal do hotel sabe que o hóspede do duzentos e um, o doutor Reis, 

aquele que veio do Brasil há dois meses, foi chamado à Polícia, alguma ele teria 

feito por lá, ou por cá, quem não queria estar na pele dele bem eu sei, ir à PVDE, 

vamos ver se o deixam sair, contudo, se fosse caso de prisão não lhe tinham 

mandado a contrafé, apareciam aí e levavam-no. (SARAMAGO, 2003, p. 189). 

 

Em Levantado do chão, pela conversa das velhas, “as quais não se sabe mais o que 

falam entre si” (p. 262)., e com padre Agamedes, as tardes nas salas grandes e frescas da casa 

grande dos latifundiários. Há uma nota elevada de maledicência no tom que domina as 

conversas. Percebe-se também a ironia do autor-implícito na escolha do nome da personagem: 

D. Clemencia: “A senhora D. Clemencia é uma santa [...]” (p. 262). É ela quem diz ao final da 

conversa que, estivesse João Mau-Tempo inocente, não o teriam vindo buscar. É 

surpreendente a semelhança entre o tratamento do assunto nas duas obras, Levantado do chão 

e O Ano da Morte de Ricardo Reis, a despeito de passados pelo menos quatro anos da 

publicação entre elas. Relatam ambas as histórias fatos ocorridos em lugares diferentes de 

Portugal. É a continuada presença do autor-implícito, apresentando-nos uma visão crítica 

única para uma mesma época de Portugal moderno. 

 

Então o João Mau-Tempo lá foi preso, É verdade, minha senhora, tantas fez que as 

pagou todas juntas, e eu que ainda cheguei a incomodar-me por causa dele e dos 

outros, Parecia tão bom homem, São os piores, senhora dona Clemência, são os 

piores, Nem era amigo das tabernas, Antes fosse, ao menos não lhe puxaria para as 

maldades que praticou, E que foi, Ah, isso não sei eu dizer, mas se estivesse inocente 

não o teriam vindo prender [...]. (SARAMAGO, 2013, p. 262). 
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E, finalmente, no Manual de pintura e caligrafia, no caso, feito por meio do 

sumário33, pela voz do próprio narrador personagem. Observe-se que, nessa obra, o autor 

narrador onisciente ainda não está tão presente como nas obras que seguirão, a partir de 

Levantado do chão. Aqui, o narrador comenta sobre a P.I.D.E, no instante em que essa prende 

o irmão da namorada do narrador protagonista. “Há três dias, eram aí umas sete horas, a pide 

foi tirar o Antônio da cama. Passaram-lhe uma busca à casa e levaram-no. Deve estar em 

Caxias” (SARAMAGO, 1992, p. 232). 

Além dessas personagens de perfil realista, Reis estabelece um contato permanente 

com o espectro de Fernando Pessoa. Ricardo Reis, de ente de ficção, ganha “vida” enquanto 

personagem do romance. Vive como “homem de carne e osso”, em uma Lisboa revisitada, no 

período que antecede a Segunda Guerra. Pessoa, de poeta de carne e osso, retorna, como ser 

espectral, interagindo apenas com seu heterônimo, o qual vem visitar regularmente. Um traço 

de realismo mágico, como aquele presente na personagem Blimunda, de O memorial do 

convento, e sua capacidade de ver as pessoas por dentro. Um recurso narrativo também 

presente no cachorro de A jangada de pedra. Talvez, por essa reiteração, seja uma 

característica apontada por Calbucci ao equiparar seu estilo ao do realismo mágico latino 

americano. Desse modo, voltando-nos para a presença desse recurso em O Ano da Morte de 

Ricardo Reis, Pessoa, que foi enterrado no cemitério dos Prazeres, não muito distante do Alto 

de Santa Catarina, onde Reis aluga uma casa, desobedecendo à avó, deixa o cemitério e vem 

visitar Reis regularmente, a princípio, 

 

[...] meteu a chave na fechadura, abriu, sentado no sofá estava um homem, 

reconheceu-o imediatamente apesar de não o ver a tantos anos, e não pensou que 

fosse acontecimento irregular está ali a sua espera Fernando Pessoa, disse Olá, 

embora duvidasse de que ele lhe responderia [...]. (SARAMAGO, 2011, p. 86). 

 

e mais esporadicamente à medida que os meses passam. Juntos, criador e criatura, irão 

finalmente desaparecer, por obra de Saramago, ou por “bulimia existencial”, no dizer de 

Horácio Costa, ao final de nove meses. 

 

                                                           

33 Sumário corresponde à técnica narrativa de contar a história, em oposição à técnica de mostrar, onde a 

narrativa dá-se por meio da cena dramática. Foi considerada menos artística durante muitos anos. 
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Saíram de casa, Fernando Pessoa ainda observou, você não trouxe chapéu, Melhor 

do que eu sabe que não se usa lá. Estavam no passeio do jardim. Olhavam as luzes 

pálidas do rio, a sombra ameaçadora dos montes. Então vamos, disse Fernando 

Pessoa, Vamos, disse Ricardo Reis. O Adamastor não se voltou para ver, parecia-lhe 

que desta vez ia ser capaz de dar o grande grito. Aqui onde o mar se acabou e a terra 

espera. (SARAMAGO, 2013, p. 465). 

 

 Esse é o fim da fábula, que termina, como uma obra aberta, enigmática, aliás como é 

comum as narrativas de natureza literária, as quais, em face de sua natureza simbólica, serão 

apropriadas pela geração de leitores na qual foram produzidas, quanto por todas as outras que 

lhe sucederão. Assim, antes de saírem, Reis faz questão de voltar ao quarto para buscar o livro 

do heterônimo borgiano, Herbert Quain (observe-se a homofonia e o recurso à 

intertextualidade com a ode de Ricardo Reis “vivem em nós inúmeros/se penso ou sinto, 

ignoro/ Quem é que pensa ou sente”), que esteve lendo desde sua viagem de volta a Lisboa no 

Highland Brigades34: The God of the labyrinth.  

Para Proust “uma obra onde há teoria é como um objeto no qual se deixa o preço” 

(apud COMPAGNON, 2012, p. 22). Em Saramago, tal afirmação parece ser contradita, 

exatamente na medida em que, explícita ou implicitamente, tal etiqueta permanece anexada ao 

discurso. São as marcas do autor sobre as quais se reflete nesta dissertação. Desse modo, o 

que parece estar em discussão, do ponto de vista da crítica literária levada a efeito em O Ano 

da Morte de Ricardo Reis, é a crise da representação. A inversão mimética. A literatura não 

reflete o mundo, mas reflete indefinidamente, numa rede de intertextualidade e citações 

cruzadas, a si mesma. Uma porta de entrada para essa face crítica do texto é a constante 

referência à literatura de Borges, em citações diretas e, mais difíceis de perceber em princípio, 

nas suas referências ao mito do labirinto e do espelho. Todo o texto é ele mesmo um 

espelhamento, que começa, não gratuitamente, com um verso invertido de Os Lusíadas. 

No corpo do romance, fala-se de um outro romance, cujo autor é um heterônimo 

borgiano, Herbert Quain. Esta referência a Quain/Quem pode ser lida no seguinte trecho, 

quando Ricardo Reis, após instalado no quarto do hotel, depois de sua chegada à Lisboa, 

começa a desfazer as malas e arrumar seus objetos pessoais. Dentre esses, seus livros “poucos 

                                                           

34 Em anotação contida no livro-diário Cadernos de Lanzarote, datada de 29 de abril de 1994 (p. 276), José 

Saramago comenta sobre uma carta recebida de um conhecido de mais de cinquenta anos, de nome José de Jesus 

Pina, residente na Argentina, o qual considera metade emigrante, metade exilado político. Nela José Saramago 

menciona o nome do navio postal que trouxe Ricardo Reis de volta a Lisboa, nos seguintes termos: “conta-me 

que foi para a Argentina no barco Highland Brigade, o mesmo que fiz viajar Ricardo Reis quando regressou a 

Portugal, depois de receber a notícia de morte de Fernando Pessoa...” (grifo acrescentado). 
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que trouxera consigo”, encontra-se o exemplar de The god of the labyrinth. “[...] seu autor 

Herbert Quain, irlandês também, por não singular coincidência, mas o nome, esse sim, é 

singularíssimo, pois sem o máximo erro de pronúncia se poderia ler, Quem” (SARAMAGO, 

2011, p. 23). 

Como a intertextualidade e a remissão a outros autores fazem parte constante do texto 

de O Ano da Morte de Ricardo Reis, o autor-narrador após a alusão ao deus do labirinto, 

transcreve, no corpo do romance, a ode reisiana, na qual o poeta remete à ideia de seus vários 

eus. Fá-lo de maneira como se os dois textos se fundissem num só, técnica da qual lança mão 

ao longo de todo o romance. No caso, refere-se a uma determinada data, de modo a dar maior 

verossimilhança à narrativa “e a folha mais recente de todas tem a data de treze de novembro 

de mil novecentos e trinta e cinco”, para então citar textualmente a ode: 

 

[...] vivem em nós inúmeros, se penso ou sinto, ignoro quem é que pensa ou sente, 

sou somente o lugar onde se pensa e sente, e, não acabando aqui, é como se 

acabasse, uma vez que para além de pensar e sentir não há mais nada [...]. 

(SARAMAGO, 2011, p. 24) (grifo acrescentado).          

 

E, antes de encerrar o jogo entre o Quain borgiano/Quem reisiano, acrescenta: 

 

Se somente isto sou, pensa Ricardo Reis depois de ler, quem estará pensando agora o 

que eu penso, ou penso que estou pensando no lugar que sou de pensar, quem estará 

sentindo o que sinto, ou sinto que estou sentindo no lugar que sou de sentir, quem se 

serve de mim para sentir e pensar, e, de quantos inúmeros que em mim vivem seu 

sou qual, quem, Quain [...]. (SARAMAGO, 2011, p. 24) (grifo acrescentado). 

 

Essa intertextualidade com a literatura de Jorge Luís Borges caracteriza-se 

principalmente, em que pese os trechos acima transcritos, por sua natureza alusiva. Sua 

relação dá-se, sobretudo, no mito do labirinto. Labirinto que no romance tem como centro a 

estátua de Camões, o que é representativo da centralidade desse autor para a literatura 

portuguesa. Os lusíadas é, não apenas a obra miliária dessa tradição, mas um marco em torno 

do qual gira a literatura portuguesa, incluindo-se, aí, como não poderia deixar de ser, o 

próprio romance O Ano da Morte de Ricardo Reis. 

 

Ricardo Reis atravessou o Bairro Alto, descendo pela Rua do Norte chegou ao 

Camões, era como se estivesse dentro de um labirinto que o conduzisse sempre ao 

mesmo lugar, a este bronze afidalgado e espadachim, [...]. (SARAMAGO, 2011, p. 

76). 
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 A fim de evidenciar estas duas simbologias acima mencionadas, veja-se a frase 

extraída do Canto III, estrofe 20, de Os Lusíadas, e a frase inicial do romance: 

 

Eis aqui, quase cume da cabeça 

De Europa toda, o Reino Lusitano, 

Onde a terra se acaba e o mar começa 

(CAMÕES, Os Lusíadas) (grifo acrescentado). 

 
Aqui, o mar acaba e a terra principia. (SARAMAGO, 2011, p. 09) (grifo 

acrescentado). 

 

O jogo de inversão prossegue indefinidamente: Pessoa homem/Pessoa espectro – Lídia 

Musa/Lídia Camareira – Marcenda Mulher/Marcenda Musa. Reis Heterônimo/Reis 

humanizado. Reis, por sua vez, não pode se identificar, se não, como sujeito do discurso. A 

cópia invertida do heterônimo. É na ficha de hospedagem que sua identidade de ser da 

linguagem fica patente. Rigorosamente não existe fora do universo da ficção. 

 

É o duzentos e um, ó Pimenta, desta vez o Pimenta está com sorte, não tem de ir aos 

andares altos, e enquanto ele sobe tornou o hóspede a entrar na recepção, um pouco 

ofegante do esforço, pega na caneta, e escreve no livro das entradas, a respeito de si 

mesmo, o que é necessário para que fique a saber-se quem diz ser, na quadrícula do 

riscado e pautado da página, nome Ricardo Reis, idade quarenta e oito anos, 

natural do Porto, estado civil [...]. (SARAMAGO, 2011, p. 20-21) (grifo 

acrescentado). 

 

E se torna mais evidenciado no trecho no qual Reis lê o obituário do jornal. Nele Reis 

se informa sobre a morte de Fernando Pessoa, autor, entre outros, do heterônimo Ricardo 

Reis. Todo o suposto estranhamento para a personagem Reis é saber-se, por meio do 

obituário, que ele próprio é um ser ficcional. Um duplo invertido, como a imagem que se 

projeta no espelho. 

 

[...] Fernando Pessoa, o poeta extraordinário da Mensagem, poema de exaltação 

nacionalista, dos mais belos que se tem escrito, foi ontem enterrar, surpreendeu-o a 

morte num leito cristão do Hospital S. Luís, no sábado à noite, na poesia não era só 

ele, Fernando Pessoa, ele era também Álvaro de Campos, e Alberto Caeiro, e 

Ricardo Reis, pronto, já cá estava o erro, a desatenção, o escrever por ouvir dizer, 

quando muito bem sabemos, nós, que Ricardo Reis é sim este homem que está lendo 

o jornal com os seus próprios olhos [...] e se houver quem duvide, esse vá ao Hotel 

Bragança e fale com o senhor Salvador, que é o gerente [...]. (SARAMAGO, 2011, 

p. 36-37). 

 

A estrutura do labirinto parece, no entanto, possuir uma extensão ainda mais profunda. 

No caso de Ricardo Reis, remete diretamente à tradição literária portuguesa, cujo centro, 
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como se vem delineando, é a estátua de Camões e, em face deste último, remete-o à tradição 

poética clássica greco-latina. O jardim borgiano das veredas que se bifurcam. Vejamos a 

relação entre a poesia épica camoniana e a poesia de Virgílio, em A Eneida [1.1]: “As armas e 

os barões assinalados, perdoadas nos sejam as repetições [...]. Arma Virumque cano 

(SARAMAGO, 2011, p. 76). Este verso de A Eneida, colocado em seguida a “perdoadas nos 

sejam as repetições”, significa “eu canto as armas e o varão”. Camões, em Os Lusíadas, diz: 

As armas e os barões assinalados/que da Ocidental praia Lusitana/Por mares nunca dantes 

navegados (grifos acrescentados). Como se percebe, procede-se a uma menção à literatura 

como um labirinto, um intertexto infinito, em permanente desdobramento. Lança-se um arco 

que une Ricardo Reis a Virgílio. Interessante observar, ainda, que a frase final do romance é 

uma metáfora que corresponde a um panorama amplo da literatura portuguesa. Se, como 

vimos refletindo até agora, tal raciocínio se sustenta, Camões, como centro da literatura 

portuguesa, seu poeta maior, Fernando Pessoa, é, por sua vez, o último grande representante 

dessa tradição. Depois de sua morte, a qual corresponde também à morte de Ricardo Reis, “ o 

mar se acabou e a terra espera” (SARAMAGO, 2011, p. 465). Espera o que?  Um grande 

escritor, capaz de dar continuidade a essa tradição? 

Do ponto de vista do pensamento filosófico, das ideias centrais por trás da fábula e da 

própria crítica literária que se faz presente no desenrolar do romance, não seria escusado 

afirmar a relação que o texto lança com a filosofia platônica por meio da retomada do 

conceito central deste pensador, relativamente ao conceito das ideias e das formas. Ouve-se a 

confluência de diversas outras correntes filosóficas fluindo e se mesclando continuamente. No 

entanto, por se tratar de um ruído de fundo, faz-se necessário abstrair-se, momentaneamente, a 

atenção dada às idas e vindas da personagem pelo centro de Lisboa, observando serenamente 

o espetáculo de um mundo que lhe é, como afirmado, apresentado pelo autor-implícito. Estes 

sons de fundo, esse grande fluxo das correntes do pensamento filosófico ocidental, são as 

fontes nas quais a concepção da narrativa se abebera. O platonismo, com a ideia da cópia 

como simulacro; o epicurismo, representado aqui pelo pensamento central de Reis, de que 

sábio é quem se contenta com o espetáculo do mundo. Ambas as correntes, remetendo ao 

período clássico da filosofia. Entrando no mundo moderno, pós-renascimento, temos as 

correntes filosóficas inaugurais do mundo moderno: o racionalismo de Descartes e o 

iluminismo, de Voltaire. Segundo Bertrand Russel, sem sua história da filosofia ocidental, o 

pensamento filosófico, a partir de então, passa a refletir a laicização da cultura ocidental e a 

retomada do valor do homem como centro do pensamento. O desmoronamento de uma ordem 
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transcendente. Ideia que se traduzirá no século XIX, na filosofia de Nietzsche, na morte de 

Deus e, nos anos 60 do século XX, na morte do autor, com Barthes. 

No romance, essa derrocada dos valores cristãos está presente nas críticas reiteradas à 

igreja católica – sua ambiguidade frente aos poderes constituídos e a inconsistência de seu 

discurso – ou, se quisermos, mais especificamente à igreja católica apostólica romana, já 

banida da Inglaterra desde o século XVII, mas muito presente na Península Ibérica mesmo 

avançado o século XX, como é o caso dos anos 30, ano em que se passa o relato ficcional de 

O Ano da Morte de Ricardo Reis. Essa igreja católica simboliza, no texto, as contradições do 

cristianismo, um obstáculo obscurantista às luzes do racionalismo de Bacon, na Inglaterra, e 

de Descartes, na França. “Ainda agora andam as tropas italianas a fuzilar e as bombardear a 

Etiópia, e já o servo de Deus profetiza império e imperador, ave-césar, ave-maria” 

(SARAMAGO, 2011, p. 173). O servo de Deus a que o narrador-intruso se refere é o cardeal 

Pacelli, também conhecido como Papa Pio XII, que afirmou ser Mussolini o maior 

restaurador cultural do império romano. 

Há, ainda, o som das vozes que tomaram o palácio de Inverno de São Petersburgo, em 

7 de novembro de 1917, mas que já se fazem ouvir na Europa desde 1848, com o manifesto 

comunista. É a voz por trás das lutas de classe, da relação tão próxima entre Reis e Lídia, a 

criada do hotel: “[...] Entrou enfim a criada, Bom dia, senhor doutor, e foi pousar a bandeja, 

menos prodigamente oferecendo do que se imagina” [...] “Ricardo Reis retribuiu a saudação, 

agora diz, Não muito obrigado, não quero mais nada” [...] (SARAMAGO, 2011, p. 61). É 

possível, desse modo, afirmar que, em O Ano da Morte de Ricardo Reis, ouve-se o ruído de 

um iluminismo tardio, uma herança pombalina numa obra que lhe sobrevém mais de dois 

séculos depois. Essas linhas de forças que parecem configurar o pensamento português, 

dominado pelo autoritarismo absolutista do velho regime, e as tendências modernizantes dos 

revoltosos de 1789. Tudo isso filtrado pelo pensamento marxista, que não é o do tempo do 

enunciado, mas contemporâneo ao tempo de enunciação. Essa voz prolixa, que fala 

demasiadamente e o tempo todo, em circunstâncias nas quais o leitor poderia formar seu 

próprio juízo. Nessa prolixidade se encontra o elo catalizador que permite ao autor-narrador 

lançar mão de diversos discursos ou vozes narrativas, sobre as quais voltaremos na terceira 

parte deste estudo. Não fosse sua onipresença, a utilização dos diversos focos narrativos, a 

sobreposição de diversas temporalidades ficcionais, não seria possível. Seu ponto 

indefensável, no entanto, é sua necessidade de reforçar um ponto de vista determinado, que 

parece compreensível, como esclarecido no início deste trabalho, desde o título. Sua 
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importância talvez resida num aspecto que não pode ser negligenciado, contudo: a construção 

de uma coerência interna do heterocosmo e sua face universalizante, ao projetar os efeitos que 

a opressão e o esmagamento das liberdades representam para todos os povos submetidos à 

retórica igualitária de regimes de exceção, no caso, o representado pelo Estado salazarista de 

direita. O esmagamento das liberdades sob regimes totalitários não é um privilégio dos 

regimes de direita. Algo que a voz do autor-implícito parece esquecer, mas que, por isso 

mesmo, não deixa de ser revelador, pela negatividade nela expressada, do locus enunciandi 

desse autor-implícito. 

 Sob o ponto de vista da contextualização, considerando as condições exteriores de 

produção da obra, e retornando, o mais que possível à montante, como costumava se 

expressar Saramago para designar seu anseio por conhecer a origem mais remota dos fatos e 

acontecimentos, essa obra lançada em novembro de 1984, simultaneamente em Portugal e no 

Brasil, nasceu em Xabregas, na Biblioteca da Escola Técnica Industrial Afonso Domingues. 

Foi nessa biblioteca que, aos 17 anos, em 1939, Saramago tomou conhecimento, na Revista 

de Literatura Athena, de poemas assinados por um heterônimo de Fernando Pessoa. Supunha, 

então, ser Ricardo Reis um poeta português de carne e osso. Essa descoberta tomará forma de 

um romance, quase meio século depois, em 1978, num quarto de hotel em Berlin, quando o 

enredo e o título completos ocorrerão de um só movimento35
.  

A partir da Ode reisiana 320, “sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo”, 

Saramago constrói o romance O Ano da Morte de Ricardo Reis, fato afirmado pelo próprio 

autor: “O que certamente não conseguirei explicar é a razão por que me abalaram tanto as 

odes de Ricardo Reis ali publicadas”, referindo-se esse final às páginas da revista Athena. 

Entretanto, não é apenas dessa ode que se originou o mundo ficcional que se desdobrará para 

o leitor, a partir da chegada de Reis no Cais do Sodré, numa noite fria e chuvosa de dezembro 

de 1935.   

Na realidade, cremos que no sentido da ode está o ponto de partida para a reflexão. 

Mas é do amadurecimento do pensador marxista que resultará a construção do enredo 

                                                           

35 Em artigo intitulado “Pintar e Escrever” – Jornal do Brasil, 23 mar. 1984 – vê-se uma observação interessante 

sobre o período em que Saramago estava escrevendo o romance O ano da morte de Ricardo Reis. Nele, é 

possível perceber que o autor ainda não sabia ao certo qual o ano da morte de Ricardo Reis. Interessante 

perguntar-se porquê? E tal pergunta não é especiosa. Afinal, para efeito deste trabalho, trata-se da marca do autor 

na narrativa ficcional. ” Partindo de uma nota deixada pelo poeta, ele traz Reis ao Brasil e leva-o de volta a 

Portugal, onde morre em 1943” (grifo acrescentado). 1943 é o ano da Batalha de Stalingrado, marca do começo 

da derrota do regime nazista na Segunda Guerra. “Trata-se de uma crítica à posição de Ricardo Reis, que se 

contentava em contemplar o espetáculo do mundo. Eu acho que se deve participar dele”. 
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cinquenta anos depois. O centro da narrativa está deslocado para a tensão entre o seu 

significado (da Ode reisiana), e a crescente militarização do mundo no entre guerras, bem 

como o que essa tensão significa para o escritor/intelectual engajado na política e nas questões 

de seu tempo, e aqui nos referimos ao tempo da enunciação. 

Pode-se concluir que é desse diálogo, entre a visão epicurista de mundo de um poeta 

neoclássico, que convida sua musa a verem sentados o rio a passar, e um escritor engajado, 

que não aceita as trevas da renúncia de uma atuação cívica, que é dessa tensão, que brotam o 

quarto de hotel 201, Lídia, Marcenda, Salvador e toda a Lisboa numa noite de inverno de 

1935.  

Há uma relação sempre inescapável entre visão do mundo e escrita. Particularmente 

na arquitetura da prosa romanesca, que funciona por uma lógica de longo curso e 

não por um estalo de revelação (que parece a alma da poesia), o que pensamos 

miudamente do mundo e das pessoas é parte substancial do texto que escrevemos; 

há uma massa concreta de opiniões objetivas que respira, a seu modo, e com sua 

linguagem, em cada linha. (TEZZA, 2012, p. 173) (grifo acrescentado). 

 

Para Lefebve, “a arte nasce lá onde a comunicação se quebra - ou pelo menos se altera 

-, como a faísca nasce de um curto-circuito” (LEFEBVE,1980, p.36). Para Saramago, parece 

não haver essa cisão entre a qualidade artística do texto, e a possibilidade de permanecer a 

comunicação entre o autor, a arte e o leitor. Nesse mesmo sentido, também Booth, em A 

Retórica da ficção, encampa a ideia de que se a história da Odisseia fosse contada por outro 

poeta, trabalhando os mesmos episódios, porém do ponto de vista dos pretendentes de 

Penélope, facilmente nos levaria às mesmas aventuras narradas, embora, sob receios e medos 

radicalmente distintos daqueles com que nos acostumamos a compreender A Odisseia.  

Mutatis mutandis, no caso do romance O Ano da Morte de Ricardo Reis, como teríamos 

apreendido esta narrativa, sob o mesmo título e relatando os mesmos fatos, se tivéssemos 

como centro de consciência do enunciado, a voz e o pensamento de Lídia, a musa/mulher, 

aquela que não se contentou com o espetáculo do mundo?  
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CAPÍTULO II – UMA NARRATIVA HÍBRIDA 

 

Somente por meio da literatura se pode alcançar a consciencia dos leitores, mesmo 

falando de outra coisa. (Saramago) 

 

O estilo saramaguiano, uma narrativa híbrida  

 

Em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, na época em que Saramago foi 

agraciado como o Prêmio Nobel1, Leyla Perrone-Moisés afirma que o que mais atrai o leitor 

de língua portuguesa nas obras de José Saramago é o seu estilo. Característica que, a seu ver, 

traz a tradição da literatura portuguesa tanto no nível da citação quanto num nível mais 

profundo: “o da arquitetura sintática, da prosódia, das técnicas narrativas”.  

Saramago é, portanto, antes de tudo um estilo. Seus leitores são cativados de imediato 

pelo modo particular como ele constrói suas histórias. Esse “estilo saramaguiano” parece 

resultar da confluência de diversas correntes literárias que o precederam. Correntes que 

ganham uma nova leitura e um novo arranjo sob sua pena. Pode-se identificar, de um ponto de 

vista geral, três características básicas que o identificam enquanto um prosador “original”. O 

caráter ensaístico, que o aproxima de autores ensaístas do século XVII, como Montaigne. O 

aspecto comentador, estilo de narrativa do que comumente se denomina narrador intruso ou 

autor-comentador, como Fielding, Sterne e Tolstoi com suas intervenções ao longo da 

narrativa, e o caráter de um prosador reflexivo, de um escritor-pensador engajado. Esse 

aspecto o aproxima dos escritores existencialistas, como Sartre e Camus.  

Num âmbito mais restrito, ele é herdeiro da tradição literária de língua portuguesa, 

seja por meio da citação literal de textos prosaicos ou poéticos de autores portugueses que o 

antecederam, seja pela retomada, em nível estrutural de uma tradição que se utiliza da 

metaficção historiográfica e do recurso à digressão como forma de compor sua narrativa. 

Pode-se mencionar ainda a utilização paródica de textos desses mesmos autores. O que há 

nele de original consiste nessa mescla de várias tradições que o antecederam, costuradas pela 

combinação do erudito com o popular, ao qual se somou uma sintaxe idiossincrática.  Quando 

se fala do estilo saramaguiano, está-se falando principalmente dessa característica, constituída 

                                                           

1 PERRONE-MOISÉS, Leyla. As artimages de Saramago. Folha de São Paulo, São Paulo, 6 dez.98. Caderno 

Mais! 

 



 

63 

 

pela supressão dos sinais tradicionais de pontuação e do uso particular das maiúsculas e 

minúsculas, marcando ora o fluxo contínuo da fala, ora o início de um período ou, ainda, com 

propósito expressivo. Veja-se neste exemplo, quando o nome da polícia política salazarista é 

escrito em letras minúsculas, como se a voz narrativa estivesse a falar baixo: 

 

Uma contrafé, para mim, com razão se espanta Ricardo Reis, pois o seu único delito, 

ainda assim não costumavelmente punido por estas policias, é receber a horas 

mortas uma mulher na sua cama, [...] Donde é que isso vem, mas ele não respondeu, 

certas palavras não devem ser pronunciadas em voz alta, apenas segredadas, ou 

transmitidas por sinais, ou silenciosamente lidas como agora as lê Ricardo Reis, 

disfarçando as maiúsculas por serem tão ameaçadoras, polícia de vigilância e defesa 

do estado. (SARAMAGO, 2011, p. 88) (grifo acrescentado). 

  

É interessante mencionar, também, a natureza híbrida de seus textos. Como se sabe, 

antes de firmar-se como escritor de prosa ficcional, Saramago escreveu poesia, crônicas, 

dramaturgia, resenhas para cadernos de cultura sobre teatro e literatura, realizou traduções do 

francês para o português, escreveu histórias infantis e um livro de viagens. Toda essa bagagem 

está, de uma forma ou de outra, presente em seus romances, a partir de Levantado do chão. 

Levando-se em consideração que ele foi um leitor voraz desde a juventude, e que foi um 

ativista político e um intelectual atuante, tem-se uma ideia aproximada do que tudo isso 

resultou em sua obra ao longo dos cinquenta anos de produção. 

 

[...] há um em que dúvida se terão mais sentido as odes completas aonde os foi 

buscar do que juntar avulso de pedaços ainda coerentes, porém já corroídos pela 

ausência do que estava antes ou vem depois, e contraditoriamente afirmado, na sua 

própria mutilação, um outro sentido fechado, definitivo, como é o que parecem ter 

as epígrafes postas à entrada dos livros. A si mesmo pergunta se será possível 

definir uma unidade que abranja, como um colchete ou chaveta, o que é oposto e 

diverso. (SARAMAGO, 2011, p. 70) (grifo acrescentado). 

 

No trecho acima, quando a voz narrativa afirma – “corroídos pela ausência do que 

estava antes ou vem depois” – é possível perceber uma preocupação que transborda daquilo 

que seria um questionamento da personagem. Trata-se do emprego de um recurso narrativo 

deum refletor, na expressão de Henry James, no caso a mente de Reis, para expressar uma 

ideia sobre o caráter fragmentário das citações e epigrafes, uma ideia mais próxima do 

entendimento do autor-implícito. Assim, em uma manifestação sobre o futuro do romance, 

Saramago defende a ideia de que o romance, como gênero, deveria se abrir e trazer “para 

dentro de seu fatigado corpo, como afluentes revitalizadores, revitalizados por sua vez pela 

miscigenação consequente, o ensaio, a filosofia, o drama, a própria ciência” (SARAMAGO, 
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1997, p. 256). Portanto, acrescido às características acima apontadas – ensaísmo, narrado-

intruso, engajamento, forte presença da tradição literária à qual pertence –, e seu 

posicionamento como intelectual e homem de letras, seu estilo se apresenta, sobretudo, 

marcado por essa voz autoral alinhavando uma prosa híbrida, traço de um ex-jornalista-

ensaísta-poeta-dramaturgo que, não satisfeito em contar histórias imaginárias, de vertente 

apenas Dulce, precisa explicar continuamente ao leitor os significados e as tramas do tecido 

plurissêmico que compõe cada um de seus romances. 

Em O Ano da Morte de Ricardo Reis, podemos mencionar, por exemplo, além das 

digressões, presenças de outros discursos, emprego de ditados populares e pequenas narrativas 

inseridas no corpo da fábula, reflexões sobre temas distintos, como no trecho a seguir, quando 

Reis, ao subir a Rua do Alecrim parece refletir sobre o significado da frase escrita na base da 

estátua de Eça de Queiroz. Uma reflexão que desconstrói o significado primeiro da frase. No 

entanto, ficção e não-ficção fazem parte do jogo de espelhos com que trabalha o texto do 

romance. Seria esta uma reflexão do poeta das odes clássicas ou do autor-implícito? 

 

Ricardo Reis para diante da estátua de Eça de Queiroz, ou Queiroz, por cabal 

respeito a ortografia [...] Sobre a nudez forte da verdade o manto diáfano da 

fantasia, parece clara a sentença, clara, fechada e conclusa [...] um novo dito, Sobre 

a nudez forte da fantasia o manto diáfano da verdade, e este dito, sim, dá muito mais 

que pensar [...]. (SARAMAGO, 2011, p. 66) (grifo acrescentado). 

 

2.1 Saramago, contemporâneo de Fielding 

 

Como afirma Perrone-Moisés no livro Altas literaturas, a periodização e linearidade 

histórica, marca de nossa concepção temporal e da história de cunho positivista é, apenas, 

teórica, didática ou organizacional, isto é, uma forma de compartimentar e de tornar mais 

inteligível para o ensino essa fragmentação do saber. Datas marcantes, ou, no caso da 

literatura, romances “fundadores”, se, por um lado, facilitam o aprendizado, por outro 

costumam fomentar uma concepção errônea sobre a correlação dos eventos entre si, e suas 

implicações no cotidiano dos indivíduos2. Levam a crer que a partir de tal data ou de tal 

romance, todos os outros fatos e todos os outros romances escritos, em todos os lugares, 

                                                           

2 CHARTIER, R. em A aventura do Livro: do leitor ao navegador. Conversações com Jean Lebrun, lembra-nos 

a relação dos manuscritos com os livros impressos após a invenção de Gutenberg, em 1492, dizendo ter ambos 

os modelos convivido simultaneamente pelos menos até o começo do século XIX. (1999, p. 7-9). 
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passam a pertencer àquele estilo, ainda que Saramago, em tese um pós-moderno, possa ser 

contemporâneo de autores como Fielding e Sterne, no que concerne à voz narrativa que 

permeia o texto com comentários e observações, e contemporâneo de Tolstoi e Herculano, no 

que diz respeito ao tema e a um gosto por alicerçar seus romances sobre temas históricos, não 

para corroborar a História oficial, mas para questioná-la e mostrá-la como mais um discurso 

comprometido com a ideologia e o tempo do enunciador.  Uma literatura híbrida, que busca 

busca não apenas entreter, mas levar o leitor a refletir, muitas vezes, sobre um fato, um ponto 

de vista ou uma ideia expressa pelo autor-implícito. 

Veja-se a esse respeito, de forma comparada, as vozes do autor-narrador, nos seguintes 

trechos extraídos dos romances Tom Jones, de Fielding, (1749) e em O Ano da Morte de 

Ricardo Reis (1984). 

 

Pretendo, portanto, dar a entender que, assim como é da natureza do milhafre 

devorar os pássaros miúdos, assim é da natureza das pessoas [...] (FIELDING, 1981, 

p. 20). 

 

Mesmo que não vamos a tempo, sempre valeu a pena, seja a alma grande ou 

pequena, como mais ou menos disse o outro [...]. (SARAMAGO, 2011, p. 350). 

 

 A digressão também é uma outra característica que identifica os dois estilos de narrativa. 

 

Diante dessas palavras, a Srta. Bridget descompôs os traços num sorriso (coisa dela 

muito rara). Não quero de maneira alguma dar a entender ao leitor que se tratava 

de um desses sorrisos dissolutos que Homero [...]. (FIELDING, 1981, p. 28) (grifo 

acrescentado). 

 

Ricardo Reis levanta-se, vai dar uma volta pelas cercanias [...], apercebe-se duma 

outra peregrinação, a do comércio e mendicância [...]. Aí estão os pobres de pedir e 

dos pedinchões, distinção que não é meramente formal, que escrupulosamente 

devemos estabelecer, porque pobre de pedir é apenas um pobre que pede, ao passo 

que pedinchão é o que faz do pedir um modo de vida [...]. (SARAMAGO, 2011, p. 

351) (grifo acrescentado). 

 

A presença de máximas, aforismos e ditados populares é outro ponto comum: 

 

Umas das máximas que o Diabo, em recente visita à terra, deixou aos seus 

discípulos, foi a seguinte: assim que vos levantardes em pé, derrubai o tamborete em 

que estáveis sentado [...]. (FIELDING, 1981, p. 42) 

 

Lá diz o ditado antigo, ninguém faça o mal à conta de que lhe venha bem [...]. 

(SARAMAGO, 2011, p. 388) 
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 Em relação ao romance Guerra e paz, de Tolstoi, escrito e publicado entre os anos de 

1868-1869, Saramago compartilha o apreço por uma temática ligada à história das 

mentalidades, digressões e à citação de máximas e aforismos. Vejam-se, também de forma 

comparada, esse compartilhamento e essa contemporaneidade nos seguintes trechos, extraídos 

respectivamente do romance Guerra e Paz (1868-69) e do romance História do Cerco de 

Lisboa (1989). 

No primeiro trecho, o autor comentador de Guerra e Paz faz considerações sobre a 

retirada em debandada dos franceses, ao perderem a batalha. Deixa claro que, apenas em nível 

da história oficial, as coisas se passam de um modo cavalheiresco e ordenado. Critica o 

discurso histórico oficial, para o qual os grandes eventos resultam das vontades únicas dos 

grandes vultos históricos. 

 

Poder-se-ia pensar, precisamente, por essa fuga, que os franceses tudo fariam par 

facilitar a própria perda. Nenhum dos seus movimentos (desde o desvio da estrada 

de Kaluga até a fuga de seu chefe) tinha o menor sentido. Pelo menos com respeito 

àquele período da campanha, seria impossível aos historiadores – que atribuem a 

ação das massas à vontade de um único homem – conservarem-se fiéis aos seus 

princípios quando descrevem essa retirada. (TOLSTOI, 1975, p. 479) (grifo 

acrescentado). 

 

Na História do Cerco de Lisboa, temos o seguinte trecho, que guarda correlação com 

esse mesmo modo de pensar e narrar sobre o discurso da história monumental. Assim, no 

início do segundo capitulo do romance, quando narra o nascer do dia nos muros do Castelo de 

São Jorge, em Lisboa, à época da ocupação dos mouros, depois de descrever com riqueza de 

detalhes os atos do almuaden, na primeira oração do dia, para acordar os mulçumanos, 

comenta assim sobre o que disse ele e o que diria a história monumental sobre o mesmo fato: 

 

não o tem descrito assim o historiador no seu livro. Apenas que o muezin subiu ao 

minarete e dali convocou os fiéis à oração na mesquita, sem rigores de ocasião, se 

era manhã ou meio-dia, ou se estava a pôr-se o sol, porque certamente em sua 

opinião, o minudo pormenor não interessaria à história, somente que ficasse o leitor 

sabendo que o autor conhecia das coisas daquele tempo [...]. (SARAMAGO, 2003, 

p.17) (grifo acrescentado). 

 

Sob essa questão, não podemos esquecer o ensaio de Borges, no qual se fala pela 

primeira vez de uma tradição literária não diacrônica, exemplificada na obra de Kafka, o qual 

cria seus precursores. Uma inflexão no modo de conceber a tradição, cujo teor interessa de 

perto a esse trabalho, tendo em vista, que o estilo narrativo saramaguiano parece inseri-lo, 

quanto à voz do enunciador, que comenta, que refuta, que indaga, que põe em dúvida o 
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enunciado, em uma tradição de autores comentadores que remonta ao realismo empírico do 

século XVIII, de volta ao estilo que consagrou autores como Fielding e Sterne, interrompida 

pelo estilo romanesco “objetivo” em voga a partir do século XIX. As razões dessa interrupção 

talvez se alicercem no avanço das ciências exatas e suas repercussões no campo das artes, as 

quais buscaram, cada vez mais, livrar-se dessa voz do autor comentador, assumindo um 

caráter mais objetivo, ou desaparecimento do eu que cria ou narra. 

Analisando as motivações históricas dessa mudança de foco narrativo, desde o século 

XVIII, Maurice-Jean Lefebve (1980), atribui-as ao próprio conceito de poder dominante em 

cada período considerado. Assim temos, para o período do século XVIII, no qual dominava a 

ideia dos enciclopedistas, a predominância do autor-narrador intruso, relacionado com a 

filosofia do realismo empírico, ou, os escritores filósofos franceses. Já a visão do narrador 

onisciente, distante e objetivo, que sabe tudo sobre os fatos, as personagens e seus 

pensamentos e desejos, é a visão do racionalismo e do positivismo, a qual predomina durante 

o auge do romance clássico, no século seguinte: o século XIX. O avanço das técnicas e das 

ciências influenciando as ciências do espírito e as artes. Por fim, a visão de fora, ou a visão do 

narrador onisciente neutro, de Friedman, ou do “narrador com”, de Pouillon, expressa no 

fluxo de consciência e no monólogo interior, vai predominar na prosa ficcional do século XX, 

período no qual, como se sabe à exaustão, o homem, acossado pelos avanços dos estudos do 

inconsciente, pela fragmentação do eu, e pela fenomenologia heideggeriana, sabe-se incapaz 

de entender e dominar todos os ângulos dos fatos. De acordo com Hutcheon, a narrativa se 

fragmenta e, para além da inconclusão, a mimeses que era do produto, passa a ser a mimesis 

do processo (HUTCHEON,1982). Talvez, mais uma vez, a literatura passe a representar esse 

solipsismo. Nada existe além do sujeito que pensa ou sente. 

 

2.1.2 Os contos filosóficos e os escritores filósofos 

 

esta obra produzirá certamente, com o tempo, uma revolução 

nos espíritos, e eu espero que os tiranos, os opressores, os 

fanáticos e os intolerantes não ganhem nada com isto. Nós 

teremos servido à humanidade (PASSOS, 2015).3 

 

                                                           

3 PASSOS, U. “Tudo o que se pode saber sobre tudo”, Folha de S. Paulo, São Paulo, 2015, p. 4-5. Caderno 

Ilustríssima. Nele, o autor comenta sobre o impacto do lançamento da Enciclopédia na França à época de sua 

publicação. 
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Na França, a tradição de intervenção de intelectuais na esfera pública, especialmente 

por meio da literatura, é antiga. O trecho em epígrafe relata bem esse espírito, o qual 

dominava os iluministas e que corresponde, essencialmente, a uma mesma concepção de 

mundo expressa por José Saramago em sua longa trajetória de intelectual e escritor. Tal 

excerto foi extraído de uma carta escrita por Denis Diderot, em 26 de setembro de 1762 à uma 

amiga. Nessa época, ele e D`Alambert coordenavam o projeto que seria posteriormente 

conhecido como a Enciclopédia Iluminista ou Dicionário razoado das Ciências, das Artes e 

dos Ofícios4. Dessa mentalidade de intervenção de intelectuais na esfera pública, com a 

publicação da enciclopédia que tinha por finalidade organizar todo o saber existente até então 

nas três faculdades do entendimento – memória (história), razão (filosofia) e imaginação 

(poesia) – origina-se o exemplo máximo da obra que viria a representar o século das luzes, 

bem como o assim denominado Romance de Ideias. Tais obras, assim como a ideologia que 

lhes deu suporte, podem ser consideradas como resultado de um contexto de opressão. O 

livre-pensamento achava-se submetido ao poder absolutista. Não é outro o sentido que subjaz 

àquilo que implicitamente se pode depreender do pensamento ali expresso: “eu espero que os 

tiranos, os opressores e os fanáticos não ganhem nada com isso”. Em O Ano da Morte de 

Ricardo Reis, percebe-se o mesmo sentimento opressivo, expresso no seguinte trecho, quando 

Reis se dirige a sede da P.I.D.E para prestar “esclarecimentos”: [...] um homem continua a 

descer o passeio do lado do Teatro São Luís, com certeza tem hora marcada e vai atrasado, de 

alma aflita, como Ricardo Reis tinha ido [...] (SARAMAGO, 2011, p. 213). 

No caso do século das luzes, como pano de fundo, as guerras religiosas, a luta entre 

católicos e protestantes. Entretanto, no mesmo período, no ‘jardim da Europa”, homens e 

mulheres comuns construíam o Convento de Mafra. Desse mesmo convento fugiria em 

novembro de 1807 o Regente português, D. João VI, e sua mãe, a rainha, alcunhada de D. 

Maria, a louca. Duzentos anos depois, Saramago, de posse dessa aventura, construiria um 

romance: O memorial do convento. 

Na Inglaterra, nessa mesma época, havia maior liberdade de expressão, um consenso 

em torno de uma monarquia constitucional, tolerância religiosa e menor desigualdade entre os 

privilégios da nobreza e dos direitos da burguesia5. O romance que ali se realiza, então –

                                                           

4 PASSOS, U. “Tudo o que se pode saber sobre tudo”. Folha de S. Paulo, São Paulo, 2015. Caderno Ilustríssima, 

p. 4-5. 
5 COSTA PINTO, Manuel. A tradição francesa do Romance de Ideias. Revista Entre Livros, São Paulo, ano 2, n. 

18, p. 44-48, out. 2006. 
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Defoe, Richardson e Fielding –, era o porta-voz desse ethos, desse modo de vida burguês. Do 

outro lado do canal, agora numa Alemanha ainda dividida em reinos, surgiam, por meio de 

seus próceres – Herder, Novalis, Schieller – as bases para uma nova forma de expressão 

artística, que influenciaria a literatura e as artes pelos próximos dois séculos: o romantismo. 

Tal momento ainda não ocorria na França, onde a literatura se transformou num campo de 

batalha, campo esse onde nasce um novo tipo de escritor, “Os filósofos das Luzes” (COSTA 

PINTO,2006), como Voltaire, autor de Candido, ou o Otimista, obra que compartilha com O 

Ano da Morte de Ricardo Reis de uma reflexão contrária a ideias então vigentes: “tudo o que 

acontece, acontece para o melhor e sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo”. 

Estes escritores-filósofos serão considerados os antecessores do intelectual e do gênero que 

será conhecido como literatura engajada.  Esse conceito de literatura engajada nasce com 

Sartre e o existencialismo, sendo seu romance A náusea, o expoente máximo desse tipo de 

literatura. Para ele, “o escritor é a consciência torturada do seu tempo e que transforma a 

literatura em morada” (SARTRE, apud COSTA PINTO, 2006). 

Na França setecentista, no entanto, ainda estamos diante dos Contos Filosóficos, uma 

literatura cujas personagens são críticas com relação às instituições e denunciam o caráter 

dogmático de uma dada mentalidade. Configurava-se, assim, uma mudança na direção de um 

novo modo de sentir, mudança essa ainda não plenamente configurada, representada pela 

literatura nas obras de Voltaire e Diderot, com seu romance A religiosa, narrativa na qual o 

autor expressa sua contestação a uma religiosidade dominante, como o faz posteriormente 

Saramago em relação à igreja em Portugal. 

Assim como Ricardo Reis será submetido ao espetáculo do mundo, em virtude de suas 

convicções epicuristas, também Candido, o otimista, de Voltaire, será submetido ao 

espetáculo do mundo, em virtude da filosofia de Leibniz, filósofo alemão (1646-1716), cuja 

ideia sobre a noção do mal, difundida na Europa culta de seu tempo, era: tudo o que acontece, 

acontece para o melhor e o mundo em que se vive é o melhor dos mundos possíveis. Com 

uma concepção que se opunha a essa ideia de harmonia universal, Voltaire constrói a 

narrativa, na qual o herói, em companhia de seu mentor, Panglos, supostamente um alter ego 

de Leibniz, é submetido a crueldade e desgraças sem fim. Tudo, religião, filosofia, a nobreza, 

a escravidão negra e a ideia de um mundo perfeito é alvo de crítica ao longo da narrativa. 

“Havia na Vestefália, no castelo do barão de Thunder-tem-tronckh” – e, aqui, percebe-se pelo 

tom, a natureza satírica da obra – “um rapazinho a quem a natureza havia dotado com os mais 

brandos costumes”. Pode-se ver também no nome da personagem, já constante do título, a 
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natureza retórica do mesmo. Relativamente a sua origem, parece que a mesma não desfruta da 

pureza de seu nome, pois, “presumiam os velhos criados da casa que ele era filho da irmã do 

senhor barão e de um bom e honrado fidalgote”, isto é, filho bastardo e de origem 

nobiliárquica inferior. Uma característica muito evidente nos romances de José Saramago. A 

visão demolidora da situação vigente. Um modo de “desautomatizar” os valores dominantes, 

atacando, justamente, as crenças mais arraigadas em ambas as sociedades nas quais e sobre as 

quais os dois romances foram escritos. Apenas a título de ilustração, observem-se esses dois 

trechos extraídos do romance de Voltaire, o primeiro, uma espécie de crítica avante la lêttre, à 

instituição da escravidão negra e, o segundo, um comentário sobre a própria literatura, algo 

considerado “moderno” nos dias de hoje, e presentes também nos romances de José 

Saramago.  

 

“Oh meu Deus!”, disse-lhe Candido em holandês: “Que fazes tu aqui, meu amigo, 

no horrível estado em que te vejo?” 

[...] 

“Foi o senhor Vanderdendur que te tratou assim? ”, disse Candido. 

“Sim, senhor” disse o negro. “É o costume. Dão-nos uns calções de lona para 

vestuário único, duas vezes por ano, quando trabalhamos nos engenhos de açúcar. Se 

a mó nos apanha um dedo, cortam-nos a mão. Quando queremos fugir, cortam-nos a 

perna. Encontrei-me, nestes dois casos, e é este o preço por que os senhores comem 

açúcar na Europa. (VOLTAIRE, 2010 [1759], p. 64) (grifo acrescentado). 

 

“Quem era”, perguntou Cândido, “aquele porcalhão que me dizia tanto mal da peça 

com que tanto chorei [...]?” 

“É um miserável invejoso”[...] uma destas serpentes da literatura que se sustentam 

de lama e de veneno. É um foliculário”. (VOLTAIRE, 2010 [1759], p. 73). 

 

Ao final do romance, após ter viajado o mundo e visto o espetáculo deste, Cândido 

sintetiza sua visão dizendo, por outras palavras, que o trabalho é a fonte libertadora de todos 

os vícios e que devemos “cultivar nosso jardim”. Eis a vertente do instruir deleitando. Neste 

sentido, é possível se inferir que a filosofia iluminista e humanista presente em Voltaire é 

resgatada dois séculos depois em Saramago, o que aponta mais um dos seus contemporâneos 

e, em certo sentido, demonstra a fragilidade da história literária baseada apenas na 

segmentação por períodos históricos e escolas literárias exemplarmente definidas por traços X 

ou Y. 

Esse modelo de narrativa de natureza filosófica, reflexiva, de ensinamento moral, 

enquanto modelo predominante, só vai entrar em desuso, como ensina Manuel C. Pinto, após 

a revolução francesa. A vitória da Revolução e o respectivo fim do poder absolutista 

monárquico, aos menos nas potências centrais, fez mover o pêndulo da história em favor da 
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burguesia e a consequente ascensão do romance, a epopeia burguesa, principalmente na 

França, como o romance paradigmático do século XIX. Essa reviravolta político-social 

destruiu as bases que davam sustentação ao antigo regime e fez nascer a era do burguês, ou do 

homem da cidade, cujo progresso era calcado no esforço próprio. Uma maior expansão do que 

hoje se denomina de classe média, com educação e tempo disponível para lazeres como a 

leitura, ou para viagens de turismo às ruínas italianas. Um novo mundo de valores se erigia 

doravante e, com ele, abriu-se espaço para a literatura romântica de Vitor Hugo, para a 

comédia de costumes de Balzac - a epopeia de vida burguesa -, e o romance realista de 

Flaubert. Todos, no entanto, permanecendo restritos à ideia de literatura distanciada das 

interferências do autor, um apagamento do eu criador em função do caráter de ilusão do real 

da ficção. É o que vai expressar Henry James ao fim do século XIX, ele próprio um grande 

admirador de Balzac. 

Por volta da metade do século XX, essa literatura híbrida, misto de romance e ensaio 

que foi o romance ou contos filosóficos, volta a aparecer, em plena França do pós-guerra, com 

escritores filósofos como Sartre e o existencialismo, já mencionado, Simone de Beauvoir e O 

Segundo sexo – a descrição do papel socialmente construído da mulher na sociedade; Albert 

Camus, com seu relato de tragédia que é O estrangeiro, no qual expõe a ideia do absurdo, A 

peste, no qual reflete sobre a resistência ao nazismo e, por fim, O Homem revoltado.  

Assim, voltando-nos aos iluministas e seu modo de entender a escrita, temos a fala de 

Chartier de que “a ‘Enciclopédia’ não foi no século 18 uma leitura “popular”, mas ela pôde 

fortalecer em muitos de seus leitores uma relação crítica frente às convenções, dogmas e 

autoridades”6. Nesse sentido, podemos perceber que, embora de modo tardio, a literatura de 

Saramago situa-se no mesmo âmbito de denúncia e reflexão. Também ele viveu sob o manto 

da ditadura salazarista, como viveram seus antecessores na França das Luzes, e também ele 

pode ser considerado como parte dessa constelação de intelectuais que se utilizaram da 

literatura como morada e, para os quais, o romance se faz como um forma privilegiada de 

apreender a realidade, compartilhando com os escritores-filósofos e seus pares franceses, o 

pensamento antidogmático e anticlerical, influenciado agora pela nova história francesa dos 

Anais, pela  história cultural que surge com Burckhardt. Para Perrone-Moisés, no entanto, 

esse estilo está ligado ao caráter oral da sua prosa, ao seu modo de contador de estórias, “que 

                                                           

6 CHARTIER apud PASSOS. Folha de S. Paulo, artigo citado. 
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embala o ouvinte com sua voz, mas, sobretudo o mantém suspenso a uma fabulação” e, por 

fim, que esse estilo, “com supressão total ou parcial de pontuação”, é uma estratégia 

amplamente utilizada desde o começo do século e, em Portugal, cita como exemplo, Almada 

Negreiros, finalizando por dizer que em Saramago, não se trata de um artificialismo, “mas do 

caráter oral de sua prosa” (PERRONE-MOISÉS, 1998). 

 

2.1.3 A confluência de gêneros 

 

Na antiguidade clássica greco-latina, o que quer significar Platão e sua concepção de 

arte como material pedagógico e de ensino moral e Aristóteles com a introdução do conceito 

de Mimeses - bem como da ideia de divisão de gêneros em dramático, lírico e épico -, a ideia 

de hibridização dos gêneros era não aceitável. Ao contrário, havia o preceito da correta 

aplicação dos princípios de normatividade, hierarquia e pureza. Na opinião de Horácio, poeta 

e crítico romano, seguidor dos ensinamentos de Aristóteles, por exemplo, o poeta deve ser 

exímio em seu ofício, obedecendo, destarte, aos ditames de forma e conteúdo de cada gênero 

“não podendo associar, por exemplo, ao tema da tragédia o metro próprio da comédia ou vice-

versa” (HORÁCIO apud BASTAZIN, 2006, p. 5). 

Essa noção vai perdurar ao longo dos próximos milênios, naquela que se 

convencionou chamar de cultura ocidental, porque, efetivamente, todo esse estudo sobre o 

gênero tem por base a produção cultural do ocidente. Aos textos bíblicos, frutos de outra 

tradição, não se aplicavam essas tipologias, conforme observa Auerbach, na parte inicial do 

livro Mimesis. Durante a Idade Média, vemos a manutenção da mesma divisão de gêneros, 

com mudanças sutis no que diz respeito, especialmente, ao tema e ao desenvolvimento da 

métrica, haja vista a predominância, nesse período, do estilo lírico. Dante, considerado o 

maior poeta do ocidente, divide os gêneros em nobres, associados à tragédia e à epopeia, 

médios, associados à comédia e humilde, associados à elegia (BASTAZIN, 2006, p. 5). As 

mudanças de fundo ocorrerão com as primeiras produções pré-românticas, quando essa 

imutabilidade de gêneros é repensada, em poetas como Victor Hugo, que se manifesta a favor 

do hibridismo dos gêneros, o que, no seu caso, significa a abolição das fronteiras entre a 

comédia e a tragédia. Para ele, “qualquer processo de imitação do real deve trazer em seu bojo 

a pluralidade e diversidade existente no homem e no seu contexto natural, social e histórico 

(BASTAZIN, 2006, p. 6). No mesmo sentido, expressa-se, quase cem anos depois, o escritor 

americano E.M. Foster, o qual vê na mudança do ponto de vista, objeto de sua indagação, uma 
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vantagem do romance, que lhe permite melhor imitar a variedade de que se compõe a vida. 

(FOSTER apud CHIAPPINI, 1985, p.17). 

A esse respeito, Victor Hugo, no prefácio do drama Cromwell (1827), que ficou 

conhecido como o manifesto da teoria romântica dos gêneros, condena a regra da unidade e 

da pureza dos gêneros literários, em nome da própria vida, de que a arte deve ser a expressão. 

O grotesco agora convive ao lado do belo, e o gênio moderno resulta justamente dessa 

convivência, e “dessa junção surge uma infinidade complexa de formas e possibilidades de 

criação artística, o que se opõe sensivelmente à uniforme simplicidade do gênio antigo”. 

(HUGO apud PEREIRA, 2005). Durante o período realista, por sua vez, a reviravolta causada 

pela teoria da evolução das espécies, de Darwin, influencia a literatura e serve para dar 

sustentação à evolução dos gêneros (BRUNETIERE apud COMPANGNON, 2012). Origem 

de uma querela que se estabeleceu entre aquele crítico, por admitir a presença de elementos 

extraliterários na poesia e, Croce, crítico italiano, que a negava. Com a entrada do século XX, 

afirma-se a concepção da não estagnação dos gêneros. Diferentemente da disputa do século 

que o precedeu, as novas correntes teóricas admitem a correlação e integração de gêneros, 

bem como seu diálogo com outros sistemas. A partir dos estudos dos formalistas russos, a 

teoria se firma no sentido do apagamento das fronteiras entre os gêneros. A questão, agora, 

passa a ser vista à luz do valor estético de cada época – segundo Bakhtin – para quem gêneros 

considerados menores num período são revalorizados em outros. 

Atualmente, é mais difícil crer nessa pureza de gêneros, sua normatividade e 

hierarquia. Essas noções são substituídas pelo diálogo e pela incorporação de diversos textos 

narrativos, que se fundem e dialogam entre si, estando, essa mescla, a serviço do estilo mais 

adequado ao trabalho de cada escritor e a um novo texto, que pode causar estranhamento, mas 

não comprometem a qualidade artística do texto em prosa ou do poema. Essa abertura 

irrestrita para a hibridização ou confluência de gêneros é uma marca fundamental dos tempos 

em que vivemos, a qual se reflete em todos os aspectos da criação humana. São reflexos da 

mutabilidade e adaptabilidade do homem frente as suas novas circunstâncias históricas e a um 

novo espírito do tempo. É a literatura se fazendo à imagem e semelhança dos novos dilemas 

sobre os quais se debruçam os novos autores, em um novo contexto, onde a rigidez e a pureza 

das formas clássicas não são mais eficientes para o papel que se espera das manifestações 

culturais. No artigo de Perrone-Moisés (As artimages de Saramago), anteriormente referido, 

afirma a autora que a evolução do estilo em Saramago correspondeu a uma evolução de sua 

temática e que, em Saramago, não pode ser olvidado que “As histórias por ele narradas 
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sempre tiveram uma função de parábola”, uma natureza alegórica, “que remete a realidades e 

reflexões de ordem geral e superior à dos eventos narrados”. Neste sentido, sua análise crítica 

sobre o texto saramaguiano aponta essa natureza hibrida do mesmo. Uma narrativa dividida 

em componentes ético e estético, como já referido anteriormente. Indo um pouco mais longe, 

no seu entendimento, no caso nos referimos ao de Leyla Perrone-Moisés, O Evangelho 

segundo Jesus Cristo, Ensaio sobre a cegueira e Todos os nomes, “podem ser lidos como 

parábolas desenvolvidas”, sendo que, no primeiro, há a uma leitura glosada e subvertida dos 

evangelhos e, nos dois últimos, parábolas “da cegueira coletiva da humanidade” e “[d] a 

busca individual de liberdade e amor num mundo burocratizado, totalitário e necrófilo” 

(PERRONE-MOISES, 1998). 

 

2.2 Considerações gerais sobre o ensaio. A ciência sem prova 

 

Em seu opúsculo intitulado Aula, Barthes afirma que o ensaio é “um gênero incerto 

onde a escrita rivaliza com a análise” (Barthes, 2007, p. 7). Maussad Moisés, por sua vez, 

abordando a natureza do gênero ensaio, considera-o como “um texto redigido com os olhos 

voltados, ao mesmo tempo, para a beleza da expressão literária e para a beleza da verdade que 

nele pulsa” (Moisés, 2013, p.149). Por fim, tratando da natureza do ensaio de um modo 

genérico, a ensaísta e professora americana de literatura francesa da Universidade de 

Princeton, Christy Wampole, em seu ensaio intitulado “A ensaificação de tudo”, considera 

 

[...] que talvez seja mais interessante sobre o ensaio é o que acontece quando ele não 

pode ser contido em suas fronteiras genéricas, transbordando da prosa breve para 

outros formatos, como, por exemplo, o romance ensaístico [...]. (WAMPOLE, 2013) 

(grifos acrescentados)7. 

 

Todas essas considerações serviriam perfeitamente para ilustrar as diversas narrativas 

romanescas de José Saramago. Não apenas se pode perceber a existência de narrativas 

aparentadas ao ensaio, à crônica e ao conto, todos contidos dentro da estrutura mais ampla do 

romance, como se pode perceber os próprios romances como ensaios. Para tanto, é importante 

adentrarmos um pouco a reflexão, e vermos o que pensa o filósofo alemão, Theodor Adorno, 

em seu ensaio - “O ensaio como forma (2012 [1958]). Para ele, o ensaio é um escrito em que 

                                                           

7 Citação extraída do ensaio do mesmo nome reproduzido em cópia reprográfica, originalmente publicado no 

Brasil pela revista Serrote, ano 2013. 
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se busca desenvolver um ponto de vista, discutir uma ideia, sob o prisma da razão e da crítica, 

sem encerrá-lo em uma forma dogmática, pré-estabelecida. Essa liberdade do 

escritor/pensador não está adstrita à existência de provas cabais de verdade científica para sua 

validade. Seu encerramento, da mesma forma, dar-se-á quando o escritor/ensaísta julgar 

conveniente. Sob esse aspecto, segundo Adorno (2012 [1958]), por essa liberdade de 

exposição, o ensaio se distingue duplamente do discurso da ciência. O ensaio, diferentemente 

desta, despreza, na comunicação, a ambição à verdade. Em O ensaio como forma defende que 

essa é uma postura que aprisionou o discurso científico. O ensaio, por sua vez, ficou 

emparedado entre a ciência e a arte. Ante a sua ausência de forma definida, e isso é muito 

importante para a análise que se vem desenvolvendo, o ensaio se utiliza de formas próprias de 

vários outros discursos, tal, como por exemplo, dos discursos científico e filosófico. Nele, 

todavia, prossegue Adorno, o que está em jogo é a compreensão do objeto, sem que com isso 

se tenha que voltar à origem dos conceitos para tanto utilizados. O que se espera dessa análise 

é a coerência entre o texto e a interpretação. Não obedecendo a uma forma definida, como o 

discurso científico, o ensaio aproxima-se de uma criação do espírito, como o fazem as 

manifestações artísticas. Destas, no entanto, diferencia-se em virtude do instrumento 

utilizado: os conceitos e, pelo fato de sua pretensão à verdade ser desprovida de uma 

aparência estética, essencial à daquelas. 

Em síntese, em decorrência de sua natureza indefinida, o ensaio sofre um duplo 

descredito. Não é arte, no sentido estrito do termo, nem ciência, por uma efetiva ausência de 

objetividade. Foi esmagado pela concepção dominante, que separou a arte das ciências e, por 

conseguinte, o conceito da intuição, fazendo suprimir, como não verdade, a contaminação do 

objeto pela subjetividade do sujeito da enunciação. O ensaio tende, por esse motivo, a operar 

sobre o resto, isto é, tudo aquilo que não pôde ser aprisionado pela malha de uma “pretensa” 

objetividade científica, uma armadilha, na qual, a arte, em sua busca obsessiva pela técnica, 

acabou se deixando aprisionar. Adorno cita como exemplo de sua afirmação a prosa de Proust,  

na qual a análise da sociedade que nela se apresenta, se, pelos critérios da ciência, não pode 

ser considerada um fato de verdade, por seu lado, não deixa de se consignar como tal, haja 

vista que, ao invés de separar o sujeito do mundo observado, Proust fez o mundo observado 

passar pela consciência do sujeito que narra.  

Por esta relutância esse se deixar aprisionar por uma forma e um conteúdo 

determinados, o ensaio sofre essa indistinção formal. Busca, ao vencer a dicotomia entre 

imagem e conceito, manter intacto seu caráter expressivo. Razão combinada com intuição. É 
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o que se percebe na prosa romanesca saramaguiana: a subjetividade da voz narrativa 

contaminando todo o mundo ficcional criado. O mundo como se apresenta ao leitor é 

sobretudo um mundo expresso pela visão do autor-narrador. Por isso, distante de uma pretensa 

objetividade e da supressão do sujeito da enunciação – um anseio da indústria cultural no seu 

afã de dotar a arte com uma natureza anódina, objetiva –, a voz do autor-narrador em 

Saramago mal consegue se calar à vista do mundo que ela mesma vai construindo, 

interpretando-a, confundindo o leitor, o qual tende a duvidar, em muitos trechos, se se 

encontra diante de um mundo imaginário, ou diante de uma realidade criticamente construída, 

filosoficamente pensada e que ambiciona o estatuto do crível. O próprio romance, em sua 

totalidade, expressa sua vertente ensaística. Passa-se inadvertidamente, como afirma Beatriz 

Berrini (1989), da voz autoral para a voz ficta de um narrador, do real para o imaginário, da 

intuição para o conceito. 

 

2.2.1 Em Saramago: o ensaio com personagens 

 

O ensaio não se deixa intimidar pelo depravado pensamento profundo, que 

contrapõe verdade e história como opostos irreconciliáveis. (ADORNO, 2012, p. 

26). 

 

Um campo bastante fértil para o Ensaio é a História. Ao publicar seu livro de história 

A Civilização do Renascimento na Itália, em 1860, Jacob Burckhardt (1818-1897), professor 

de História da Universidade de Basileia e Zurique na Suíça, especialista em história do 

renascimento italiano, deu-lhe como subtítulo “Um ensaio”, porque, ao contrário de seu 

professor da Universidade de Berlim, Leopold von Ranke, para ele era difícil se falar em 

objetividade nos estudos históricos, mesmo que o texto tivesse se baseado em documentos 

históricos oficiais preservados em arquivo, conforme nos informa o historiador Peter Burke 

em seu ensaio – “Jacob Burckhardt e o Renascimento italiano” –, o qual prefacia a obra do 

historiador suíço, e serve de informação sobre a concepção epistemológica deste último, 

relativa ao caráter interpretativo e ensaístico da narrativa histórica. Considerava a narrativa 

histórica como uma forma de arte, uma modalidade de literatura imaginativa, aparentada à 

poesia. E, à medida que foi envelhecendo, afastou-se mais da história factual, considerando 

destituídos de valor “todos os meros eventos do passado”, concentrando-se na história 

cultural, na visão de mundo e das mentalidades. Ele não cria na objetividade de uma tal 

narrativa, afirmando que “a cada olho, talvez, os contornos de uma dada civilização 
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apresentem uma figura diversa” e que “os mesmos estudos que serviram a esse trabalho 

podem facilmente, em outras mãos [...] conduzir a conclusões essencialmente diversas” 

(BURKE, 2013, p. 20). 

Essa forma de ver o texto histórico o aproxima bastante da ficção saramaguiana. Essa 

sua tentativa, bem pessoal, sem compromisso com a verdade factual dos documentos, de reler 

os grandes mitos bíblicos e a versão histórica oficial. Essa História dos grandes fatos e vultos, 

onde apenas o papel dos poderosos é posto em destaque. Veja-se, por exemplo, a crítica feita 

ao papel do Rei D. José V na construção do Palácio de Mafra, tema de primeiro plano da obra 

Memorial do convento. Ao longo da narrativa, vemos o desenrolar da construção do convento 

de Mafra, obra realizada em razão de uma promessa do Rei, mas cujo encargo será suportado 

pelos cofres reais e pelo trabalho de inúmeros homens e mulheres anônimos de todo o 

Portugal: 

 

[...] por via desses e de outros tolos orgulhos é que se vai disseminando o ludíbrio 

geral, com suas formas nacionais e histórias, Deve-se a construção do convento de 

Mafra ao rei D.João V, por um voto que fez se lhe nascesse um filho, vão aqui 

seiscentos homens que não fizeram filhos nenhum à rainha e eles é que pagam o 

voto, que se lixam, com perdão da anacrónica voz. (SARAMAGO, 2013, p. 287-

288). 

 

Todavia, enquanto se prepara para ir à noite ao quarto da rainha, onde cumprirá suas 

funções matrimoniais, El-Rey está a montar o único edifício de que é capaz, com o próprio 

esforço: uma maquete.  

 

Quase tão grande como Deus é a basílica de S. Pedro de Roma que el-rei está a 

levantar. É uma construção sem caboucos nem alicerces, assenta em tampo de mesa 

que não precisaria ser sólido para a carga que suporta, miniatura de basílica dispersa 

em pedaços de encaixar, segundo o antigo sistema de macho e fêmea, que, à mão 

reverente, vão sendo colhidos pelos quatro camaristas de serviço. (SARAMAGO, 

2013, p. 10). 

 

A partir do trecho transcrito, vê-se, além da ironia nele presente “quase tão grande 

como Deus é a basílica de S. Pedro que el-rei está a levantar”, que esse grande vulto da 

história monumental não conta com a simpatia do autor-narrador. A construção do Convento 

de Mafra deve-se, na visão saramaguiana, aos seiscentos portugueses anônimos, cujos nomes 

a história oficial omitiu. 

 

[...] tudo quanto é nome de homem vai aqui, tudo quanto é vida também, sobretudo 

se atribulada, principalmente se miserável, já que não podemos falar-lhes das vidas, 
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por tantas serem, ao menos deixemos os nomes escritos, é essa nossa obrigação, só 

para isso escrevemos, torna-los imortais, pois aí ficam, se de nós depende, Alcino, 

Brás, Cristóvão, Daniel, Egas, Firmino, Geraldo, Horácio, Isidro, Juvino, Luís, 

Marcolino, Nicanor, Onofre, Paulo, Quitério, Rufino, Sebastião, Tadeu, Ubaldo, 

Valério, Xavier, Zacarias, um letra para cada um para ficarem todos representados 

[...]. (SARAMAGO, 2013, p. 270) (grifo acrescentado). 

 

Difícil, portanto, estabelecer uma análise da escrita de José Saramago a partir de uma 

visão que separe o cronista do ensaísta, e ambos do romancista. Mesmo após Levantado do 

chão (1980), obra considerada o início de sua carreira como romancista, vemos, em todos os 

livros que seguem, traços marcantes do cronista e do ensaísta. Pode-se mesmo argumentar que 

essa prosa de natureza híbrida, construída com a mescla de vários estilos – poesia, prosa 

romanesca, ensaio e crônica – além de situar a literatura feita por Saramago como um texto 

essencialmente híbrido, seja uma forma peculiar a Saramago de construir o estilo 

“saramaguiano”. Refletindo sobre a confluência de gêneros, Blanchot conclui que essa 

extrapolação das fronteiras discursivas é uma característica a que se sujeita toda a literatura 

moderna, o que a leva a extrapolar os limites de gênero. Portanto, sob esse enfoque, não há 

nenhuma especificidade que configure a literatura feita por Saramago como algo inovador. 

Antes, como uma literatura que traz consigo as marcas e atitudes estéticas de seu tempo. 

Apesar disso, no que diz respeito ao caráter ensaístico de seus romances, é Saramago 

quem faz declaração nesse sentido, quando afirma que escrevia ensaios com personagens, 

“nos quais, para além de mostrar-se como pessoa, exprimia preocupações e articulava 

inquietudes filosóficas”. Assim, no trecho que se segue, extraído de Levantado do chão, 

temos um exemplo de um ensaio inserido no corpo do romance, como tantos outros que 

aparecem ao longo de sua obra, ensaio esse que se poderia intitular de Sobre a Organização 

Social do Latifúndio ou As relações de classes dentro do Latifúndio:  

 

Já se viu que Lamberto, alemão ele seja, tenha sido, ou agora português, não é 

homem para trabalhar esta grande terra com as suas próprias mãos. Quando a 

herdou, comprou de frades ou roubou estando a justiça cega, vieram agarrados, 

como o torrão às raízes, uns tantos animais de pernas e braços, que esses, sim, são de 

propósito criados para tal destinação, pela via da produção de filhos e sua 

conservação útil. (SARAMAGO,2013, p.78-80). 

 

Nesse trecho, aqui considerado ensaio, o autor narrador-intruso posiciona-se a si e ao 

seu leitor, por meio desse tom de escárnio, de modo desfavorável aos grandes latifundiários. 

Sua atitude chega a ser de antipatia, acusando-os de incapazes de trabalhar as terras, 

adquiridas ou roubadas, com as próprias mãos, com o beneplácito dos poderes constituídos e 
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considerando os trabalhadores rurais na instituição do latifúndio como propriedade 

semovente, categoria de bens na qual estão incluídos os animais. 

 

Mesmo assim, quer a pragmática, ou regra consuetudinária, ou etiqueta, ou simples e 

interessada prudência, que Adalberto não trate diretamente com aqueles que lhe hão-

de fabricar as terras. E desta maneira é que está bem. Se o Rei no tempo dele, ou o 

presidente da república, em tempo dela, não andaram nem andam por aí a banalizar 

palavras e gestos em abusativos contatos com o povinho, mal havia de parecer que, 

no latifúndio, aqui mais presidente ou rei que os verdadeiros, Florisberto se 

desmazelasse em confianças. [...]. (SARAMAGO,2013, p. 78-80). 

 

Na sequência, observa-se a situação de desigualdades que permeia a relação entre os 

senhores e os trabalhadores dos latifúndios, como uma relação senhor/escravo, embora se 

trate de homens brancos e livres, ou senhor/servo do período medieval, mas que se perpetuam 

desde o período monárquico, alcançando o Portugal do século XX. 

 

Depois da terra, a primeira coisa que Lamberto precisa é de um feitor. O feitor é o 

chicote que mete na ordem a canzoada. É um cão escolhido entre os cães para 

morder os cães. Convém que seja cão para conhecer as manhas e as defesas dos 

cães. Não se vai buscar um feitor aos filhos de Norberto. Alberto é Humberto, feitor 

é primeiro criado, com privilégios e benesses na proporção do excesso de trabalho 

que for capaz de arrancar à canzoada. Mas é um criado. Está colocado entre os 

primeiros e os últimos, é uma espécie de mula humana, uma aberração, um judas, o 

que traiu os seus semelhantes a troco de mais poder e de algum pão de sobra. 

(SARAMAGO,2013, p. 78-80). 

  

O desprezo agora se dirige não somente para os latifundiários, mas também para os 

feitores, “uma aberração, um judas”, ou, dito de outra forma, que a relação de opressão só é 

possível com a cumplicidade de outros oprimidos. É a retórica da ficção que marca o 

posicionamento ideológico do autor-implícito. 

 

A grande e decisiva arma é a ignorância. É bom, dizia Sigisberto no seu jantar de 

aniversário, que eles nada saibam, nem ler, nem escrever, nem contar, nem pensar, 

que considerem e aceitem que o mundo não pode ser mudado, que este mundo é o 

único possível, tal como está, que só depois de morrer haverá paraíso, o padre 

Agamedes que explique isto melhor, [...] é, foi Deus que quis assim as coisas, o 

padre Agamedes que explique melhor, em palavras simples que não façam mais 

confusão à confusão que têm na cabeça, e se o padre não for suficiente, pede-se aí à 

guarda que dê um passeio a cavalo pelas aldeias, só a mostrar-se, é um recado que 

eles entendem sem dificuldade... (SARAMAGO, 2013, p. 78-80). 

  

Contudo, todo regime opressivo só pode se manter tendo por base uma ideologia que o 

legitime. No caso, os valores que a igreja procura transmitir geração após geração. A salvação 

não está nesse mundo, mas no outro. Tais dogmas só se sustentam pela incapacidade de 
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reflexão, que o conhecimento pode fazer com seu poder transformador. Mas quando esses 

fundamentos ideológicos falham, recorre-se à força bruta. Uma crítica permanente ao estado 

de pobreza e opressão do camponês ao longo do curto século XX, o século das ideologias, 

inclusive as marxistas. 

 

Mas diga-me, senhora mãe, bate também a guarda nos donos do latifúndio, Credo, 

que esta criança não regula bem da cabeça, onde é que tal se viu, a guarda, meu 

filho, foi criada e sustentada para bater no povo, Como é possível, mãe,  então faz-se 

a guarda só para bater no povo, e que faz o povo, O povo não tem quem bata no 

dono do latifúndio que manda a guarda bater no povo, Mas eu acho que o povo 

podia pedir à guarda que batesse no dono do latifúndio, Bem digo eu, Maria, que 

esta criança não está em seu juízo, não a deixes andar por ai a dizer estas coisas, que 

ainda temos trabalho com a guarda. (SARAMAGO, 2013, p. 78-80). 

 

Finaliza o “ensaio” com a alusão à consciência das crianças e dos tolos. Os únicos 

capazes de ver que o rei está nu. Se os adultos sabem que vivem uma situação de injustiça, 

são, todavia, incapazes de expressá-lo. Mas os ingênuos dizem sem freios aquilo que 

deveriam calar. Foucault, analisando as questões de interdição e rejeição do discurso, afirma 

que os discursos dos loucos, e dos ingênuos, colocados na oposição entre a razão e a loucura, 

eram considerados nulos, ou, só poderiam ser expressados no teatro, no papel onde 

simbolizavam a verdade mascarada (FOUCAULT, 2015, p. 85). 

Considerando as questões da função de um mesmo texto em tempos e espaços 

diferentes, poderíamos afirmar que esse texto, dentro do romance Levantado do chão, tem a 

propósito de reforçar o caráter antagônico entre as classes que estão diretamente ligadas ao 

modo de produção e a organização social do latifúndio, e que servirá de fio condutor de toda a 

narrativa. Do começo do século XX, 1904 aproximadamente, até o levante final dos 

camponeses (1975), na saga da família dos Mau-Tempo, iniciada por Domingos, o sapateiro e 

Sara, a mulher que tudo suporta, exercendo o papel de dona de casa e procriadora.   

Tomado fora do contexto da obra, o texto sobreviveria, integralmente, com outra 

função: um ensaio. Examina, por meio de uma posição aparentemente objetiva, a formação da 

propriedade fundiária e as relações entre os que a possuem e os que a cultivam em Portugal ao 

longo do século XX. Latifúndios que têm sua origem no Portugal medieval, e que são 

responsáveis, na opinião do ensaísta ou do autor-narrador, pela situação de pobreza, 

exploração e desigualdade em que vivem os donos da terra e os que são donos de sua força de 

trabalho, no texto, ironicamente apontados como sócios do trabalho. Essas relações de poder 

dentro da grande propriedade rural encontram suporte em outros grupos de poder, seja 
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ideológico, como a igreja na figura do Padre Agamedes, constantemente invocado, e no poder 

político, representado pela guarda, que nunca bate nos donos dos latifúndios. Uma ideia que 

só é possível apenas na cabeça dos inocentes, como a criança. Ainda que o texto acima não 

estivesse inserido no corpo da obra, a narrativa não perderia em nada sua compreensão. Por 

meio das ações de cada um dos agentes: camponeses, latifundiários, Igreja e Estado, a história 

se faria compreensível, inclusive naquilo a que o ensaio tenta tornar explícito. Todavia, sua 

presença no corpo da obra, realça a interpretação do autor-implícito sobre essas relações que 

obliquamente denuncia, e reforça o estilo que marca a prosa romanesca de José Saramago: um 

prosador engajado, que transita continuamente entre os diversos textos narrativos, impondo 

uma voz narrativa própria que unifica, no seu todo, as diferentes formas narrativas utilizadas a 

serviço de sua obra8. 

Em sua obra bastante conhecida, Teoria Literária: uma introdução, o crítico literário e 

ensaísta inglês, Terry Eagleton, ao abordar o tema fundamental da teoria da literatura – o que 

é literatura –, afirma que a separação que se estabelece entre narrativa ficcional e factual é 

insuficiente para definir o texto literário do não literário, haja vista as mudanças que se deram 

nesse mesmo conceito do ponto de vista diacrônico, e do ponto de vista sincrônico. Para 

exemplificar essa última afirmação, utiliza-se do caráter imaginativo das histórias em 

quadrinhos, que não são consideradas literatura e, em outro extremo, apresenta os textos 

bíblicos, os quais, atualmente considerados literários, possuíam, na sua origem, função 

doutrinária, e cujos relatos têm forte ligação com a história factual. 

É nessa fratura que reside a possibilidade de se pensar que parte dos textos romanescos 

de Saramago, considerados imaginativos por definição, contêm muito de textos informativos, 

como a narrativa histórica, assunto abordado no anexo, Saramago: objeto de estudo, ao 

tratarmos da obra de Teresa Cristina Cerdeira da Silva. Vejamos dois exemplos de textos, um 

extraído do livro As palavras e as coisas, de Michel Foucault, e o outro, a parte inicial do 

romance O Evangelho segundo Jesus Cristo, em que uma voz narrativa analisa dois quadros 

de pintores diferentes, sendo que, por estarem em gêneros narrativos considerados distintos, o 

primeiro pode ser atribuído ao filósofo, ao ensaísta Foucault, mas o segundo, por força da 

                                                           

8 Excerto de uma fala de Saramago proferida em palestra na Feira do Livro de Buenos Aires. “Numa mesa-

redonda sobre o Futuro do Romance retomei a ideia (talvez merecedora de uma exploração que não está ao meu 

alcance) de que o romance deveria abrir-se, de certa maneira, à sua própria negação, deixando transfundir, para 

dentro de seu imenso e fatigado corpo, como afluentes revitalizadores, revitalizados por sua vez pela 

miscigenação consequente, o ensaio, a filosofia, o drama, a própria ciência” (Cadernos de Lanzarote, 1997, p. 

256). 
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convenção, deve ser necessariamente atribuído a voz do narrador, esse ser de raiz estrutural, 

mas que também pode ser considerado, à luz do projeto desenvolvido até aqui, a voz do autor-

criador ou do autor-implícito. A mudança de gênero textual provocou a mudança na 

classificação do sujeito que fala. Eis a questão, quando Saramago insiste na sua visão de que 

está a escrever ensaios com personagens.    

 

O pintor está ligeiramente afastado do quadro. Lança um olhar em direção ao 

modelo; talvez se trate de acrescentar um último toque, mas é possível também que 

o primeiro traço não tenha ainda sido aplicado. O braço que segura o pincel está 

dobrado para a esquerda, na direção da palheta; permanece imóvel, por um instante, 

entre a tela e as cores. Essa mão hábil está pendente do olhar; e o olhar, em troca, 

repousa sobre o gesto suspenso. Entre a fina ponta do pincel e o gume do olhar, o 

espetáculo vai liberar seu volume [...] (FOUCALT,2000, p.20) 

 

O sol mostra-se num dos cantos superiores do retângulo, o que se encontra à 

esquerda de quem olha, representando, o astro-rei, uma cabeça de homem donde 

jorram raios de aguda luz e sinuosas labaredas, tal uma rosa-dos-ventos indecisa 

sobre a direção dos lugares para onde quer apontar, e essa cabeça tem um rosto que 

chora, crispado de uma dor que não remite, lançando pela boca aberta um grito que 

não poderemos ouvir, pois nenhuma dessas coisas é real, o que temos diante de nós 

é papel e tinta, mais nada [...]. (SARAMAGO, 1991, p. 9). 

 

Em vista dos argumentos acima esposados, pode-se dizer que, em Saramago, com as 

respectivas variações da temática, Levantado do chão, Memorial do convento, O Ano da 

Morte de Ricardo Reis, Jangada de pedra, A história do Cerco de Lisboa, O Evangelho 

segundo Jesus Cristo, Ensaio sobre a cegueira, Ensaio sobre a lucidez, todos poderiam ter 

como subtítulo, assim como o livro de História de Burckhardt - Um ensaio. 
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CAPÍTULO III – SOBRE O AUTOR E O NARRADOR  

 

O autor está ali no livro, o autor é o livro, mesmo quando o livro não consegue ser 

todo o autor. (Fundação-Saramago. Casa dos Bicos, Lisboa, 2014). 

 

Emma Bovary é Gustave Flaubert porque sem ele seria coisa nenhuma. (Fundação-

Saramago. Casa dos Bicos, Lisboa, 2014). 

 
[...] Ser um bom escritor significava uma especial intimidade com os ritmos da fala 

que jazem muito mais profundamente do que a sintaxe formal; queria dizer ter 

ouvido para essas múltiplas conotações esses ecos encobertos de um idioma que 

nenhum dicionário pode transmitir. [...] (STEINER, 1990, p. 26). 

 

Sobre o que se fala, quando se fala do autor? 

  

Autor é um conceito aparentemente simples, de entendimento supostamente unívoco, 

por trás do qual se esconde uma infinidade de significados e de imprecisões. Caso fosse 

perguntado a um homem ou mulher médios, e aqui o termo médio é empregado no sentido de 

homens e mulheres considerados comuns dentro de uma dada comunidade de falantes, sem 

nenhum atributo especial de conhecimento que os distinguisse das demais pessoas, o 

significado da palavra autor, tal pergunta dificilmente ficaria sem uma resposta. Algumas 

dessas respostas provavelmente guardariam semelhanças umas com as outras, nunca, porém, 

todas. Isso se dá, porque o campo semântico da palavra autor é amplo e difuso. Seu espectro, 

diferentemente daquele de conceitos como o de estranhamento, intertextualidade, poética, 

etc., próprios da área da teoria e crítica literárias, provem, antes de mais nada, do vocabulário 

cotidiano, do senso comum. Desse modo, autor tanto pode significar a pessoa empírica, ou um 

atributo dessa pessoa, uma função. Isto é, aquele que cria, instaura um novo modo de fazer 

algo, constrói um objeto, uma obra, ou realiza uma ação. Isso sem esquecermos que existe a 

possibilidade do uso da palavra em vocabulário técnico, como no caso do direito, onde autor é 

considerado aquele que propõe uma ação ou um projeto de lei. Autor é, nesse caso, uma 

posição do sujeito dentro de uma relação processual por ele instaurada ou de uma iniciativa 

legislativa. Também não podemos esquecer que, do ponto de vista da desconstrução de 

Derrida, não existe a priori, um significado estável. Todo ele será sempre dado de modo 

relacional e permanentemente em devir. Mas isso interessa de perto ao estudo da filosofia da 

linguagem, porque não se aplica apenas ao conceito de autor. Mesmo para um conceito de 

natureza prosaica como autor, vê-se quão delicado é o caminho que essa palavra pode 

percorrer. 
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Em busca de uma linha de ação, começaremos pelo sentido etimológico. A palavra 

autor vem do vocábulo latino auctor, derivado por sufixação do particípio passado auctus, do 

verbo augere, cujo significado é aumentar. Autor significa então, quanto a sua origem, aquele 

que faz crescer. Buscando seu significado lexical moderno, teremos para a entrada autor no 

Dicionário Unesp de Português Contemporâneo, organizado por Francisco S. Borba (2004, 

p.143), os seguintes significados: autor Sm 1. Criador de uma obra artística, literária ou 

científica: Mario de Andrade é o autor de Macunaíma. 2. Quem pratica uma ação; agente: já 

identificaram os autores do atentado. 3. Criador; idealizador: o Joca foi o autor daquelas 

proezas. Vê-se, apenas numa entrada simples, a existência de pelo menos três significados 

distintos para a palavra autor. Nenhuma delas, no entanto, diferencia o autor enquanto sujeito 

e enquanto atributo. Mario de Andrade, quando apresentado como autor, refere-se ao homem 

ou o artista? Quem cria a obra é o artista. Trata-se de uma função do sujeito, conforme já 

referido anteriormente. Desse modo, porque muita polêmica surge em torno da palavra autor, 

ao menos em literatura, traçaremos um quadro do que se pensa ou diz a respeito desse ente, 

que tanto pode significar a pessoa quanto seu atributo, do ponto de vista de pensadores que 

manejaram o conceito, tentando entendê-lo sob o prisma dos estudos literários. 

 Por mais que se queira imaginar uma obra literária como um objeto autônomo, como 

um fato da linguagem, por exemplo, todas as vezes em que um livro é referido, pergunta-se o 

nome do autor, querendo significar a pessoa por trás da criação. E desse modo acaba-se por 

restaurar, mesmo que inconscientemente, uma ponte entre a ficção e o mundo real. Sob esse 

aspecto, essa confusão entre o nome civil e a função social do sujeito que concebe o romance 

aponta a análise literária facilmente para a biografia do homem ou da mulher que leva o nome 

do autor. Essa apropriação tem, contudo, um tanto de pertinência. Trata-se de uma busca de 

um mínimo de referencialidade ou contextualização. Salvo para as correntes da crítica mais 

radicais com relação ao caráter imanente da obra, ou sua natureza de um construto exclusivo 

da linguagem, é inegável também a validade de se pensar o livro como um objeto cultural e 

historicamente contextualizado. Em artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo, 

“Literatura em meio a pesquisas sobre parafusos”, o escritor Ignácio de Loyola Brandão 

refere-se a si mesmo como autor: 

 

Experiência inusitada, falei para 110 pessoas no laboratório de pesquisas da Ejot, 

multinacional que fabrica parafusos diferenciados. Sentei-me entre aparelhos de alta 

precisão de curiosas formas, tornos supertecnológicos, e, durante duas horas, os 

alemães ouviram Rikarde Riedesel – uma das criadoras e organizadoras – lendo, e 
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eu conversando e lendo, porque as pessoas gostam de ouvir a voz do autor. A 

tradução e as costuras foram feitas por Michael (BRANDÃO, 2013) (grifos 

acrescentados). 

 

Em nosso estudo, a palavra autor está no campo semântico de criador e da origem do 

discurso literário, status quo, conforme afirmado acima, que não está pacificamente 

assegurado. É a questão da validade ou não da ideia de autor enquanto origem do discurso 

literário. Neste sentido, são valiosas as contribuições oferecidas por Foucault em sua palestra 

transcrita e publicada sob o título O que é um autor? (1969); Barthes, em A morte do autor 

(1968); Steiner em seu livro de ensaios, Presenças Reais (1993) e em dois outros escritores 

que não apenas escreveram ficção, mas também atuaram como críticos literários: Cristóvão 

Tezza, em seu livro O espírito da prosa (2012) e José Saramago, cujo texto aqui empregado 

consiste em um artigo apresentado por ele em um congresso realizado em Edmonton, Canadá, 

intitulado Entre o narrador omnisciente e o monólogo interior: será necessário regresso ao 

autor? (2009). Os dois primeiros textos, resultantes de uma abordagem pós-estruturalista do 

discurso literário, a qual se expandiu da França para o mundo em meados da década de 60 do 

século passado, põem em evidência a noção do texto como um objeto linguístico. A marca do 

autor é o seu desparecimento. Os demais, pensam o texto como um objeto da cultura. Uma 

obra que guarda relação com seu criador. 

Para Michel Foucault, cuja obra é sempre citada quando se fala das teorias literárias 

que se relacionam com a ideia do autor, existem dois textos que refletem sobre o conceito de 

autor, quais sejam: O que é um autor? e A ordem do discurso. Neles, a autoria é considerada 

uma função do sujeito dentro de uma determinada ordem social, em um momento histórico 

especifico, no qual o texto se constrói. A noção de autoria, partindo desse entendimento, é 

variável. A relação que o sujeito que escreve estabelece entre ele e o que ele escreve é 

despistar todos os sinais de sua individualidade particular. A marca do escritor, segundo 

Foucault, não é nada mais do que a singularidade de sua ausência. É preciso que o sujeito que 

escreve faça o papel de morto no jogo da escrita. O autor constitui, ao lado do comentário e 

das disciplinas, dentro da ordem interna do discurso, ao menos para os discursos em nossa 

sociedade – e aqui Foucault se refere aos textos produzidos na cultura ocidental –, um 

mecanismo de controle e de exclusão. Dito por outro modo, o discurso literário, 

diferentemente do discurso científico, passou, a partir da idade moderna, lá pelos idos dos 

séculos XVII e XVIII, a valorizar cada vez mais a identidade do sujeito que, dentro de uma 
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ordem possível de sentido, ou enquanto instância organizadora e princípio de agrupamento do 

discursivo, a ser considerado autor. Essa função, conclui, dentro da ordem dos discursos que 

reclamam sua presença – como a filosofia, a literatura e a ciência – é historicamente 

condicionada. Não possui a mesma validade em todos os tempos, em todos os lugares e para 

todos os discursos de igual modo. Está umbilicalmente relacionada com outros controles de 

exclusão e delimitação dos discursos, tais como a vontade de verdade. Isto é, todos os 

discursos não necessitam apenas da chancela de verdade e falso, mas de estarem dentro do 

universo “do verdadeiro” existente numa determinada sociedade, em determinado momento 

de sua verdade de vontade. Desse modo, “o autor é aquele que dá à inquietante linguagem da 

ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua inserção no real” (FOUCAULT, 2015, p. 91). 

Por sua vez, em um ensaio bastante conhecido, A morte do autor, Barthes afirma que o 

autor é uma personagem moderna, produzida, sem dúvida, pela nossa necessidade. Sua 

criação resulta das novas formas de pensar que surgiam a partir do fim da idade média. O 

homem se descobria como sujeito e os textos intransitivos, como é o caso do texto literário, 

passaram a ter um autor. O positivismo, a ideologia definidora da nova forma de produção 

que surgia, institui o texto como um registro, uma tessitura estável. Todavia, textos resultam 

da confluência de vários outros textos, várias outras culturas que implicitamente estão 

inseridos neles. O caráter do texto é performativo. Ele passa a existir no próprio momento da 

enunciação. Assim, um sentido estável, uma voz instauradora de um discurso autoral na 

origem é, por conseguinte, uma ilusão. Em síntese, um texto possui um sujeito, não um autor. 

Cabe ao leitor, no destino, recompor todos os sentidos dos quais todo texto resulta. 

Contrapondo-se a essa visão sobre o novo estatuto do autor na modernidade, Steiner, 

em um ensaio intitulado “O pacto quebrado” (1993), incluído no livro Presenças reais, 

argumenta que, até a crise do sentido, fenômeno que atingiu a cultura e a forma de produção 

de sentido na episteme do mundo ocidental e na Rússia branca por volta de meados do século 

XIX, mesmo os discursos mais céticos aceitavam o pacto com a palavra, com o signo e sua 

face voltada para Deus. Em outras palavras, uma origem. Constata que Montaigne, Voltaire e 

Hume nunca questionaram a legitimidade do instrumento linguístico para expressão de suas 

descrenças. 

É ainda Steiner que afirma ser a quebra desse pacto entre a palavra e o mundo, o 

marco da origem da modernidade filosófica e estética. Tal quebra pode ser atribuída a dois 

acontecimentos principais: o primeiro seria a ausência de todas as rosas, de Mallarmé. De 

acordo com o autor, a palavra rosa não tem haste nem pétalas nem espinhos. De per si, é um 
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signo vazio. Uma ordem baseada no logos é uma ordem fundamentada na ideia da “presença 

real”, enquanto que a nova ordem instaurada a partir do repúdio mallarmeniano ao pacto de 

referência entre as palavras e as coisas é uma ordem fundamentada na “ausência real”. 

O segundo acontecimento decorre da pulverização do eu no conhecido postulado de 

Rimbaud “je est un autre”, o qual engendra e justifica, na sua versão mais radical, a abolição 

do autor, pois, onde o eu não é eu, não pode existir autoria, ao menos na sua acepção única e 

estável. A vontade e as intenções do criador perante a sua obra deixam de fazer sentido. 

Todavia, esse raciocínio, baseado na alteridade do eu criador, encontra seu correspondente na 

alteridade do eu receptor e, onde a alteridade encontra a alteridade, deixa de haver qualquer 

responsabilidade à maneira cartesiana-kantiana. Estaremos diante de uma obra sem sentido na 

origem, mas também na recepção.  

Relativamente a este tema da pulverização do eu e da linguagem que precede ao 

sujeito, um dos fundamentos do estruturalismo e uma das explicações da morte do autor, 

Saramago, por sua vez, afirma, ao seu modo irônico, que sob essa ótica, “o primeiro 

protagonista de Proust, por muito singular que pareça, é a França, e só depois dela, não 

obstante terem “principiado” muito antes, é que vem o Mundo e a Europa” (SARAMAGO, 

1997, p. 60). Tal análise crítica é uma reflexão acerca de uma resposta dada por ele, em um 

tempo anterior, em uma entrevista concedida a um jornalista francês, onde ele próprio parecia 

defender o pensamento foucaultiano a respeito do autor enquanto função textual. Sua resposta 

ao jornalista foi a seguinte: 

 

Um livro aparece a público com o nome da pessoa que o escreveu, mas essa pessoa, 

o autor que assina o livro é, e não poderia nunca deixar de ser, a par de uma 

personalidade e duma originalidade que o distinguem dos mais, o lugar organizador 

de complexíssimas inter-relações linguísticas, históricas, culturais, ideológicas, quer 

das que são suas contemporâneas quer das que o precederam, umas e outras 

conjugando-se, harmônica ou conflitivamente, para nele definir o que chamarei uma 

pertença. (SARAMAGO, 1997, p. 61). 

 

Tal reflexão, é importante que se diga, demonstra uma inflexão de Saramago à medida 

que vai amadurecendo como escritor até defender a noção de autor-narrador tão presente em 

suas falas posteriores. Veja-se, por exemplo, o que diz sobre essa questão, em um ensaio 

presente na Revista Cult, número 17, de dezembro de 1998, declaração extraída do livro de 
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Eduardo Calbucci, anteriormente citado1
.  

No mesmo sentido, em palestra que apresentou em Edmonton, no Canadá, na qual 

reflete sobre a questão do autor, considera que é importante se pensar na pessoa do escritor. 

Homens e mulheres sem os quais não existiria a literatura. O livro, a despeito de todas as 

teorias literárias bem elaboradas que existem, expressa o pensamento e as memórias desses 

escritores. Seu papel social enquanto envolvidos na sociedade na qual e para a qual escrevem. 

Por meio da sua imaginação, que não é de todo mentira, nem de todo verdade, o escritor, ao 

apresentar um mundo, revela-se. É uma posição que o aproxima das correntes literárias que 

refletem sobre a intenção. Algo, como já falado neste trabalho, semelhante àquilo que pensava 

Henry James sobre a ficção. Algo no sentido de “diga-me como é o escritor, que direi como 

ele pensa”. Para Saramago, os focos narrativos, as diversas vozes narrativas presentes no 

texto, às vezes sucessivamente, outras vezes simultaneamente, têm, por trás de si, a voz do 

autor, seus pensamentos, isto é, “impressões, sensações, emoções e sonhos”. Adiante, e em 

consonância com aquilo que se entende neste trabalho, existe num romance uma parte 

estrutural, visível, como as técnicas narrativas, o tempo e espaço ficcionais. Mas um livro é 

composto de uma identidade, um centro de coerência, o qual se identifica, na visão de 

Saramago, com a pessoa do autor. Talvez aí reste um ponto de indagação, se autor 

corresponde ao sujeito empírico, ou a uma função desse sujeito, como o entendemos. É com 

essas palavras que ele se refere mais expressamente à figura do autor: “Um livro não está feito 

somente de personagens, de acontecimentos, de peripécias, de surpresas, de efeitos de estilo, 

de demonstrações ginásticas duma técnica”. Nesse sentido é fácil perceber que ele se refere 

aos elementos estruturantes da narrativa, elementos comuns da análise e da crítica literárias. 

“Um livro é, acima de tudo, o seu autor”. Fica em aberto a questão ao que ele se referia 

quando utilizou a palavra autor. O que se pode afirmar com certeza é sua defesa na existência 

de um sentido na origem. Se existe um sentido do texto, uma intenção do leitor, existe 

também a intenção do autor. 

Por fim, um outro escritor e crítico, cujos comentários a respeito do tema mostram-se 

bastante oportunos, é o escritor paranaense, Cristovão Tezza. No seu caso, temos que levar 

                                                           

1 Eduardo CALBUCCI, op. cit., 1999, p.100.  “[...] os professores de Literatura, em geral, e os de Teoria 

Literária, em particular, têm acolhido com simpática condescendência - mas sem que se deixem abalar nas suas 

convicções científicas -  a minha ousada declaração de que a figura do narrador não existe, e de que só o autor 

exerce função narrativa real na obra de ficção, qualquer que ela seja, romance, conto ou teatro”. 
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em considração que, além de escritor e crítico, Tezza também trabalhou como professor 

universitário na área de letras. Seu envolvimento com o texto literário provém da prática, do 

ensino e da reflexão. Quando dicuste a questão do escritor e do ato de escrever, exemplifica 

sua reflexão com uma frase célebre de Barthes, o qual via, à época, nos anos 60 do século 

passado, com grande admiração. Sobre o ato de escrever, Barthes dizia que “para o escritor, 

escrever é um verbo intransitivo” (TEZZA, 2012, p. 27). Tezza assenta sua crítica a essa 

frase, dizendo que a mesma consiste “numa bela imagem poética”, “um truque poético”, 

assim como o conceito de “obra aberta”, de Eco, conceito que, a seu ver, não corresponde a 

nenhuma possibilidade de produção de sentido. Pensamento que o aproxima da visão de 

Steiner. No caso da afirmação de Barthes, Cristovão Tezza considera que análises do ato de 

escrever, as quais põem em destaque exclusivamente a linguagem, excluem, 

concomitantemente, a pessoa do criador, seus valores, seus juízos. Para ele, assim como para 

Saramago, toda obra romanesca busca seus elementos na realidade. O que diferencia a 

linguagem romanesca da linguagem do cotidiano é a intenção estética, seu impulso mimético, 

seja esse impulso no sentido de uma representação “moral, fotográfica, panorâmica, íntima, 

psicológica” (TEZZA, 2012, p. 111). Muito embora, prossegue, não se possa confundir 

sempre o ponto de vista expresso na ficção, com um ponto de vista “necessário ou 

completamente” do autor. Defende a existência de uma relação inescapável entre o texto, “a 

pessoa de carne e osso” e o momento histórico como elementos extraliterários e 

conformadores da prosa romanesca. Na sua opinião, escrever, assim como qualquer outro ato 

humano, obedece “à mesma lógica”,“submetido ao mesmo espectro da vontade, da ética, do 

sistema de valores morais e estéticos” (TEZZA, 2012, p. 27). Termina dizendo que nunca 

engoliu muito bem a ideia de que a língua fala sozinha. Ou seja, professa a mesma linhagem 

de pensamento daqueles críticos que concebem um sentido na origem, concluindo seu 

raciocínio com uma crítica àquela tendência de parcela da crítica que postula para a escrita 

romanesca os mesmos pressupostos estéticos das artes plásticas. Esquecem-se da 

especificidade do texto, e, por conseguinte,  postulam “a supressão do valor do sujeito como 

parte criadora do objeto” (TEZZA, 2012, p. 14). 

É interessante observar, nos criticos que consideram o texto sob o caráter de objeto 

artistico, não apenas sob o ponto de vista técnico ou estrutural, a menção reiterada a uma parte 

não visível, mas perceptível em toda obra literária: a presença de valores e juízos – políticos, 

morais, filosóficos e estéticos – subjacentes à mensagem explicita, à narrativa com a qual o 

leitor tem contato em primeira mão. São posiçoes valorativas que estão indelevelmente 
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impregnadas em toda e qualquer obra de arte ou, no nosso caso em especial, juntas a 

quaisquer textos de natureza literária e/ou não literária. O autor-implicito de Booth, esse outro 

“eu” do escritor, não é outra coisa, senão, esse conjunto de valores, essa identidade no 

espectro ideológico, que se faz presente na narrativa, organizando-a, dando-lhe título, 

dividindo-a em capítulos e  selecionando os fatos que farão parte da história daqueles outros 

sobre os quais aquela mesma historia calar-se-á. O texto como uma trama de ruídos e 

silêncios. Não é outra a defesa que faz Norman Friedman dessa presença autoral no romance: 

 

Perhaps, however, with the final extinction of the author, fiction as an art will 

become extinct as well, for this art, while requiring some degree at least of objective 

vividness, requires as well, is seems to me, a structure, the product of a guiding 

intelligence which is implicit in the narrative and which shapes the material so as to 

arouse the reader’s expectations with regard to the probable course of events, to 

cross those expectations with an equally probable contrary course, and then to allay 

these expectations so that the resultant outcome seems after  the necessary one 

(FRIEDMAN, 1976, p. 131).2 

 

3.1 Se o autor está morto, quem disse faça-se a luz? 

 

Depois da morte de Deus, anunciada desde o século XIX, o que corresponde, na 

prática, ao fim dos fundamentos transcendentais da existência, como também dos valores 

absolutos e à descrença em quaisquer valores, encontramo-nos agora em tempos da morte do 

autor, um desdobramento para o campo das artes da ausência de sentido estável na origem. O 

signo tem sua face volta para o vazio. São palavras que expressam o pensamento crítico de 

George Steiner sobre o tema da morte do autor e da ausência de autoria, ideias expressas no 

livro Presenças Reais (1993). A criação é um ato imanente e está assentada no vazio. Essa 

crítica tem por base o pensamento expressado por Roland Barthes, no artigo acima citado, no 

qual Barthes defende a ideia de que o autor é uma personagem moderna, produzida pela 

necessidade de uma sociedade cujo modo de pensar sofre uma mudança entre a religiosidade 

do período medieval, e as novas concepções resultantes da retomada dos textos greco-latinos 

pelo renascimento.  

                                                           

2 Talvez, no entanto, com a extinção definitiva do autor, a ficção como arte estará extinta também, porque esta 

arte, conquanto requeira uma certa dose de objetividade, requer, também, me parece, uma estrutura, o construto 

de uma inteligência que está implícita na narrativa e que molda o material, de forma a criar uma expectativa na 

mente do leitor em relação ao provável curso dos eventos, confrontando essas expectativas com seu contrário e, 

assim, pacificar essas expectativas de modo que o resultado produzido pareça, finalmente, o correto (tradução 

nossa). 
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É com essa nova realidade das correntes da crítica na pós-modernidade que devemos 

atualmente lidar, ou, pelo menos, determo-nos mais seriamente, cada vez em que nos vemos 

diante de um texto, indagando-nos sempre se quem fala é um narrador, nenhum narrador, ou 

um autor-narrador ao estilo dos escritores engajados, que insistem em manter visíveis os 

sinais de sua individualidade, ou singularidade no dizer de Foucault, ora opinando, ora 

comentado, ora afirmando que é ele, e não um ser de papel que se encontra presente na 

narrativa, como o faz José Saramago. Isso, se ainda pudermos crer, ou se quisermos crer na 

possibilidade de pensar que exista um sentido estável na origem, como se fazia antes da 

pulverização do eu. 

No livro Nada me faltará, de Lourenço Mutarelli, um texto com aparência de 

romance, mas estrutura de HQ, temos um exemplo extremo, do vazio do trono em seu sentido 

mais estrito - na ordem fundamentada na ausência real -, em um episódio de duas linhas, que 

começa com uma pergunta e se encerra com a mesma pergunta, “e aí?” (p. 70). A 

radicalidade do relato sem narrador nos deixa perplexos e, diante dessa ausência tão marcada, 

não podemos evitar de nos fazermos a pergunta, talvez por uma conformidade quanto a uma 

realidade há muito superada, talvez por que ainda se necessite dessa presença real: qual a 

instância que, no lugar da origem, dá sentido e organicidade à narrativa, se não existe 

narrador? Não seria o autor-criador? Ou seria nossa imagem de literatura ainda a da literatura 

com narradores, enredo, personagens, tempo e espaço? É um tipo de narrativa construída 

diretamente por meio da fala das personagens, com o emprego continuado de cenas, sem 

sumários nem resumos por parte do narrador, ou, conforme define a teoria, a utilização 

exclusiva do modo dramático. 

Em outro exemplo, diametralmente oposto ao acima citado, encontrado também em 

um texto híbrido de romance e relato histórico HHhH, do escritor francês Laurent Binet, obra 

premiada com o Gouncourt de 2010, sente-se, logo no capítulo inicial, uma presença que, não 

fazendo parte da narrativa, é parte do texto, pois ali está, quase a conversar com o leitor, num 

exercício de metaficção: 

 

Gabcik é seu nome, é um personagem que realmente existiu. Teria ele ouvido, lá 

fora, atrás das janelas de um apartamento mergulhado na obscuridade, sozinho, 

estendido num pequeno leito de ferro, teria ele escutado o rangido muito 

reconhecível dos bondes de Praga? Quero crer que sim. Como conheço bem Praga, 

posso imaginar o número da linha do bonde (mas talvez tenha mudado), seu 

itinerário e o lugar onde Gabcik, deitado, atrás das janelas fechadas, espera, pensa e 

escuta. (BINET, 2012, p. 33). 
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E assim, construída por meio de passagens como essa, a narrativa avança, com uma 

presença forte, marcada na origem, em uma espécie de antítese ao sentido concretizado no 

destino do livro anteriormente citado. E aqui também não se pode deixar de perguntar, ante a 

marca de referencialidade, se quem diz “quero crer que sim” ocupa um outro lugar, que não o 

de autor-criador da obra. De volta a nossa busca pela zona de conforto dos romances antigos. 

Do ponto de vista da tipologia de Friedman, essa espécie de narrador pode ser considerada o 

autor-narrador intruso. 

Contudo, é importante deixarmos os extremos, e voltarmo-nos a uma forma de 

narrativa tradicional, do romance clássico, na qual a voz que ouvimos é a voz do narrador 

universal onisciente, ou narrador observador neutro, aquele que conhece suas personagens, 

seus motivos, mas não intervém diretamente na narrativa, ocupando o lugar da voz que perde 

a sua origem, deixando que a escritura comece, pois, é desse tipo de exemplo que é feita a 

maioria das histórias que conhecemos, ao menos desde que o romance, enquanto relato de 

costumes, ganha seus contornos na França, em meados do século XIX. 

 

Voltando ao hotel, Mme. Bovary espantou-se por não ver a diligência. Hivert, que a 

esperara durante cinquenta e três minutos, acabara por ir-se embora. Nada a 

obrigava a partir; dera, porém, a palavra de que voltaria naquela noite. Além disso, 

Charles a esperava. Ela já sentia no coração aquela docilidade covarde que é, para 

muitas mulheres, ao mesmo tempo o castigo e o preço do adultério. (FLAUBERT, 

1998, p. 98). 

  

Esse trecho anódino, que não causa nenhum desconforto ao leitor concernente à 

pessoa que narra, é parte de uma obra prima da literatura ocidental, Madame Bovary, de 

Gustave Flaubert, obra do período literário conhecido como Realista, época na qual as 

questões sobre a morte do autor não faziam parte do cenário com que se defrontava o leitor, 

nem os críticos, os quais ainda não sentiam o cheiro, nem se indagavam sobre a cor da rosa de 

Mallarmé. 

No entanto, essa mesma obra marcada pela “ausência” de um autor-criador foi 

responsável por um processo movido contra o autor, perante a Sexta Corte Correcional do 

Tribunal do Sena, no ano de 1857.  O motivo alegado pela parte acusadora é que o livro seria 

um elogio ao adultério. Em sua defesa, Flaubert alegou serem as palavras ditas por Emma, 

uma expressão do ponto de vista daquela, não seu. Tese acolhida pelo julgador. Apesar de 

absolvido do ponto de vista legal, Flaubert sofreu, segundo Otto Maria Carpeaux, a 
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condenação da sociedade de sua época. Até hoje, ecoa entre os amantes da literatura e entre 

aqueles que se interessam pela história literária a célebre frase proferida por Flaubert em 

virtude da polêmica gerada por esse livro: Emma Bovary sou eu! Uma contradição e uma 

assunção simultânea no tocante à autoria, porque, se o apagamento do autor deveria ser a sua 

marca, de acordo com Foucault, tal declaração reforça o traço da origem, da existência do 

criador responsável pela elaboração do objeto estético.  

Comentando sobre o fato acima, Saramago vai mais além, alegando que Flaubert não 

disse tudo que deveria ter dito. Afirma que o autor nunca se afasta da obra que produz, e que 

não existiria literatura sem esses homens e mulheres que dão vida aos relatos. Acrescenta, em 

defesa de sua concepção de autoria, que: 

 

Faltou a Flaubert acrescentar que ele era também o marido e os amantes de Emma, 

que era a casa e a rua, que era a cidade e todos quantos, de todas as condições e 

idades, nela viviam, porque a imagem e o espírito, o sangue e a carne de tudo isto 

tiveram de passar, inteiros, por um só homem: Gustave Flaubert, isto é, o autor. 

(SARAMAGO, 1998). 

 

Os exemplos acima utilizados não são incomuns, porque vários outros existem, 

especialmente após o advento dos experimentos modernistas realizados nos romances ao 

longo do século passado. Identificam-nos, contudo, no tema concernente a esse estudo: as 

marcas do autor na prosa ficcional, sejam elas pela “ausência”, pela “presença” ou pela forma 

supostamente padrão do narrador onisciente em terceira pessoa. Da história que se conta por 

si mesma. Como afirma Lefebve, “toda visão é convenção e, portanto, [...]todo narrador finge, 

mesmo e especialmente quando se limita a expressar o que só as personagens veriam” 

(LEFEBVE apud CHIAPPINI, 1985, p. 22). 

É nas duas primeiras décadas do século XX, no período denominado modernista, que 

esses experimentos ganham relevo e escala, quando a expectativa de objetividade e 

neutralidade do narrador entra entre crise. A literatura então produzida rompe com a relação 

tranquila com o leitor, acostumado a um narrador onisciente, com um estilo reconhecido, com 

os critérios de coerência e cronologia, colocando-o, agora, diante de obras sem enredo, 

introspectivas. 

 

Os espelhos modernistas refletiam sobretudo o autor. Veja-se como exemplo 

clássico a construção engenhosa de André Gide, Os moedeiros falsos, cujo 

personagem principal pensa em escrever um romance, chamado os moedeiros falsos. 
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Assim, o romance de André Gide trata da construção de um romance chamado 

moedeiros falsos, rompendo com a narrativa literária convencional. (GAY, 2008, p. 

185-186). 

  

Apresentados os exemplos e as reflexões correlatas, o que se procurou demonstrar até 

aqui foi, de um modo aproximado e por meio de alguns exemplos, que a presença e a ausência 

do autor/narrador, embora sejam traços marcantes da contemporaneidade, são experimentos 

estilísticos que nascem junto com a anunciada morte de Deus, e ganham uma tradução em 

termos teóricos apenas um século depois, em autores como Barthes. 

A fim de lançar mais luzes sobre a questão controversa do autor, ou de um sentido na 

origem que, em síntese, afigura-se como o centro dessa investigação sobre a voz narrativa na 

prosa romanesca de Saramago, avançamos, lançando uma indagação: Se esse sentido se 

evanesceu, como se podem manter em pé todos os outros discursos que se utilizam da 

linguagem para fazerem sentido, inclusive os discursos que dizem que o autor morreu? Estaria 

o autor-criador morto apenas nos discursos de natureza imaginativa? Para Steiner, tal 

afirmação equivale a aporia expressa na fala do cretense que disse serem todos os cretenses 

mentirosos e corresponde ao nascimento da era do “faça você mesmo”. 

A neutralidade do “fala-se” e do “era uma vez”, essas formas-padrão de se iniciar uma 

narrativa, buscam, sem que nos demos conta, a dessubjetivização da voz que fala no texto, 

tornando a enunciação impessoal. Porém, se esse abalo da autoria – da estabilidade de um 

sentido na origem –, molda a nossa visão e entendimento sobre a autoria na 

contemporaneidade, e também é marca dessa mesma contemporaneidade a ausência de um 

modelo único de construção de narrativas, já que pudemos ver nos exemplos do tópico 3.2 

textos construídos sem que se pudesse identificar, sequer, um narrador. Ademais, nunca é 

insuficiente lembrar que a morte do autor se fundamenta na pulverização do eu – o postulado 

de Rimbaud o je est un autre – o que traz como consequência, também, uma negação do 

processo estético e cognitivo de recepção no sentido clássico, como argumentado por Steiner, 

ou, como lembra o professor João Alexandre Barbosa no texto “Literatura nunca é apenas 

literatura”: “até mesmo o leitor está condenado culturalmente, ele não é uma página em 

branco” (1994, p. 21). 

Em entrevista para um jornal, Saramago afirma que “numa época em que o desejo é 

apagar a figura do narrador e dar ao leitor uma espécie de relato impessoal”, sua pretensão é 

justamente o contrário disso: “é que o leitor sinta a presença direta do narrador como alguém 
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com quem ele dialoga”. Em outra ocasião, criou polêmica ao declarar: “continuo a pensar que 

o narrador não existe, quem existe é o autor, que tem a estória na cabeça e a quer passar ao 

papel. E como isto para mim é quase uma regra, estou presente, admito que às vezes até 

demais, no que escrevo” (SARAMAGO, 2003, p. 96). É a defesa radical, intransigente do não 

era uma vez, um libelo, uma peça introdutória, só que em defesa da presença real.  

Em ensaio presente na coletânea A outra voz: poesia e fim de século (1993), Octávio 

Paz afirma que, pela boca do poeta fala, não escreve, a outra voz; na ficção de Saramago, 

talvez por se tratar de um relato híbrido de ensaio e ficção, fala uma voz que parece ignorar a 

rigidez da lógica da prosa, num pacto com o ritmo próprio da fala e da poesia, do eu lírico, 

ante a indeterminação do “fala-se”, a impessoalidade do “era uma vez”. Ouve-se uma voz de 

um autor interessado pelas questões do seu tempo, contando histórias como se conversasse 

com o leitor, do mesmo modo como as que ouvia em sua infância em Azinhaga, no Alentejo, 

onde, à exceção de seu pai, todos os demais eram analfabetos.  Um desses, talvez, corajosos e 

raros autores a carregarem as últimas tochas que iluminam o crepúsculo do reino do autor. É 

possível. 

Contudo, numa época do negócio do livro, dos best-sellers, essas espécies de não 

obras de arte, mas produtos, nos quais os autores primam em apagar seus traços de 

pessoalidade – sendo sua presença apenas mercadológica, concedendo entrevistas em 

programas de televisão, autógrafos em livrarias, feiras de livros e festas literárias – para dar 

vida apenas ao enunciado, muitas das vezes de qualidade e inventividade duvidosas, a 

existência de um autor que, na contramão do tempo, denuncia-se, como exemplo e 

confirmação de seu estilo, nos hipnotizando ao redor do calor da fogueira, de sua caverna 

literária, em meio à solidão da sociedade moderna, ele só, posto que talvez dos últimos e nós, 

que necessitamos desses aedos da modernidade para nos lembrar que por trás de toda boa 

narrativa há um “autor-criador”, o qual dá sentido e organicidade à aventura da narrativa, 

pois, na concepção de mundo do homem ocidental, de que somos rebentos, “no princípio 

Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia; as trevas cobriam o abismo e um 

vento impetuoso soprava sobre as águas. Deus disse: que exista a luz! E a luz começou a 

existir” (GÊNESIS, 1). 
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3.2 Para além do narrador 

 

Se hoje é pacífico falar-se em hibridização de gêneros, devemos, por conseguinte, ir 

um pouco além do quase lugar comum, como já mencionamos anteriormente, e pensar nas 

consequências que essa mescla de gêneros provoca nos elementos ditos estruturais da 

narrativa. A discussão sobre a natureza híbrida dos textos literários – e aqui se está a falar 

sobre o texto em prosa ficcional do gênero romance – desde o primeiro romantismo, 

desemboca na própria questão da natureza desses mesmos elementos estruturais. Ocorre 

alguma mudança essencial no enredo, na estrutura, no tema, na composição das personagens e 

na voz narrativa destes textos híbridos? É possível se pensar em enredo num diário, ou uma 

narrativa sem enredo, por exemplo? Poder-se-ia falar em personagens em um ensaio, ou um 

romance sem personagens? Em que grau um texto científico ou um artigo de jornal podem 

estar impregnados de fabulação, sem perder sua natureza científico-objetiva? O que ocorre 

com o assim chamado “narrador” nessa prosa híbrida? Mudar sua adjetivação, como se vê à 

exaustão – onisciente, intruso, errante, majestático –, mudaria sua essência, por exemplo? Ou 

seria melhor pensarmos em uma voz ou “vozes narrativas”? 

Assim, é impossível não se indagar seriamente sobre o novo estatuto do narrador ou, 

melhor, da voz narrativa, à medida que os estudiosos e todos aqueles que se interessam por 

questões de natureza teórica sobre o romance aceitam como verdade o fato de que o romance, 

ao menos como aquele gênero literário que nasceu junto à ascensão de uma determinada 

classe social, e que representava seus anseios, modos de vida e ideologia, vem sofrendo 

continuadas e, por  vezes, profundas mudanças ao longo de pelo menos cento e cinquenta 

anos. Tais transformações são tão fortes e tão acentuadas que já se pergunta se o romance não 

está em apuros ou, como analisa Fehér (1997), se o romance não está morrendo3. E não foram 

poucos os teóricos que desde H. James e Lubbock se debruçaram sobre o tema do narrador e 

do foco narrativo ao longo de quase um século4. Para Booth5
, por exemplo, apenas esse tópico 

                                                           

3 “O Romance está morrendo?” é, por exemplo, o título de um estudo de Ferenc Fehér sobre essa indagação na 

contemporaneidade. 
4 VAN ROSSUN-GUYON apud CHIAPPINI faz o seguinte comentário acerca da diversidade classificatória do 

narrador. “ Depois de Lubbock foram muitos os teóricos que se dedicaram à questão do Narrador. Por isso 

mesmo, como nos alerta Francoise Van Rosssun-Guyon, é variada a terminologia utilizada para designar as 

categorias por eles inventariadas em diversos estudos, simultaneamente realizados em países diferentes: 

especialmente Inglaterra, Estados Unidos, França e Alemanha. (CHIAPPINI, 1985, p. 15). 

5 BOOTH, W. “Distance and Point of View”. In: The Theory of the Novel. New York: The Free Press, 1976. 
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da teoria do romance, isoladamente, serviria para se construir uma história do próprio 

romance enquanto gênero literário. 

No momento atual dos estudos literários, uma narrativa imaginativa, em sua grande 

maioria, será sempre literatura. A característica fundamental utilizada pela teoria literária para 

distinguir autor e narrador é baseada na suposta natureza do texto, natureza que não é estável, 

diacrônica, tampouco sincronicamente. Tomemos como exemplo alguns trechos a seguir, nos 

quais se pode observar essa inadequação conceitual. São trechos de narrativas não 

imaginativas, portanto, contadas por um autor, extraídos de jornal. Sua classificação seria 

próxima ao que se pode chamar artigos, relatos e editoriais “Na divisa com Diadema, zona sul 

de São Paulo, perto do CEU Alvarenga, fica o bairro Vila Guacuri. Nesta região de extrema 

pobreza e violência [...]” (SUPLICY, 2015). 

 O estilo descritivo assemelha-se bastante à abertura sumariada dos romances em geral 

e, em especial, aos romances realistas e naturalistas. Seja pela voz narrativa que descreve a 

cena de modo distante, mas onisciente, seja pela construção do espaço ficcional, onde em 

breve irá se desenrolar a cena e os personagens começarão a existir. Mais um pouco, entraria 

em cena o/a protagonista do romance, como exemplo a seguir, no qual vemos a “personagem” 

em plena ação: 

 

O arranca-rabo foi em frente à Leiteria Bol. Oito meganhas cercavam o mulato, na 

tentativa de arrastá-lo para o tintureiro ou abrir-lhe as costas a golpes de chanfalho. 

Mas o mulato lhes escapava das mãos como uma enguia [...]. Num abrir e fechar de 

olhos suas mãos se transformavam em pés e os pés, em volteios alucinantes, 

agrediam com a violência de um bate-estaca. (LAGO apud COSTA e SILVA, 2015, 

fl. A2). 

 

O importante é esclarecer que se tratam, ambos, de prosa não-ficcional. Relatam cenas 

e personagens reais com propósito informativo e sua voz narrativa é a de um autor. 

Desse modo, o processo de transformações que os gêneros narrativos têm sofrido, 

especialmente nos últimos cem anos, deve repercutir na natureza da voz que conduz essas 

narrativas. A tentativa de definir a voz ou as vozes da narrativa romanesca somente como 

“narrador” é mais uma das generalidades com que os estudiosos de literatura se embatem 

constantemente, mas que, aceitas pacificamente, parecem não gerar questionamentos. 

Narrador, em sentido amplo, é aquele que conta uma história, tanto oral quanto escrita. Mais 

precisamente, aquele que se interpõe, sob o ponto de vista ideal, de modo neutro ou não, entre 

a fábula e os ouvintes, leitores ou plateia. Trata-se, em realidade, no caso do romance, do 
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conto, da novela ou da crônica, de uma criação do autor-criador e/ou do autor-implícito, 

categorias que se equivalem para efeito deste trabalho e se diferenciam da tipologia do 

narrador paradigmático. O sentido em que é empregado os aproximam da categoria do autor 

narrador intruso, de Norman Friedman, sobre a qual voltaremos a falar. 

 Essa tipologia com que se passou a descrever o narrador, em que pareça objetiva, foi 

historicamente construída e é indiciária do momento histórico e do espaço em que se começou 

a tomar a literatura como objeto de estudo. A França e a Inglaterra do século XIX e começo 

do século XX. O período de consolidação do gênero romance em autores como Austen, 

Bronte, Eliot, Dickens, Thackeray e, mais especialmente, os romances franceses de escritores 

como Hugo, Balzac, Flaubert, Zola, etc. Romance esse que é geralmente o objeto de estudo da 

crítica literária. Aquele que tem uma estrutura com começo meio e fim. Personagens 

delineadas com nitidez e uma trama que vai se desenrolando ao longo de um tempo e espaço 

definidos. Ou seja, em outras palavras, um mundo ficcional fechado e estável, no qual tudo 

“é”. Não existe um lugar para o “poderia ser”, o “talvez fosse” ou para o “se”. Essa concepção 

refletia o mundo como era visto e sentido então - o século das ciências exatas e da crença na 

capacidade das ciências de explicar tudo. No progresso linear. Um mundo onde o sujeito e o 

objeto estavam separados um do outro. O excesso de intrusão da instância autoral, como 

ocorria nos contos filosóficos e nos romances de Fielding, por exemplo, era algo do passado. 

Muito embora, e é importante que se diga, uma das acusações de Henry James aos romances 

de Tolstoi era esse excesso de vida, isto é, a ausência de perspectiva entre o sujeito criador e 

sua criação. O universo ficcional estava contaminado por esse excesso de subjetivismo. No 

entanto, a teoria sobre o foco narrativo se desenvolve a partir de romances como os grandes 

clássicos franceses, nos quais este distanciamento da instância autoral era mais claro. Havia o 

anseio de supressão do autor-criador da obra ficcional. É bom que se diga que o narrador em 

Austen e George Eliot, ambas consideradas vitorianas, não seria, contrario sensu, um tipo de 

narrador paradigmático, mas de um narrador onisciente intruso. 

 Desse modo, o estudo de elementos estruturais do romance continua apontando 

apenas para a existência do narrador, o qual, quando extrapola seu enquadramento formal, 

acaba sendo definido por uma gama de adjetivos. Essa necessidade múltipla de adjetivação 

deveria ser uma evidência, entre outras, da necessidade de se repensar essa instância estrutural 

da narrativa sob a perspectiva de uma sempre renovada abordagem sobre o narrador, isto é, 

repensar conceitos historicamente construídos e que permanecem explicando uma realidade 

intrinsecamente dinâmica e em permanente devir.  
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3.2.1 Contar e mostrar. A origem das tipologias do narrador 

 

“A casa da ficção não tem uma, mas um milhão de janelas - ou melhor, um número 

incalculável de possíveis janelas” é uma frase que se tornou célebre todas às vezes que se 

volta, nos estudos literários, para a questão de “quem conta a história? Essa frase encontra-se 

no prefácio escrito por Henry James entre os anos de 1907-1909 para o seu romance Retrato 

de uma senhora (Volume III na Edição de Nova York)6. São análises críticas realizadas pelo 

autor para serem publicadas juntamente com uma edição de luxo de suas obras completas. 

Como é sabido, Henry James foi um importante escritor americano da virada do século XIX 

para o XX. Esses prefácios foram reunidos posteriormente sob o título de A arte da ficção. 

São comentários considerados ora como chaves para entendimento de suas obras, ora como 

parte de sua obra ficcional e, ainda, como estudos sobre a teoria literária. Assim, sob a 

perspectiva vista dos estudos literários que lidam com a questão do ponto de vista ou do foco 

narrativo em tempos modernos, os prefácios escritos por Henry James (1843-1916) 

constituem-se em ponto de partida. 

Historicamente, no entanto, os primeiros textos que fazem menção à questão do 

narrador remetem, como várias outras questões teóricas sobre literatura, à poética clássica e, 

especificamente, aos textos críticos de Platão e Aristóteles. Para ambos, o aspecto central do 

ponto de vista e/ou foco narrativo e da presença de um narrador na poesia épica, no poema 

trágico, na comédia e no ditirambo dizia respeito ao caráter imitativo ou narrativo dessa voz. 

Os diálogos eram uma das formas de distinção entre as duas formas de representação e eram, 

por excelência, a maneira de expressão da forma dramática. Para Platão, caso o exemplo a ser 

apresentado fosse de alguém superior, de boas ações e gestos nobres7 dever-se-ia imitá-lo, 

deixando que falasse por sua própria voz, sem interferência da voz do narrador. Caso se 

tratasse de representar alguém indigno, “não se permitirá imitá-lo à sério, a não ser de 

passagem” (apud Chiappini, p. 7). Essa ideia, que posteriormente passou a ser consignada 

pela diferença entre mostrar e narrar, e que dominou a investigação sobre o ponto de vista até 

o século XX, ainda que sob uma roupagem hegeliana, tinha por fundamento o conceito 

                                                           

6 Cf. citação extraída do livro Henry James. A arte do romance, de Marcelo Pen, p.154. 
7 Platão, A República, apud CHIAPINI, L. O Foco narrativo.  
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platônico da imitação como cópia infiel e seus desdobramentos apresentados no mito da 

caverna. 

 Para Aristóteles, para o qual “imitar é natural ao homem desde a infância – e nisso 

difere dos outros animais” (ARISTÓTELES, 2012 [1981], p. 21-22)8 –, diferentemente, a 

questão da representação ou mimesis não era necessariamente negativa, mas dirigia-se, agora, 

para a questão da verossimilhança – “a obra do poeta não consiste em contar o que aconteceu, 

mas sim coisas quais podiam acontecer, possíveis do ponto de vista da verossimilhança ou da 

necessidade” (p. 28), sendo que essa imitação era reveladora das essências. Para ele, eram 

“três as diferenças que distinguiam a representação: os meios, objetos e a maneira” (p. 21) e 

considerando a terceira e última diferença, ou seja, o modo de representação, essa poderia se 

“dar por meio da narração” (contar/pictórico) ou “pela boca duma personagem, como fez 

Homero” (mostrar/dramático). 

Hegel, dois mil anos depois, relaciona a questão de mostrar e narrar aos aspectos dos 

gêneros – épicos, líricos e dramático9. O primeiro se caracteriza por sua natureza objetiva, o 

segundo por sua natureza subjetiva e, o terceiro, por ser uma fusão dos dois. Assim, o 

romance, um gênero que já nasce híbrido entre o drama e a épica, herda desses dois, seus 

respectivos modos ou maneiras de representação. Dessa reflexão, entre o contar e o mostrar, 

entre a objetividade/subjetividade que o romance herda em sua forma narrativa da poesia 

épica e do drama, cristaliza-se o eixo central dos estudos sobre o narrador. Se a ficção tem um 

milhão de janelas como afirma James, o método mais conveniente, em sua opinião, seria 

aquele em que, uma vez definido o centro de consciência, a história se contaria por si mesma, 

sem interferência do narrador, como também pensava Aristóteles, para quem, a melhor estória 

era aquela em que o autor falava menos por sua própria voz. O problema central da intrusão 

era, e continua sendo, a quebra da ilusão da realidade ficcional.  

Por isso, pelo emprego do modo dramático, a história deve parecer desenrolar-se por si 

própria: “The thing has to look true” [...] “it is not made to look true by simple statement”10 

(JAMES apud FRIEDMAN, 1976, p.113). Ideia que vai ser defendida posteriormente, em 

1921, por Percy Lubbock, crítico literário inglês, cuja investigação sobre os prefácios de H. 

James, no livro intitulado, The craft of fiction, será considerada um marco nos estudos que se 

vão desenvolver em grande medida a partir de sua obra. Sua tese principal era a de que só se 

                                                           

8 Aristóteles, Arte Poética, III. In: A poética clássica, 2012 [1981]. 
9 Chiappini, op.cit., p. 9-10. 
10 “A coisa tem que parecer verdade [...] não é feita para parecer verdade por mera afirmação” (tradução nossa). 



 

101 

 

poderia considerar “arte da ficção” aqueles romances nos quais o autor não interferisse por 

meio da digressão ou comentários. Esses tipos de narrativas, nas quais ocorria essa espécie de 

interferência, isto é, a intrusão do autor narrador de Friedman, cujos exemplos eram as obras 

de Dickens e Defoe, seriam consideradas “arte da narrativa”. Como não poderia deixar de ser, 

seu modelo de prosa ficcional eram os romances de Henry James, de cujos prefácios, como se 

sabe, provieram suas avaliações sobre a prosa romanesca.  

A avalanche de estudos que lhe sucederam ao longo do século XX teve seu trabalho 

como referência. Autores como E.M. Foster11, que discorda da atitude normativa de Lubbock 

argumentando que não existe uma atitude de exclusividade desse ou daquele modo de narrar, 

mas que toda questão do narrador e da mudança de ponto de vista deve levar em consideração 

os efeitos e o tema com que se está trabalhando; W. Booth e a categoria do autor-implícito. 

Com essa nova categoria conceitual, a questão do foco narrativo desloca-se de uma 

abordagem normativa para uma abordagem retórica, algo que ainda não havia sido 

considerado anteriormente. Para Friedman, por sua vez, se a arte da narrativa tem vantagens 

com relação às outras formas de expressão artísticas pela profundidade com que pode analisar 

seus temas, por outro lado, limita o autor ao ter que compor uma imagem, o qual vê-se 

continuamente dividido “between the difficulty of showing what a thing is and the ease of 

telling how he feels about it”12 (FRIEDMAN, 1976, p. 109). Aliás, seu estudo sobre o ponto 

de vista e o foco narrativo além de trazer um panorama sobre o tópico – primeira parte – traça, 

num segundo momento, uma classificação dos diferentes tipos de narrador, a qual se tornou 

bastante difundida quando o tema é a classificação das diferentes tipologias do narrador. Essa 

classificação, pela disseminação que desfruta nos estudos literários, utilizaremos como 

exemplificação de nomenclatura, seguida de trechos extraídos dos romances de José 

Saramago, quando possível. São elas: autor narrador intruso, narrador onisciente neutro, “eu” 

como testemunha, narrador-protagonista, onisciência seletiva múltipla, onisciência seletiva, 

modo dramático e câmera13. 

Autor narrador intruso, também traduzido por Alfredo Leme Coelho de Carvalho 

como “onisciência interpretativa”, é a voz do autor narrador predominante em O Ano da 

                                                           

11 CHIAPPINI, op.cit., p. 14. 
12 “Entre a dificuldade de mostrar o que uma coisa é e a facilidade de dizer como ele se sente a respeito dela”. 

tradução nossa). 
13 Utilizamo-nos da tradução do livro de CHIAPPINI, L. já citado. Em outra tradução que aparece no livro de 

CARVALHO, Alfredo Leme de., temos o emprego de outra terminologia, a qual citaremos neste trabalho, com a 

respectiva menção, sempre que necessário. 
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morte de Ricardo Reis. Para Friedman, o autor usa esse método quando intervém no decurso 

da narração, para manifestar opiniões suas, pertinentes ou não ao assunto (CARVALHO, 

2012, p. 11). 

 

[...]. Aqui ao fundo da Rua do Alecrim abre a velhinha a bolsa e tira de dentro a 

moeda com que paga a S. Cristóvão, o qual, para que não estejamos sempre a 

escrever cujo, tornou a meter-se à água, que do outro lado já há alguém a fazer sinais 

urgentes. [...]. (SARAMAGO,2011, p. 62). 

 

O narrador onisciente neutro, um tipo de narrador pouco utilizado por Saramago. São 

pouco os trechos em que se pode identificar sua presença e, ainda assim, dando lugar 

imediatamente ao autor narrador intruso: 

 

[...] A porta que dá para a recepção foi entretanto empurrada, entrou um casal como 

dois filhos crianças, menino, menina, cor de cera eles, sanguíneos os pais, mas todos 

legítimos pela parecença, o chefe da família à frente, guia da tribo, a mãe tocando as 

crias que vão no meio. (SARAMAGO, 2011, p. 25).         

                      

A onisciência seletiva e a onisciência seletiva múltipla corresponde ao discurso 

indireto livre, no qual a voz do narrador se confunde com o pensamento da personagem ou de 

vários personagens:  

 

O sofá do quarto é confortável, as molas, de tantos corpos que nelas se sentaram, 

humanizaram-se, fazem um recôncavo suave, e a luz do candeeiro que está sobre a 

secretária ilumina de bom ângulo o jornal, nem parece isto um hotel, é como estar 

em casa, no seio da família, do lar que não tenho, se o terei, são estas as notícias de 

minha terra natal, e dizem [...]. (SARAMAGO, 2011, p. 29) (grifo acrescentado). 

 

O “eu” como testemunha não foi encontrado na prosa de Saramago. Seu exemplo é o 

do personagem, Adso, em O nome da Rosa (1983), que acompanha seu mestre ao longo da 

estória, na qual se vão esclarecer os crimes que giram em torno de um livro raro, na biblioteca 

de um mosteiro medieval, de Umberto Eco. Friedman acredita que o autor, na medida em que 

passa de autor-narrador intruso, para o narrador onisciente e, finalmente para o narrador em 

primeira pessoa, abre mão de suas prerrogativas e de seus canais de informação 

(FRIEDMAN, 1976, p. 124-125). 

O narrador-protagonista, cuja presença pode ser encontrada no romance Manual de 

pintura e caligrafia (1977), romance cuja narrativa, diferentemente dos demais, dá-se em 

primeira pessoa e que, salvo engano, aproxima-se bastante de um relato autobiográfico. Nele, 

o narrador-protagonista, encoberto sob a personalidade de um pintor, apresenta traços e 



 

103 

 

relatos muitos próximos da vida do escritor. Para Saramago, tal tipo de foco narrativo guarda 

muitas limitações do ponto de vista narrativo, mas, segundo a opinião crítica mais 

disseminada, confere bastante veracidade aos fatos nele narrados14.  

 

Continuarei a pintar o segundo quadro, mas sei que nunca o acabarei. A tentativa 

falhou, e não há melhor prova dessa derrota, ou falhanço, ou impossibilidade, do que 

a folha de papel em que começo a escrever: [...] (SARAMAGO, 1992, p. 5). 

 

O modo dramático cuja melhor definição vem da própria fala do autor, para o qual se 

trata de uma representação teatral sob a forma tipográfica, isto é, apresentado sob a forma de 

prosa ficcional, com a diferença que “ fiction is meant to be read, drama to be seen and 

heard”15 e que, sem a ajuda de um narrador, o leitor ouve diretamente a fala das personagens. 

Em O ano da morte de Ricardo Reis, é um recurso utilizado quando o autor deixa que certos 

fatos sejam relatados pelas próprias personagens, tal como é o caso, por exemplo, das notícias 

sobre a Guerra Civil Espanhola ou sobre as torturas que se passam na P.I.D.E: 

 

Entrou Ricardo Reis na recepção, temeroso, estava Salvador falando ao telefone, aos 

gritos [...] Parece que estou a ouvi-lo no fim do mundo, está lá, está lá, sim senhor 

doutor Sampaio, preciso saber quando vem, está, está, agora estou a ouvi-lo melhor, 

é que de repente fiquei com o hotel quase cheio, porquê, por causa dos espanhóis, 

sim, da Espanha, está a vir muita gente de lá, chegaram hoje, então dia vinte e seis, 

depois do carnaval, muito bem [...] 

[...]Salvador desligou o telefone, triunfante, conseguira manter com a cidade de 

Coimbra uma conversação coerente e conclusiva, e agora respondia a Ricardo Reis 

que lhe perguntara, Há novidade, É que de repente entraram-me três famílias 

espanholas, Fugidas, Sim, por causa de terem os comunistas ganho as eleições, Não 

foram os comunistas, foram as esquerdas, É tudo o mesmo, Mas vêm mesmo 

fugidas, Até os jornais falam disso, Não reparei [...]. (SARAMAGO, 2011, p. 170) 

(grifo acrescentado). 

 

O último tipo, o narrador câmera, seria, na opinião de Friedman, a exclusão total do 

autor da prosa ficcional. Sua posição, pretensamente objetiva, procura emular a função de 

uma câmera nas gravações de um filme. É, como afirma Carvalho16, um tipo raro, mesmo 

considerando o exemplo apresentado por Friedman. Sua aproximação com a técnica 

cinematográfica se faz “não pela neutralidade, mas pelos cortes bruscos e pela montagem”; “a 

exatidão não apaga, embora possa disfarçar, a subjetividade (CHIAPPINI, 1985, p.62). 
                                                           

14 The protagonist-narrator, therefore, is limited almost entirely to his own thoughts, feelings, and perceptions. 

(Por isso, o narrador-protagonista está limitado quase que inteiramente por seus próprios pensamentos, 

sentimentos e percepções) (tradução nossa). Friedman, 1976, p.127)   
15 “Ficção é feita para ser lida, drama para ser visto e ouvido”. (tradução nossa). 
16 Assim Carvalho comenta a respeito desse tipo de “narrador” na p. 15, (op. cit): “Ao que sabemos, nunca 

ninguém adotou tal processo, de maneira sistemática, num romance”. 
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 Por fim, além desses autores, grandes obras sobre a questão do ponto de vista foram 

escritas por Mark Schorer, nos anos 1940, para o qual o ponto de vista diz respeito não apenas 

ao enquadramento dramático da narrativa, mas à própria escolha do tema, pois a escolha dos 

diferentes pontos de vista permite ao autor distanciar-se de seus próprios preconceitos e 

predisposições, relativamente àqueles que são próprios de suas personagens; Ellen Glasgow, 

para quem, o excesso de proximidade do autor é fatal para o caráter estético da obra literária, 

devendo o autor recorrer à imaginação, não se deixando contaminar pela emoção; o 

romancista e historiador norte-americano, Eduardo Devoto, para o qual a questão do mostrar e 

narrar foi ponto central na composição de sua prosa17.  

A esses, acrescentem-se ainda, o crítico francês Jean Pouillon (1974), que desloca a 

questão do narrador da pessoa (1ª ou 3ª) para a proximidade com que o narrador se põe 

relativamente à estória, criando assim os conceitos das visões: com, por trás e de fora; 

Wolfgang Kayser (1970), na diferenciação proposta entre o autor e o narrador, sendo esse um 

ente ficcional. Dois outros aspectos importantes de seu estudo são o fato de apontar para o 

leitor como um ser ficcional, pois o narrador ao escrever tem em vista um leitor ideal, e o 

conceito de narrativa enquadrada, a qual serve para dar maior credibilidade ao relato; Franz 

Stanzel (1971), cuja reflexão mais significativa para este estudo situa-se na tipologia do 

romance autoral, personativo e romance na primeira pessoa. Referindo-se ao romance autoral, 

diz que o romance autoral é aquele em que o “autor-narrador retrata a si mesmo em 

acrescentamento à ação” (apud CARVALHO, 2012, p. 34)18. 

Vencidas essas questões de natureza histórica, as quais servem para traçar, ainda que 

de modo tateante, a trajetória que desembocou, grosso modo, nas diferentes tipologias do 

narrador, e pelo processo de constituição histórica do narrador do romance, desde sua 

consolidação como gênero, até os dias atuais, quando se assiste a uma espécie de sede 

inesgotável do gênero romanesco em avançar sobre vários outros tipos de narrativas. Se é 

possível falar que o romance é um gênero narrativo híbrido desde seu “nascimento”19, a voz 

que conduz a narrativa nesse tipo de discurso assume características peculiares, relativas a 

                                                           

17 Para um aprofundamento do tema, ver ensaio de Friedman, N. Point of view in fiction.  In: Stevick, P., 1976, p. 

108-117). 
18 Informações extraídas do livro de CARVALHO, A. op.cit, p. 17-34. 
19 STEVICK, P. O romance é um gênero literário híbrido desde sua origem, no início da idade moderna, de 

acordo com Stevick: “The novel, moreover, is a mixed genre. Its origins lie in a dozen diferent forms: essay, 

romance, history [...] comic and sentimental drama, and so on”. The theory of the novel. New York: The Free 

Press, 1976. (“O romance, além do mais, é um gênero híbrido. Sua origem se situa em vários gêneros distintos: 

ensaio, novela, história [...] no drama cômico e sentimental, e assim por diante”.) (Tradução nossa). 
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cada um desses períodos de conformação do gênero. Isto é, essa voz muda de estratégia ao 

longo desses anos, assumindo características que são predominantes, não exclusivas, ao 

menos em três períodos distintos. No período de ascensão do gênero, no século XVIII, havia 

uma voz que se aproximava da dos sermões dos pregadores no púlpito das igrejas. O criador 

ou apresentador da narrativa não se preocupava em estar ocupando o centro do palco. Seu 

exemplo típico são os romances de Defoe, Fielding, Richardson e Sterne, mas que também 

pode ser observado em autores do século seguinte, como G. Eliot, na Inglaterra, e Machado, 

no Brasil e, não podemos deixar de mencionar, Saramago, na virada dos séculos XX e XXI. É 

o que se pode denominar de período do autor-narrador intruso, de Friedman, ou da visão por 

trás de Pouillon ou, ainda, do romance autoral de Stanzel. 

 No século XIX, com a ideologia positivista de certeza, completude e objetividade – 

período de consolidação do romance como gênero – ocorreu um refluxo do autor-narrador 

intruso. É o período em que predomina a voz do narrador onisciente em 3ª pessoa. Uma voz 

distante e presumidamente neutra, no lugar do autor-criador que se escondeu por trás do pano 

de boca. Esse período fez coincidir a ideia da voz narrativa com a ideia do narrador. O ente 

ficcional de natureza estrutural, que se tornou objeto efetivo dos estudos literários posteriores 

sobre a figura do narrador do romance. Corresponde ao narrador clássico dos manuais. São 

marcos desse tipo de narrativa, as obras de Hugo, Stendal e Flaubert. Pierre Lubbock, como 

vimos, uma referência nos estudos literários sempre que se fala em foco narrativo, ponto de 

vista e centro de consciência, utilizou-se dos romances de autores como Flaubert, Tchakeray, 

Balzac e o próprio Henry James, cujos prefácios foram o ponto de partida para seus estudos 

(PEN, 2003, p. 27). É, pode-se dizer, a narrativa do narrador paradigmático. Muito embora, o 

narrador dos romances vitorianos seja o típico narrador comentador ou intruso, capaz de tecer 

um ensaio sobre repolhos e reis (on cabbages and kings) (FRIEDMAN, 1976, p. 108). 

Finalmente, com a chegada do século XX – a era das utopias – e o desmoronamento 

das certezas, do mapeamento do inconsciente, da universalização dos direitos e da 

fenomenologia de Husserl e Heidegger – não existem um sujeito e um objeto distintos. A 

objetividade dos objetos é constituída na intencionalidade da consciência –, a narrativa e a voz 

narrativa, consequentemente, passam a refletir e a refratar essas novas concepções de ser e de 

mundo. As fábulas perdem sua estrutura de começo, meio e fim. A mimeses passa do agir para 

o sentir da personagem. Elas antes sentem, e sem a mediação de um narrador. Suas 

configurações são esboçadas, bem como as do espaço onde elas existem. O tempo é o da 

multiplicidade e da simultaneidade. Um tempo sem tempo. É a época da visão com de 
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Pouillon20, do narrador câmera de Friedman21 ou de diversas outras vozes narrativas, pela 

inclusão, no texto, de partes de outros discursos, com na obra de Ruffato, discursos esses que, 

não tendo conteúdo narrativo, têm função narrativa. Como exemplo dessas narrativas podem 

ser citadas as obras emblemáticas da pós-modernidade no Brasil e em Portugal – apenas para 

ficarmos dentro do universo luso falante – como Zero, de Ignácio Loyola Brandão, A Festa, 

de Ivan Ângelo, A obscena senhora D., de Hilda Hilst e Eles eram muitos cavalos, de Luiz 

Ruffato, a qual, na perspectiva da professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São 

Paulo, é o marco do romance pós-moderno na literatura brasileira.  

Em Portugal, além de O ano da morte de Ricardo Reis, pela simultaneidade de tempos 

ficcionais, pelo emprego de múltiplas vozes narrativas, pela diluição e incompletude do 

enredo e, como já apontado na primeira parte deste trabalho, pela utilização explícita e/ou 

implícita da intertextualidade e da metaficção. O remorso de Baltazar Serapião, de Valter 

Hugo Mãe, O manual dos inquisidores, de Antônio Lobo Antunes, O livro, de José Luís 

Peixoto e, em especial, O delfim, citado na primeira parte deste trabalho. Este último, não é 

especioso que se diga, embora produzido num período em que a literatura portuguesa era 

ainda o espaço do neorrealismo, vê-se já uma abordagem que aponta para novos modos de 

representação do tempo e do espaço ficcional, bem como pelo emprego das cenas em close, 

na não linearidade no enredo e na multiplicidade de planos narrativos, uma técnica tomada de 

empréstimo da narrativa cinematográfica. 

Analisando a posição do narrador no romance contemporâneo, Adorno (2012 [1974]), 

afirma que no romance tradicional, a história era contada como se o narrador erguesse uma 

cortina e deixasse ao leitor ver o palco onde iria se desenrolar o drama e, do qual, ele, leitor, 

iria tomar parte. Nesse tipo de narrativa, a presença do narrador por meio da reflexão é quase 

uma heresia, pois comprometeria a ilusão com a qual esse mesmo escritor deveria antes 

envolver seu leitor. Sua subjetividade expressava-se por seu desaparecimento. Esse pacto de 

objetividade, do ponto de vista do narrador, tornou-se insustentável, em virtude do 

subjetivismo que, “não mais tolera mais nenhuma matéria sem transformá-la, solapando assim 

o preceito épico de objetividade (ADORNO, 2012, p.55). A reflexão que se seguiu após a 

quebra lenta desse pacto é, no entanto, em seu entendimento, distinta daquele tipo de intrusão 

                                                           

20 Visão na qual o narrador limita-se ao saber da própria personagem sobre si mesma. Renuncia à onisciência de 

um Deus. (Chiappini, 1985, p. 20). 
21 Categoria que a literatura herda da linguagem cinematográfica e que consiste na tentativa de transmitir flashes 

da realidade como se esses fossem apanhados por uma câmera, arbitrária e mecanicamente. (Chiappini, 1985, p. 

62). 
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que ocorria no que ele chamou de período pré-flaubertiano, e que corresponde, a nosso ver, a 

presença do autor narrador intruso dos romances de Fielding, sobre o qual já falamos 

anteriormente. Aquela reflexão para ele tinha uma natureza “de ordem moral”. A intrusão à 

qual ele se refere, agora, aquela existente na literatura do século XX, consiste em “uma 

tomada de partido contra a mentira da representação e, na verdade, contra o próprio narrador, 

que busca, como um atento comentador dos acontecimentos, corrigir sua inevitável 

perspectiva (ADORNO, 2012, p. 60). Para ele, essa transgressão está mais ligada à forma do 

que ao conteúdo, ao “como”. Uma obra é uma criação e não um objeto imanente, existindo 

desde sempre, independentemente da presença de uma instância criadora. Esta aproximação 

dá-se, assim, por meio da enunciação. Ao fazer-se presente, o autor-criador quebra o pacto de 

ilusão com a realidade e aproxima o “narrador” do leitor, distância que permanecia fixa no 

romance tradicional. 

Sob esse aspecto, seria importante pensar que essa é uma literatura de nenhum ou de 

múltiplos narradores, tomando aqui como conceito de narrador a ideia de uma instância 

figurativizada numa voz única que, intrusa ou não, é responsável pela mediação da fábula 

para com o leitor. A nosso ver, tal ideia não corresponde à realidade concreta da obra literária, 

seja ela um romance tradicional, ou um romance da contemporaneidade. Veja-se que se está 

falando de inúmeras possibilidades narrativas, como por exemplo no romance de José 

Saramago, no qual existe uma voz narrativa que se sobrepões às demais, cuja história de 

aparência realista, não deixa nem por um instante de ser avaliada por essa voz narrativa. É a 

realidade não objetivada, mas entendida e explicada por essa subjetividade. Outro exemplo 

instigante dessa busca por novos meios de enunciação é a necessidade da representação do 

silêncio, no romance K. – Relato de uma busca, de Bernardo Kucinski. Só uma instância 

narrativa distinta da do narrador, mesmo do narrador onisciente intruso, poderia expressar o 

que acontecia por trás do muro de silêncio levantado pela ditadura. O narrador tradicional não 

daria conta desse relato. Toda tentativa sua nesse sentido seria a explicitação dessa mentira, 

pois quem esteve nos porões da ditadura não viveu para contar.  

Essa é a importância desta reflexão sobre as categorias do “narrador” enquanto sujeito 

único da enunciação, do “autor-implícito” ou do “autor-narrador” ou, ainda, do autor-criador – 

todas elas categorias consideradas aproximadas para efeito deste estudo –, para uma análise 

mais acurada nas narrativas contemporâneas e, em particular, neste caso, na prosa romanesca 

de José Saramago, uma narrativa conduzida por múltiplas vozes enunciativas. 
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3.3 Ricardo Reis Levantava-se da mesa a cair. As vozes narrativas no romance ensaístico 

de José Saramago 

 

Fernando Pessoa apareceu duas noites depois, regressava Ricardo Reis do seu jantar, 

sopa, um prato de peixe, pão, fruta, café, sobre a mesa dois copos, o último sabor 

que leva na boca, como ficamos cientes, é o do vinho, mas deste freguês não há um 

só criado que possa afirmar, Bebia demais, levantava-se da mesa a cair, repare-se 

na curiosa expressão, levantar-se da mesa a cair, por isso é fascinante a linguagem, 

parece uma insuperável contradição, ninguém, ao mesmo tempo, se levanta da mesa 

e cai [...]. (SARAMAGO, 2012, p. 303) (grifo acrescentado). 

  

A partir da análise sobre o autor/narrador e dos diferentes focos narrativos a serviço da 

prosa romanesca até então desenvolvidos, uma questão se impõe e uma pergunta se faz 

necessária: onde se encontra, dentro desse espectro, a voz narrativa na prosa híbrida, 

imaginativa e reflexiva de Saramago?22  

Para Steiner, em Gramáticas da criação, figuras do cotidiano, totalmente destituídas 

de qualquer verdade concreta, como o nascer do sol, por exemplo, continuarão persistindo 

como fantasmas domésticos, pois, exceto em mestres da poesia e do pensamento especulativo, 

a linguagem é profundamente conservadora.  Para o crítico Luís de Souza Rebelo, essa 

tendência existente na prosa romanesca saramaguiana de se indagar a própria língua e os 

desdobramentos semânticos que as palavras adquirem, representa ao cratilismo em José 

Saramago. [...] “o narrador, atento às antíteses e incongruências da designação, toma o peso a 

cada vocábulo e a cada nome, espreita e evita as ciladas que lhe arma o próprio discurso [...] 

(REBELO, 1986, p. 16-28). 

Interessante observarmos a voz do crítico, presente no seguinte trecho, que reflete 

sobre a questão da automatização da linguagem, um traço da influência do formalismo russo: 

 

Ricardo Reis sorriu também, com maior demora, disse, Tenho muito gosto, ou 

qualquer frase parecida com esta, que as há igualmente banais, quotidianas, embora 

seja caso muito lamentável não gastarmos nós algum tempo a analisá-las, hoje 

vazias, repisadas, sem brilho nem cor, lembremo-nos só de como teriam elas sido 

                                                           

22 José Saramago, indagado sobre essa voz narrativa em seus romances, em uma entrevista concedida quando do 

lançamento do livro O Homem Duplicado no Brasil a Cassiano Elek Machado, Ilustrada, Folha de S. Paulo, 2 

nov. 2002, pergunta cujo teor era o fato de que o narrador utilizado pelo autor, não obstante onisciente, dava a 

entender que não possuía domínio total sobre as personagens e, prosseguindo na pergunta, o jornalista afirmava 

ser esse um recurso da pós-modernidade. A resposta de Saramago reafirma o que viemos até então buscando 

apontar: a dificuldade e a necessidade de se repensar certas categorias frente a natureza híbrida de sua prosa: 

“[...] a mim podem-me pegar todos os rótulos que quiserem. Quantos mais melhor, porque não sabem muito bem 

onde situar-me [...]”. 
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ditas e ouvidas nos seus primeiros dias, Será um prazer, Estou todo ao seu dispor, 

pequenas declarações que fariam hesitar quem as dissesse, pela ousadia, que faziam 

estremecer de temor e expectativa quem as ouvisse, estava-se então no tempo em 

que as palavras eram novas e os sentimentos começavam. (SARAMAGO, 2011, p. 

135). 

 

No caso do excerto que utilizamos no início deste subitem, a voz do narrador 

onisciente em terceira pessoa, o qual Saramago denomina de narrador universal, informa-nos 

da visita de Fernando Pessoa a Ricardo Reis, quando este voltava de seu jantar, de um modo 

neutro e distanciado como em Stendhal. Se há um privilégio desse narrador onisciente, ele se 

encontra no comentário “o último sabor que levava na boca, como ficamos ciente, é o do 

vinho”. É evidente que só na realidade formal dos romances é dado ao narrador, com sua 

sobra de conhecimento acerca do outro, conhecer a respeito de algo que existe apenas no 

mundo interior da personagem. Todavia, quando a voz narrativa diz “como ficamos cientes”, 

ela se coloca como parte da narrativa, e se transforma em um narrador homodiegético, uma 

mudança sutil, mas fundamental para o estudo do autor e do narrador, bem como para a 

compreensão da permeabilidade dessa fronteira na prosa romanesca pós-moderna, da qual o 

texto de Saramago é parte. Tal recurso estilístico já separa de imediato a voz narrativa em O 

ano da morte de Ricardo Reis dos três exemplos de narradores antes analisados – o narrador 

em Lourenço Mutarreli, Flaubert e Binet. A voz que conduz a narrativa, no trecho citado, 

tanto pode se enquadrar no conceito de narrador heterodiegético como homodiegético, por 

exemplo. O que não parece afetar em nada o fio da narrativa.  De qualquer modo, como 

dissemos anteriormente, ela não é nem o narrador ausente de Nada me faltarás, nem o 

narrador de HHhH, um texto que parece consagrar a fusão do relato individual e da ficção. 

Nele, o autor, enquanto princípio organizador do discurso literário, chega a dizer que tem 

dúvidas há dias sobre como conduzir a narrativa e, 

 
navegando na internet, descobri a existência de um filme intitulado Conspiração, no 

qual Kenneth Branagh faz o papel de Heydrich. Por cinco euros, incluindo o frete, 

me apressei a encomendar o DVD, que chegou em três dias. (BINET, 2012, p. 13-

14). 

 

No entanto, no excerto de O ano da morte de Ricardo Reis, mais surpreendente do que 

a mudança da voz narrativa de terceira pessoa para a do narrador em primeira pessoa, porque 

ainda estar-se-ia diante da entidade ficcional do narrador paradigmático, é uma voz narrativa 

que aparece a seguir e comenta sobre a opção do narrador em terceira pessoa de se utilizar da 

figura de linguagem “levanta-se da mesa a cair”, perfeitamente compreensível para um leitor 
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luso falante. É uma liberdade poética, uma informação estética, que extrai toda significação 

de si mesma. Não há deficiência de sentido nessa sentença que demande sua tradução para o 

leitor.  A poesia pode estar tanto no poema, quanto na prosa e, nesse caso em particular, a 

linguagem poética vai se adensando desde a descrição dos pratos, da taça de vinho e da janta, 

atingindo o máximo de estranhamento na metáfora do levantar-se a cair. A linguagem se 

desautomatiza e é ela própria significação, ou, nas palavras de Otávio Paz, “no reino da poesia 

nomear é ser”. “O sentido da imagem é a própria imagem” (2012). 

Veja-se a poesia presente nos seguintes excertos de Memorial do convento: 

 

O sol está pousado no horizonte do mar, como uma laranja na palma da mão, é um 

disco metálico retirado da forja para arrefecer, já o seu brilho não fere os olhos, foi 

branco, cereja, rubro, vermelho, ainda fulge, mas sombriamente, está a despedir-se, 

adeus, até amanhã. (SARAMAGO, 2013, p. 224). 

 

Não serves, volta para tua terra, e eles vão, por caminhos que não conhecem, 

perdem-se, fazem-se vadios, morrem na estrada, às vezes roubam, às vezes matam, 

às vezes chegam. (SARAMAGO, 2013, p. 334). 

 

Ou este outro trecho, extraído do romance História do Cerco de Lisboa: “Posso dizer-

lhe que a amo, Não, diga só que gosta de mim, Já disse, Então guarde o resto para o dia em 

que for verdade, se esse dia chegar, Chegará, Não juremos sobre o futuro, esperemo-lo para 

ver se ele nos reconhece” (p. 216). 

Ou, finalmente, estes outros trechos extraídos de O ano da morte de Ricardo Reis, 

onde todo o tempo, o texto que trabalha a relação entre um poeta e o mundo que o cerca 

parece impregnar-se de poeticidade, mesmo quando não o explicita: 

 

A janela estava aberta, não dei por que a chuva entrasse, estão o chão todo molhado 

[...]. (SARAMAGO, 2011, p. 49) 

 

 O mundo não consegue estar quieto, é o vento que sopra, são as nuvens que voam, 

da chuva nem se fala, tanta tem sido [...]. (SARAMAGO, 2011, p. 65) 

 

Cumprimenta o doutor Ricardo Reis que acaba agora mesmo de chegar, foi ele quem 

daí a pouco olhou, por cima da manga do criado que a servia, no rosto pálido 

perpassou-lhe uma brisa, um levíssimo rubor que era apenas sinal do reencontro. 

(SARAMAGO, 2011, p. 112) 

 

Em todos os outros exemplos, a voz narrativa não precisou intervir para explicar ou 

comentar a liberdade poética do narrador. Calou-se ante a evidência. Por isso, pensar a voz 

narrativa em Saramago com base nos exemplos anteriores parece-nos insuficiente. As 
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instâncias narrativas mudam continuamente ao longo de um único trecho. Denominá-las de 

narrador onisciente, parece-nos uma comodidade, uma daquelas figuras do cotidiano 

destituídas de qualquer verdade, como afirma Steiner. É pensar a prosa romanesca na 

contemporaneidade como se estivéssemos diante de um romance ainda não alcançado pelas 

inovações da modernidade, uma espécie de período pré-Finnegans Wake, de Joyce, ou mesmo 

de Às avessas, de Joris-Karl Huysmans. 

Para Linda Hutcheon, os narradores pós-modernos, “se tornam desconcertantemente 

múltiplos e difíceis de localizar” (HUTCHEON apud PERRONE-MOISÉS, 2009, p. 184). 

Assim, apesar da fragilidade conceitual que possamos empregar, é difícil crer que a voz 

narrativa que comenta sobre as diversas possibilidades da língua possa ser nomeada como 

narrador em terceira pessoa ou narrador em primeira pessoa apenas ou o eu-narrador. Essa voz 

narrativa, que se afasta do fato narrado para comentar uma opção do narrador, entre as várias 

possíveis e, em outra ocasião, se cala, faz parte do objeto estético, mas não da narrativa. É 

uma voz múltipla, difícil de classificar. É como a voz que, nas narrativas visuais como o 

teatro, conta ao espectador aquilo que não é possível ser transmitido pela fala das 

personagens, ou pelo desenrolar “espontâneo” da narrativa. É uma intromissão. Está muito 

próximo do que Booth denomina de autor-implícito, Saramago, de autor-narrador, e N. 

Friedman de autor-narrador intruso. Repare-se na curiosa expressão, levantar-se da mesa a 

cair, por isso é fascinante a linguagem, constata. Quem? Para Barthes, “será para sempre 

impossível sabê-lo, pela boa razão de que a escrita é destruição de toda a voz, de toda a 

origem” (BARTHES, 2004, p. 1). Todavia, evoca-nos o comentário de Fielding, quando disse 

que, não podendo dizer pela boca da personagem, disse ele mesmo. 

Ainda a respeito dessa inadequação com a qual se depara um estudioso da voz 

narrativa em José Saramago, é interessante observar que o tema foi objeto de indagação de 

Booth não apenas no livro A retórica da ficção, mas em um artigo intitulado “Distance and 

point-of-view”. Assim como neste trabalho, também ele, Booth, constata, há quase meio 

século – o artigo foi originalmente publicado em 1961 – essa inadequação sobre a qual nos 

debruçamos, para definir “a voz narrativa” em autores como Cervantes, George Eliot e Henry 

James. 

 

Unfortunately, our terminology for the author´s many voices has been inadequate. If 

we name over the three or four of the great narrators – say Cervantes’ Cid Hamete 

Benengeli, Tristram Shandy, the ‘author of Middlemarch and Strether in The 

Ambassadors (with his nearly effaced ‘author’ using his mind as a reflector of 

events) – we find again that to describe any of them with conventional terms like 



 

112 

 

‘first person’ and ‘omniscient’ tell us little about how they differ from each other, 

and consequently it tells us little about why they succeed while others, described in 

the same terms, fail. (BOOTH, apud STEVICK, 1976, p. 90).23;24 

 

Esse mesmo tipo de intrusão sobre a qual discutimos está presente em vários outros 

trechos do romance de Saramago. São trechos nos quais se reflete sobre a própria linguagem, 

seus recursos e impropriedades. Vê-se aí outra característica do autor-narrador intruso ou 

dessa voz narrativa em Saramago: sua preocupação com o próprio objeto da escrita, como um 

pintor que, no quadro, refletisse sobre as qualidades inerentes das cores, ou um escultor, que 

deixasse patente em suas obras seu apreço e dificuldade com relação à pedra, na qual esculpe 

suas figuras. 

 

Foi à casa de banho lavar as mãos pegajosas, a boca, os dentes, não suporta esta 

dolceza, palavra que não é portuguesa nem espanhola, apenas arremeda o italiano, 

mas é a única que, propriamente falando, lhe sabe bem dizer neste momento. 

(SARAMAGO, 2011, p. 246) (grifo acrescentado). 

 

Antes que chegue Ricardo Reis à esquina da Encarnação cairá uma pancada de água, 

violenta, amanhã os jornais dirão que têm caído grossas bátegas, noticioso 

pleonasmo, que bátega já é chover grosso e intenso [...]. (SARAMAGO, 2011, p. 

193) (grifo acrescentado). 

 

Ricardo Reis desce até à curva, ali para a olhar o rio, a boca do mar, nome mais do 

que outros justo porque é nesta paragens que o oceano vem saciar a sua 

inextinguível sede[...]são imagens, metáforas, comparações que não terão lugar na 

rigidez duma ode [...]. (SARAMAGO, 2011, p. 383) (grifo acrescentado). 

 

Prosseguindo na trilha dessa voz ou vozes narrativas em O ano da morte de Ricardo 

Reis, veremos que ela se coloca para o leitor como um desafio ou uma descoberta já no 

primeiro parágrafo. Antes mesmo que o leitor possa estar de posse da fábula, que começa nos 

contos de fada    com “era uma vez”, ou, em O delfim, de José Cardoso Pires, por exemplo, 

com a voz do narrador personagem dizendo “cá estou”, ou ainda, como nos romances realistas 

com a ambientação, por meio de um resumo, algo próximo de “Fazia calor em São Luiz” ou, 

finalmente, com uma ideia de exortação moral, “todas as famílias felizes se parecem, as 

                                                           

23 BOOTH apud STEVICK. The theory of the novel. Op.cit. 

24 Infelizmente, nossa classificação para as diversas vozes do autor tem sido inadequada. Se nós indicarmos três 

ou quatro grandes narradores – digamos, Cervantes em Cid Hamete Benengeli, Tristram Shandy, o ‘autor de 

Middlemarch, e Strether no romance Os Embaixadores (com seu autor desaparecido, usando sua mente como um 

refletor dos eventos) – concluímos novamente que descrever qualquer um deles com base na classificação 

tradicional tipo ‘narrador em primeira pessoa” ou “onisciente” nos diz muito pouco daquilo em que eles diferem 

uns dos outros. Do mesmo modo, diz-nos muito pouco porque eles são bem-sucedidos, enquanto outros, 

descritos com os mesmos conceitos, fracassam (Tradução nossa). 
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infelizes são cada uma infeliz ao seu modo” etc, em O ano da morte de Ricardo Reis há uma 

frase que parece deslocada do resumo em estilo realista que vem na sequência, abrindo a 

narrativa propriamente dita: “Aqui o mar acaba e a terra principia” (SARAMAGO, 2011, p. 

10). 

Interessante observar que essa fala terá sua continuação ao final do romance, do 

mesmo modo como ocorreu no começo, isto é, como uma fala que irrompesse abruptamente 

da narrativa, dialogando com algo que não se amolda exclusivamente à fabula, mas que, 

ambiguamente, parece atribuída à estátua de pedra do gigante Adamastor instalada, no mundo 

real, no alto de Santa Catarina, com visão para a entrada do Tejo: “Aqui, onde o mar se 

acabou e a terra espera” (SARAMAGO, 2011, p. 465).  

Por isso, seria bom pensarmos que, ao nos referir exclusivamente ao conceito de 

narrador para designar a voz que media a narrativa para o leitor, na prosa romanesca 

saramaguiana, temos que considerar que ela assume mil faces. No ensaio – “The House of the 

Ficction”–, Henry James25 faz uma observação bastante esclarecedora sobre as mil 

possibilidades postas à disposição do romancista, observação que serve também de reflexão 

para essa multiplicidade de vozes que assume “o narrador” saramaguiano, o qual temos 

denominado de voz narrativa: 

 

the house of ficction has in short not one window, but a million – a number of 

possible Windows not to be reckoned, rather; every one of which has been pierced, 

or is still pierceable, in its vast front, by the need of the individual vision and by the 

pressure of the individual will.(JAMES apud STEVICK, 1976, p. 58)26. 
 

Para, em seguida, concluir: “[...] tell me what the artist is, and I will tell you what he 

has been conscious. Thereby I shall express to you at once his boundless freedom and his 

‘moral’ reference”. (JAMES apud STEVICK, p. 58-59)27. 

 Observe-se que no caso de O ano da morte de Ricardo Reis, na introdução, após, 

alguém fazer menção à essa frase parodiada de Os Lusíadas, a voz narrativa pode ser 

considerada a voz do narrador onisciente neutro, em terceira pessoa. Uma descrição realista 

                                                           

25 Ensaio do autor que serviu de prefácio para o seu romance Retrato de uma senhora, e que posteriormente foi 

publicado numa coletânea, junto a outros ensaios críticos do autor sob o título A arte do romance. 

26 “a casa da ficção tem, de modo resumido, não apenas uma janela, mas um milhão – um número de janelas que 

não se pode, sequer, estimar; cada uma das quais foi aberta, ou são ainda passíveis de serem abertas, nessa 

grande fachada, pelas necessidades da visão individual ou pela força da vontade pessoal”. (Tradução nossa). 

27 “diga-me o que é o artista, e lhe direi o que ele tinha em mente. Desse modo eu poderei lhe dizer de sua 

ilimitada liberdade e seu padrão moral”. (tradução nossa). 
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da cena que faz a abertura da longa narrativa, ou do grande espetáculo do mundo que se vai 

desdobrar dali em diante conforme a posição ideológica do autor-implícito, ou, no 

entendimento de James, “diga-se o que o autor é, e lhe direi o que ele tinha em mente”: 

 

Chove sobre a cidade pálida, as águas do rio correm turvas de barro, há cheia nas 

lezírias. Um barco escuro sobe o fluxo noturno, é o Highland Brigade que vem 

atracar no cais de Alcântara. (SARAMAGO, 2011, p. 9). 

 

Essa voz narrativa que está permanente mudando de foco narrativo e de centros de 

consciência, porque o ponto de vista é único, é uma voz a serviço de uma técnica e de uma 

linguagem literária próprias. Utiliza-se de poemas do ortônimo, ou de outros heterônimos 

pessoanos, como nos trechos a seguir, para apresentar, de modo oblíquo, o estado de ânimo do 

protagonista. No primeiro deles, quando Reis decide ver o Tejo à noite, a partir do cais do 

Largo do Passo: “[...] Este Tejo que não corre pela minha aldeia, o Tejo que corre pela minha 

aldeia chama-se Douro, por isso, por não ter o mesmo nome, é que o Tejo não é mais belo que 

o rio que corre pela minha aldeia. [...]” (SARAMAGO, 2011, p. 125). 

No segundo exemplo, quando Reis, inseguro com a presença de Lídia no quarto, deixa 

entender, como se falasse em monólogo interior, seu sentimento em relação à presença da 

camareira: “Eu, que tenho sido cómico às criadas de hotel, também tu Álvaro de Campos, 

todos nós [...]” (SARAMAGO, 2011, p. 106) (grifo acrescentado).  

E, ainda, quando em conversa com Pessoa, citam ambos o conhecido verso de Álvaro 

de Campos. Importante notar que são as personagens, elas próprias, por meio de suas falas, e 

não a voz direta de um narrador, que citam os versos ora indicados: “Ah, todo o cais, É uma 

saudade de pedra [...]” (SARAMAGO, 2011, p. 168). 

Outros exemplos que permeiam a narrativa: 

 

[...]Mestre, são plácidas todas as horas que nós perdemos, se no perde-las, qual 

numa jarra, nós pomos flores, [...]Da vida iremos tranquilos, tendo nem o remorso 

de ter vivido [...]. (SARAMAGO, 2011, p. 24). 

 

Aos deuses peço só que nos concedam o nada lhes pedir [...]. (SARAMAGO, 2011, 

p. 51). 

 

Não quieto nem inquieto meu ser calmo quero erguer alto acima de onde os homens 

têm prazer ou dores [...]. (SARAMAGO,2011, p.59) 

[...] Deus triste, preciso talvez porque nenhum havia como tu, Nem mais nem menos 

és, mas outro deus, Não a ti, Cristo, odeio ou menosprezo, Mas cuida não procures 

usurpar o que aos outros é devido, Nós homens nos façamos unidos pelos deuses 

[...]. (SARAMAGO, 2011, p. 70). 
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[...] Só uma vaga pena inconsequente para um momento à porta da minha alma e 

após fitar-me um pouco passa, a sorrir de nada[...]. (SARAMAGO, 2011, p. 151). 

 

Outra estratégia é a utilização da onisciência seletiva. Nesse caso, a voz narrativa 

passa do narrador onisciente em terceira pessoa, para a voz da própria personagem, de tal 

modo que as falas se confundem28: “[...]. Sobe melancolicamente ao seu quarto frio, porque 

será que o deprimem tanto pequenas contrariedades, se esta o chega a ser, afinal são duas 

pessoas que vivem em Coimbra e a Lisboa vêm uma vez por mês [...]” (SARAMAGO, 2011, 

p. 114) (grifo acrescentado). 

Veja-se que, após a palavra frio, a frase que se segue poderia tanto ser atribuída ao 

narrador onisciente do primeiro trecho, quanto ao próprio personagem que se indaga do 

motivo de estar deprimido, após subir para o quarto, lembrando-se de Marcenda ao jantar: 

“porque será que me deprime tanto pequenas contrariedades [...], afinal são duas pessoas que 

vivem em Coimbra”, etc. ou, ainda, utilizando-se dessa mesma técnica, este outro trecho, 

quando Reis, envergonhado por não ter sabido se controlar na presença de Lídia, sai à noite 

para espairecer:”Voltou ao hotel, jantou e tornou a sair, viu as Cruzadas no Politeama, que fé, 

que ardorosas batalhas, que santos e heróis, que cavalos brancos[...]. (SARAMAGO, 2011, 

p. 106) (grifo acrescentado). Afinal, quem disse isso, o narrador onisciente ou o pensou Reis? 

A utilização dos artigos do jornal, em diálogo constante com a voz do autor-narrador, é 

outro desses recursos. Este, após escolher sobre quais fatos do espetáculo do mundo Reis 

precisa tomar conhecimento, analisa-os, mostrando o sentido que subjaz às notícias, 

aparentemente neutras. É fundamental que o leitor compreenda esse diálogo para apreender a 

mensagem intervalar. A voz do narrador sobre o narrador está ciente disso quando afirma: 

“diz-se, dizem-no os jornais, quer por sua própria convicção, que porque alguém lhes guiou a 

mão, se não foi sugerir e insinuar” (SARAMAGO, 2011, p. 91).  

 

O Chefe do Estado inaugurou a exposição de homenagem a Mousinho de 

Albuquerque na Agência Geral das Colônias, não se podem dispensar as imperiais 

comemorações nem esquecer as figuras imperiais (SARAMAGO, 2011, p. 29) 

(grifo acrescentado). 

 

Prosseguem as operações na Etiópia. (SARAMAGO, 2011, p. 29). 

 

                                                           

28 Onisciência seletiva – técnica narrativa na qual ocorre uma espécie de fusão entre a voz do narrador e da 

personagem, a ponto de não se poder distingui-las, conforme tipologia criada por N. Friedman (apud 

CHIAPPINI, 1985, p. 57). 
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Avanço geral das tropas italianas. (SARAMAGO, 2011, p. 29). 

 

O Politeama leva As Cruzadas, assombroso filme histórico, Em Port-Said 

desembarcaram numerosos contingentes ingleses, tem cada tempo as suas cruzadas, 

estas são as de hoje. (SARAMAGO, 2011, p. 30) (grifo acrescentado). 

 

A notícia da morte de Fernando Pessoa, um dos elementos desencadeadores da 

narrativa, pois não é outra a razão de Reis ter retornado à pátria, também é feita pelos jornais: 

 

Causou dolorosa impressão nos círculos intelectuais a morte inesperada de Fernando 

Pessoa, o poeta do Orfeu, espírito admirável que cultivava não só a poesia em 

moldes originais, mas também a crítica inteligente, morreu anteontem em silêncio, 

como sempre viveu[...]junto ao jazigo deixaram os seus amigos flores de saudade. 

(SARAMAGO, 2011, p. 36). 

 

 

No emprego destes outros discursos, como o caso das notícias de jornal e do obituário, 

o narrador, enquanto uma voz personificada, desaparece. Existe, portanto, uma instância, 

organizadora do discurso, que dá organicidade ao texto e prossegue transmitindo a mensagem 

e a narrativa, sem a presença efetiva de um narrador. Tudo o que precisa ser dito, faz o autor-

implícito por meio de diversas outras vozes.  

Essa mesma estratégia, também pode ser observada pela referência indireta ao 

discurso nacionalista, que não é o do narrador majestático, mas o discurso do livro 

Conspiração, de Tomé Vieira, obra publicada em 1933. Trata-se de uma obra literária a 

serviço da ideologia da ditadura salazarista, que foi sugerida a Ricardo Reis pelo Doutor 

Sampaio. Aquele, sem perda de tempo, a adquire: “Ricardo Reis logo no dia seguinte foi 

comprar o livrinho, levou-o para o quarto, ai o desembrulhou [...] (SARAMAGO, 2011, p. 

153). Seu enredo, do qual tomamos conhecimento à medida que Reis o lê, é resumidamente o 

seguinte: Carlos, um rapaz do interior, envolve-se numa conspiração acadêmica de ideologia 

supostamente marxista contra o regime salazarista. Descoberto, é preso e libertado graças ao 

amor de uma mulher, Marília. Por meio desse amor, ele é salvo tanto da prisão quanto da 

“lepra” vermelha que poderia corromper as mentes dos jovens. Porque, em Portugal 

corporativo, tudo deve ser deixado na mão do pai, que sabe o que é melhor para a nação. “ A 

nação deve ser assim como uma casa onde há muitos filhos e o pai tem de dar ordem à vida 

para a todos criar” (SARAMAGO, 2011, p. 157). Eis a moral da história. Reis, ao final da 

leitura, apenas exclama: “Que estupidez” (p. 157). Quem expressa esse ponto de vista, 
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portanto, não é o narrador, mas o livro, com sua história de caráter exemplar e o protagonista, 

diretamente, por meio de sua própria voz, ao rejeitá-la como algo inaceitável. 

No caso da guerra civil espanhola, a estratégia muda. Sabemos dos acontecimentos, 

não por meio do narrador, que correria o risco de parecer panfletário, mas por meio da voz do 

encarregado da recepção, Salvador, que informa a Ricardo Reis das notícias vindas da 

Espanha, muito embora, Ricardo Reis já houvesse escutado a língua de Cervantes por trás das 

portas. É por meio desses diálogos, que a instância narrativa faz saber ao leitor, de modo 

indireto, tudo o que significa a guerra civil na Espanha, como parte do espetáculo do mundo. 

Sobre esse tipo de recurso narrativo, apresentamos o exemplo ao falarmos da tipologia do 

narrador em Friedman. 

Por fim, como para Saramago, a questão ideológica, parte inerente dos discursos das 

religiões enquanto mecanismo de opressão e de manutenção de uma dada ordem social 

vigente, assume o status de um leitmotif, e muda-se mais uma vez a estratégia. A voz narrativa 

apresenta o fato utilizando-se do recurso de contar, técnica narrativa que aponta para a 

presença de um autor. A voz narrativa aqui poderia ser descrita como a do narrador onisciente 

neutro em terceira pessoa. Relata de forma “imparcial” o grande quadro que vê de modo 

distanciado: A peregrinação ao Santuário de Fátima: 

 

Sacolejando muito, a caminhoneta arrancou, levantando nuvens de poeira da 

castigada estrada de macadame. Os vidros, sujos, mal deixavam ver a paisagem 

ondulosa, árida, em alguns lugares bravia, como de mato virgem. O motorista 

buzinava sem descanso para afastar os grupos de peregrinos para as bermas, fazia 

molinetes com o volante para evitar as covas da estrada, e de três em três minutos 

cuspia fragorosamente pela estrada. O caminho era um formigueiro de gente, uma 

longa coluna de pedestres, mas também de carroças e carros de bois, cada um no seu 

andamento, algumas vezes passava roncando um automóvel de luxo com chauffeur 

fardado, senhoras de idade vestidas de preto, ou cinzento pardo, ou azul-noturno, e 

cavalheiros corpulentos, de fato escuros, o ar circunspecto de quem acabou de contar 

o dinheiro e o achou acrescido. (SARAMAGO, 2011, p. 344). 

 

Um trecho longo, no qual se vê essa presença do narrador onisciente neutro, do tipo 

existente no realismo de um Carlos Oliveira, em Uma abelha na chuva. Na página inicial do 

romance, cujo texto foi considerado por Miguel Real como o mais bem elaborado exemplo de 

um texto realista na literatura portuguesa do século XX (REAL, 2012, p. 71). Nele, assim, 

como naquele outro trecho extraído de O ano da morte de Ricardo Reis, é possível se ver um 

narrador, um tempo, um espaço claros, clássicos e definidos: 
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Pelas cinco horas duma tarde chuvosa de outubro, certo viajante entrou em Corgos, a 

pé, depois de árdua jornada que o trouxera da aldeia do Montouro, por maus 

caminhos, ao pavimento calcetado e seguro da vila: um homem gordo, baixo, de 

passo molengão [...]. 

Havia sobre a vila, a redor de todo horizonte, um halo de luz branca que parecia o 

rebordo de uma grande concha escurecendo gradualmente para o centro [...]. O 

vento ia descoalhando as nuvens e abria caminho à grossa chuvada que a tarde 

esperava. (OLIVEIRA, 2013, p.7). 

 

Uma voz rara nos romances de Saramago – um resquício de uma escrita realista 

clássica –, essa voz utilizada para descrever as grandes ações e ambientações de modo neutro 

é colocada em contraste com as mensagens dos prospectos que caem do céu. A dicotomia, o 

contraste entre ambos, provoca mais uma vez a mudança da voz narrativa. Ao narrador 

paradigmático sucede outro artificio do autor-implícito. Ambas as técnicas narrativas a 

serviço de um mesmo propósito. Compor uma análise-crítica ao quadro religioso que ela 

descreve. 

[...] lá em cima, traçando um vasto círculo, um avião lançava prospectos, seriam as 

orações para entoar em coro, seriam recados de Deus Nosso Senhor [...],os papéis 

descem devagar no ar parado, não corre uma brisa, e os peregrinos estão de nariz no 

ar, lançam mãos ansiosas aos prospectos brancos, amarelos, verdes, azuis, talvez ali 

se indique o itinerário para as portas do paraíso, muitos desses homens e mulheres 

ficam com os prospectos na mão [...] são analfabetos [...],um homem vestido de 

sarrubeco pergunta a Ricardo Reis [...], Que é que diz aqui, ó senhor, e Ricardo Reis 

responde, É um anuncio de Bovril, o perguntador olhos desconfiado, hesitou se 

devia perguntar que bovil era esse, depois dobrou o papel em quatro, meteu-o na 

algibeira da jaqueta, guarda o que não precisa e encontrarás o que é preciso, sempre 

se encontrará uma utilidade para uma folhinha de papel de seda. (SARAMAGO, 

2011, p. 348). 

 

Lançando mão de diversas vozes narrativas, a instância organizadora do discurso 

romanesco saramaguiano vai criando pontos luminosos ao redor do dia-a-dia de Reis, 

destacando o cenário do espetáculo do mundo no qual o poeta das odes clássicas se encontra 

mergulhado. Assim, embora haja sempre a onisciência de uma voz autoral, cujo ponto de vista 

coincide, na maior parte das vezes com o de Reis, mas é superior ao desse em alcance e 

profundidade, vemos que não só daquele elemento estrutural da narrativa, denominada 

narrador, vale-se o autor-implícito, como meio de construir a fábula. Temos o jornal, quando o 

que se pretende mostrar é o cenário político que irá arrastar a Europa à Guerra iminente. 

Temos o recurso à voz de outros textos literários, especialmente a poesia, para esboçar o 

estado de espírito melancólico do protagonista. Ele é, por direito, um ser da linguagem. Temos 

a utilização da técnica dos diálogos diretos, sem mediação, o denominado método dramático, 

por sua semelhança com a narrativa teatral, para falar da repressão do regime, da guerra civil 

espanhola, do levante dos marinheiros. Tudo por meio da conversa trivial do dia-a-dia. Vemos 
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a utilização da arte a serviço da propaganda do regime salazarista: o livro A conspiração e o 

filme que se está realizando em Portugal, uma coprodução com a Alemanha nazista.  Ainda, a 

personificação na figura do Dr. Sampaio, de um extrato social que dá suporte e se beneficia do 

endurecimento do regime. É o que Henry James denomina de refletor. Por meio dessas 

personagens, dá-se vida a um ponto de vista, sem que se pareça com a opinião do narrador. É 

a mesma função desempenhada por Lídia, como expressão do discurso ao rés-do-chão ou 

como a expressão de narrador não confiável, uma vez que o nível de consciência desta última 

é incapaz de compreender aquilo sobre o que fala. 

 Em suma, se quisermos entender as marcas do autor em O ano da morte de Ricardo 

Reis, é fundamental acompanhar o percurso dessa voz narrativa que pode ser considerada a 

voz do autor-implícito, do autor-criador ou do próprio autor-narrador. Por meio dela é possível 

compreender toda a modernidade estética presente na ficção saramaguiana, não apenas no 

romance, corpus deste estudo, mas uma modernidade que começa com Levantado do chão e 

prossegue até depois de sua morte, com a publicação de seu romance póstumo. Se ele é um 

estilo, como pensa Perrone-Moisés, essa voz narrativa autoral, marca de seu estilo, voz que se 

afasta e se aproxima livremente da narrativa para dar maior ênfase a uma visão de mundo 

específica, e expressar pontos de vista os mais variados, é o meio de se entender o que quis e 

o que disse o autor por meio de uma obra na qual se utilizou de todos os recursos que a 

confluência de gêneros lhe permitiu, de todas as liberdades que a modernidade literária lhe 

possibilitou. Deixou configurado em sua técnica que o narrador paradigmático é apenas umas 

das instâncias de que pode lançar mão o autor-criador para compor uma narrativa. Nesse 

sentido, é possível entender sua afirmativa, enquanto romancista, de que o narrador não 

existe. Quem existe é o autor. Não como instância detentora de um sentido unívoco, 

positivado na origem. Mas que o artista, enquanto cidadão, não pode assistir passivo ao 

espetáculo do mundo como quis Ricardo Reis. Sábio não é aquele que se contenta com o 

espetáculo do mundo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa foi pensada, basicamente, tendo em vista a categoria do autor-implícito 

do teórico Wayne Booth, bem como do conceito de autor-narrador onisciente intruso, que 

parece responder bem à voz narrativa ficcional de José Saramago. Todavia, é certo que em um 

trabalho que tenha por objetivo identificar as marcas do autor na prosa “ficcional”, em José 

Saramago, elas estarão umbilicalmente ligadas à essa voz narrativa, haja vista as 

peculiaridades de um escritor que na sua maturidade literária, e tendo trabalhado amplamente 

com textos, seja enquanto escritor, tradutor ou crítico, declara-se presente em uma obra 

ficcional, desconsiderando a categoria clássica do narrador. 

Portanto, nessas considerações finais, limitar-nos-emos a fazer breves comentários, 

que embora deixem em aberto a possiblidade de se prosseguir nessa busca, ofereçam as bases 

e as rotas para futuras problematizações sobre o tema, nesse ou em outros autores, bem como 

um posicionamento, embora sempre porvir, sempre provisório, relativamente ao resultado que 

parece se ter chegado frente à hipótese inicial. Seria essa marca do autor, na prosa ficcional de 

Saramago, resultante da natureza híbrida de seus textos? Seria, como pensa Perrone-Moisés, o 

fato de sua obra resultar de um “projeto ético e político”, projeto de “um homem 

politicamente engajado, com opiniões firmes” e que, quer concordemos ou não, seus textos 

expõem questões que ultrapassam o enredo e se situam no campo da história “da longa 

duração”: o poder, a opressão do indivíduo na sociedade, a dignidade fundamental do ser 

humano, a relação com o outro, a força do sonho e da arte. Questões de um humanista ou de 

um intelectual marxista? 

Em seu ensaio “O humanismo”, o qual já mencionamos anteriormente, o professor 

Sennet nos diz que o historiador Jacob Burkhardt, em seu livro de história sobre a cultura do 

renascimento, A cultura do Renascimento na Itália, fez figuras históricas parecerem figuras 

vivas, “como indivíduos complexos, cuja experiência não estava presa a tradições fixas, 

pessoas fazendo experiências com suas vidas. Sem dúvida, ele as idealizou. Buckhardt 

celebrou os homens e as mulheres do Renascimento [...]” (SENNET, 2013, p. 101). 

Com esse mesmo critério, podemos pensar que o romance O ano da morte de Ricardo 

Reis, mas também os demais romances da fase estátua, que são as obras próximas ao corpus 

objeto desta dissertação, podem ser analisados como romances-ensaios ou como ensaios-

romances, dependendo do sentido do texto que se quiser pôr em evidência. Do mesmo modo, 

estaremos diante de um autor-narrador ou do autor-implícito, nem sempre de um narrador 
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onisciente em terceira pessoa, por exemplo, pois em tempos pós-modernos, tal visão está, a 

nosso ver, vinculada, ainda que inconscientemente, à pureza de estilos preconizada há mais de 

dois mil anos por Aristóteles. Sabemos que os gêneros são tipos ideais, e que na prática existe 

apenas a preponderância de um deles. 

É difícil não ouvir ao longo da narrativa a voz que se impõe/interpõe continuamente 

sobre as outras vozes que compõem o texto, como a voz/escrita do continuísta do cinema 

mudo ou do locutor oculto do teatro ou dos filmes documentais, ou ainda da câmera que 

passeia pela cena no cinema moderno. É impossível não ver que essa voz quer dizer, no texto 

e para além do texto, o que no texto não foi possível mostrar, tal como uma opinião, uma 

tomada de atitude, uma posição sempre a favor dos menos favorecidos, sempre cáustica e 

sarcástica com as forças dominantes a serviço do poder; a voz oficial do estado laico e seu 

correlato no âmbito espiritual, a igreja. 

 

Saramago estimava que “a literatura é o que faz inevitavelmente pensar”. Concebeu 

o romance como um exercício de ação intelectual, um método para programar 

cenários verbais de pensamento e, por conseguinte, um veículo para refletir. Suas 

fabulações pensavam e faziam pensar, até se postularem, metaforicamente, como 

uma espécie de ensaios com personagens. (AGUILERA, 2014, p. 63). 

 

No mesmo sentido, Blanchot, em seu ensaio sobre Broch (BLANCHOT, 2005, p. 161) 

afirma que, ao referir-se à variedade de seus dons, não seria justo compará-lo a um talento tão 

criativo como Thomas Mann, pois o autor de Os sonâmbulos, “não foi por um lado um 

romancista, por outro, um poeta e, em outros instantes, um pensador”. Para ele, Broch “foi 

tudo isso ao mesmo tempo”, o que, à luz de nossa investigação se aplica também à extensa 

obra de José Saramago, pois este, como aquele, nas palavras de Blanchot, “sofreu como 

muitos escritores de nosso tempo a pressão impetuosa da literatura que não leva mais em 

conta a distinção dos gêneros e deseja quebrar os limites”. 

Homens e mulheres esquecidos pela história oficial, recriados no imaginário de um 

escritor humanista, cuja prosa assim construída, submetida à pressão de uma literatura que 

não se comporta adequadamente dentro dos limites dos gêneros, dilui as fronteiras entre a 

verdade e a imaginação, levando consigo, de arrastão, a ideia tranquila de que em um 

romance estamos sempre diante da figura de um narrador, porque, em seus textos, que 

carregam consigo todos os outros textos, estamos diante de uma outra entidade narrativa, seja 

ele um autor-narrador como quer Saramago, seja ele um autor-implícito, como nos fala Booth.  
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E, então?: Deveremos realmente regressar ao autor? Sim, em minha opinião, sim, 

mas atenção, não ao autor, como tal, desligado, como hoje demasiado o vemos, do 

seu ser social e ético. Receio bem que as palavras que vou dizer soem como 

antiguidades fora de moda, mas o que proponho aqui é uma espécie de 

reconciliação, é o regresso apaixonado à concreta figura de homem ou de mulher 

que está por trás dos livros, e sem a qual, sem essa figura concreta, a literatura 

simplesmente não existiria. São essa mulher e esse homem que sobretudo me 

interessam, não para que me digam com foi que escreveram as suas grandes ou 

pequenas obras (o mais provável é o não saberem eles próprios), não para que 

aperfeiçoem a minha educação e me guiem com as suas lições (eles são, quase 

sempre os primeiros a não segui-las), mas muito simplesmente para que me digam 

quem são nesta sociedade que nós somos, eles, eu, todos nós. O que peço é que eles 

estejam ai todos os dias, visíveis, sobretudo audíveis, como cidadãos deste presente 

que é o nosso, mesmo se, como escritores, creem estar trabalhando para o futuro. 

(SARAMAGO, 2014). 

 

Entre o Ensaio e a Ficção. Ora um, ora outro. Devemos voltar à figura do autor? 
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ANEXO 

 

Saramago: objeto de estudo  

 

Como é de se esperar, face à qualidade de sua obra e ao seu reconhecimento como 

escritor, são inúmeros os textos, teses, dissertações, artigos, resenhas enfim, a quantidade de 

literatura secundária sobre a obra de José Saramago. As razões devem e podem ser muitas, as 

quais nos arriscaremos apenas a apontar, sem que isso signifique uma asserção com bases 

mais objetivas. A primeira dessas razões funda-se na enorme produção do próprio autor, 

conforme já relatada no tópico 1.1 - Uma explicação necessária. A segunda, sem que a 

enumeração possa significar uma hierarquização entre os motivos elencados, pode ser 

atribuída à popularidade de sua obra junto ao público, o que significa uma grande quantidade 

de leitores alcançados em todo o mundo. Sua obra não fica restrita apenas à academia, mas 

passa para o cotidiano do cidadão que lê, no conforto de sua manhã de domingo, o caderno de 

cultura de seu jornal preferido. De São Paulo a Sidney. De Paris a Tóquio. A terceira, deve-se 

provavelmente à publicidade gerada em torno de um escritor agraciado com o prêmio Nobel, 

o que corresponde, na prática, a um selo de qualidade literária em nível mundial. A quarta e 

última dessas razões, no nosso caso, deve-se à facilidade de leitura e ao número de trabalhos 

críticos em português ao alcance do pesquisador brasileiro. Existem também muitos escritos 

sobre Saramago em língua italiana, alemã e espanhola, mas que não foram utilizados nesta 

pesquisa. Poderão servir como fonte de referência para um estudo posterior. 

Mesmo assim, não é simples a tarefa de se proceder a uma pesquisa que utilize apenas 

o que se escreveu sobre Saramago em português. Faz-se necessário um recorte tão ou mais 

cirúrgico do que o do corpus, já que o volume de escritos é bastante superior ao número das 

obras literárias escritas pelo autor – ele próprio escreveu textos, proferiu palestras e 

conferências sobre seu trabalho, concedeu entrevistas em várias revistas e jornais e escreveu 

um livro-diário (Cadernos de Lanzarote). Um recorte que tenha por escopo a compreensão e 

análise do nosso objeto de estudo que é, em sentido lato, a presença do autor-narrador intruso 

ou de uma voz autoral no texto de José Saramago deve levar em consideração essa amplitude 

de textos sobre a obra do autor. 

As marcas do autor na prosa de ficção, a que nos referimos no título deste trabalho, 

centram-se, sobretudo, na voz do autor-narrador intruso, ou na presença do autor-implícito. 

Mais do que nas demais marcas de estilo que possam existir, e que são comuns aos escritos de 
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Saramago como um todo. Marcas essas que estão relacionadas à sintaxe, à opção por uma 

pontuação “inovadora” (próxima à oralidade), a intertextualidade, a confluência de gêneros 

ou, relativas à temática como mito, religião, politica, ideologia e História. Todas essas marcas 

estão, de uma forma ou de outra, submetidas a esse eu-narrador, a esse autor- narrador intruso, 

que se distancia da fábula e se põe a orientar o leitor através de comentários, de observações e 

da ironia.  

É importante ressaltar que não foi encontrado nenhum livro, tese ou dissertação que 

estivesse voltado a refletir diretamente sobre essa voz autoral em Saramago. Sempre que se 

referem a essa característica, atribuem-na à oralidade, como marca do “narrador” Saramago. 

Talvez resida aí essa aparente ausência de estudos. Ela não está centrada no autor-implícito ou 

autor-narrador, mas provavelmente na questão da oralidade da prosa. Apenas de passagem, 

vê-se menção a uma classificação que inquieta aos que analisam sua obra, mas que 

permanecem classificando-a como a voz do narrador, ou narrador sobre o narrador, ou 

narrador majestático. 

É o caso do artigo “Entre Ditos de Manetta e Visionária: As Múltiplas faces de um 

Mesmo Narrador”, das pesquisadoras Eduarda Regina da Matta e Rosana Apolônia 

Harmuch,1. Nesse artigo, as autoras insistem na tipologia do narrador onisciente em terceira 

pessoa para classificar a voz narrativa em Saramago. Partem da fala do autor, de que ele, 

enquanto autor, “exerce função narrativa real na obra de ficção”. Deixam explicitada a não 

compreensão de Saramago quanto à distinção entre o autor (provavelmente referindo-se ao 

autor empírico) e o narrador, esse ente estrutural da narrativa, na definição de Cândida Vilares 

Gancho, em Como analisar narrativas (1995). Não levam em consideração a categoria do 

autor-implícito – embora citem-na –, a qual subordina a análise textual a uma visão ideológica 

da narrativa e, por conseguinte, funciona como uma categoria intermediária entre o autor-

empírico e o narrador, enquanto elemento estrutural da narrativa. Na medida em que avançam 

sua reflexão sobre a questão autor versus narrador em Saramago, vê-se que a esse narrador 

não poderia ser aplicada a tipologia do narrador onisciente em terceira pessoa, estando ele 

mais próximo de um narrador errante, de Hutcheon. Vejamos, em alguns casos exemplares, a 

imprecisão dessas tipologias. 

                                                           

1 As múltiplas faces de um mesmo narrador. Disponível em: 

www.uefs.br/.../09_artigo_eduarda_regina_drabczunski_da_matta_rosana. 

http://www.uefs.br/.../09_artigo_eduarda_regina_drabczunski_da_matta_rosana


 

125 

 

O primeiro, em um artigo escrito para a Revista Vértice número 168, jul-ago-set. 2013. 

À fl. 32, a autora do artigo, Maria Graciete Besse, analisando o romance Levantado do chão, 

equipara-o a uma saga, a um cruzamento entre o épico e o anti-épico – em referência a seu 

diálogo com Os Lusíadas – e nomeia essa voz de instância reguladora da ação: “ao 

relacionar o passado com o futuro, a instância reguladora da ação (grifo nosso) atribui à 

família Mau-Tempo, representativa da comunidade camponesa” (p. 32). Prossegue mais 

adiante dizendo que “ a atitude do narrador oscila entre uma aparente distanciação crítica que 

produz a ironia, e a empatia cúmplice que esta mesma ironia favorece” (p. 34) e, por fim, ao 

final da mesma página, assevera, como também já se disse antes neste estudo, não se 

referindo a um romance específico, mas à obra de Saramago de modo amplo,  que o texto tem 

clara intenção didática, atribuindo tal fato, não a uma característica estilística do neorrealismo 

que ainda persiste em Levantado do chão, ou aos ecos da voz de Horácio, o poeta romano, 

que é uma marca natural da tradição ocidental em que está inserida a obra, mas ao fato do 

narrador recorrer “frequentemente à primeira pessoa do plural e ao discurso abstrato, apelando 

inequivocamente para a cumplicidade do leitor”(p. 34). Seria interessante saber, o que a 

princípio apenas se intui, o que significa, no conjunto do texto, essa “instância reguladora” ou 

esse “recurso frequente à primeira pessoa do plural” - já que não se trata no texto de um 

narrador, como também saber o que significa “discurso abstrato” de que deve lançar mão, no 

caso, “o narrador”.  

Outro texto que faz menção à marca do autor na prosa ficcional de Saramago é uma 

resenha crítica de Luís Eduardo Soares e que está inserida no livro póstumo de Saramago, 

Alabardas, Alabardas, espingardas, espingardas (2014). Na resenha, intitulada “A Violência 

Segundo Saramago” (p. 79-89), Luiz Eduardo, depois de dizer que uma obra, uma vez 

acabada, é um universo inteiro, íntegro; depois de relacionar o tema do romance, que é o 

comércio de armas, ao comércio lucrativo de armas na atualidade, daí o título do artigo, e, 

finalmente, depois de inserir a obra dentro de uma tradição que a coloca, na opinião dele, ao 

lado de Bartleby, o escrevente de  Herman Melville, e O castelo, de Franz Kafka, pela 

isonomia das personagens Arsenio e Sesinado com as personagens Bartleby e K. 

respectivamente, “denuncia” a marca do autor justamente na incompletude da obra. “[a] obra 

interrompida, traz consigo a presença poderosa do autor, pelo efeito paradoxal de sua ausência 

involuntária” (p. 88). É provável que sua interpretação para essa presença não corresponda 

àquela da Retórica da Ficção – a do autor-implícito –, mas a evidencia como mais uma das 

formas pelas quais o autor se faz presente na narrativa: por sua ausência real. Diz Luiz 
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Eduardo, à guisa de complementação de seu pensamento, que “quando a falta do autor se 

agiganta, incidindo sobre a narrativa, ou melhor, sobre nossa experiência de leitura, uma 

conexão se estabelece entre a narrativa e o real” (p. 88). 

Um terceiro exemplo dessa imprecisão vem de uma resenha crítica, realizada por 

Marcelo Pen, no Jornal Folha de São Paulo – Ilustrada. 02 nov. 2002 –, quando do 

lançamento no Brasil do livro O homem duplicado. Depois de apresentar em breves linhas o 

enredo do romance, o crítico se volta para a questão do “narrador bastante participativo” de 

Saramago. O que seria então esse narrador bastante participativo na sua opinião? É aquele que 

“age”, fazendo digressões – tema já abordado por Horácio Costa, quando tratamos do 

romance histórico –, e alardeia seu domínio sobre a trama. Ou seja, é o que nesse estudo 

denominamos de narrador sobre o narrador. A voz narrativa que, não fazendo parte do enredo, 

faz-se presente no enunciado. O crítico então prossegue dizendo que se trata de um narrador 

“quase personagem”, até no sentido que se pode realizar dele uma análise psicológica. 

Por fim, outro importante comentário relativo à voz autoral na prosa ficcional de 

Saramago de que encontramos menção, encontra-se na obra de Eduardo Calbucci – 

Saramago. Um roteiro para os romances (1999). Esse opúsculo traça, em breves linhas, uma 

análise de seis romances de Saramago, os quais abrangem, em sua quase totalidade, as obras 

da fase estátua, incluindo Memorial do convento, O ano da morte de Ricardo Reis, A jangada 

de pedra, História do Cerco de Lisboa, O Evangelho segundo Jesus Cristo e Ensaio sobre a 

cegueira.  

Sem que adentremos na tese esposada pelo autor na obra, mencionamo-la pela 

originalidade representada por ela: a tese de que Saramago compartilha de uma estética 

inserida na tradição do Realismo Mágico latino-americano de Cortázar, Llosa e Garcia 

Márquez. Toma como parâmetro para sua afirmação o estudo de Bela Josef sobre o Realismo 

Mágico latino-americano. Reforça seu posicionamento a favor dessa intepretação, ao dizer 

que, se em Levantado do Chão o estilo neorrealista presente na obra não permitia o 

desenvolvimento pleno desse gênero, a partir do livro O Memorial do convento essa 

aproximação se consubstancia amplamente, bem como nas obras que se seguem2
. 

                                                           

2 Encontramos uma reportagem no Caderno de Cultura do Jornal do Brasil, datada de 23.03.84, cujo teor é 

consentâneo com a análise feita por Calbucci. Trata-se de uma resenha crítica, seguida de uma entrevista, quando 

do lançamento do livro Manual de pintura e caligrafia no Brasil em 1984, pela editora Difel. Tomando por base 

a opinião de Luiz de Sousa Rebelo, professor de Literatura do King´s College na introdução que faz para a 

edição brasileira, o crítico do Jornal do Brasil, (nome não identificado), cita a seguinte passagem, na qual o 

professor do Luiz de Souza Rebelo fala de uma identidade nas obras de José Saramago: “o que é comum a eles 
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Sua contribuição mais importante para efeito desse estudo, no entanto, é a menção 

feita por ele à presença do autor na prosa ficcional de Saramago. Afirma que Saramago põe 

suas opiniões a respeito dos mais diversos temas do seu interesse na fala do narrador que cria. 

Não é outra a questão sobre a qual nos debruçamos nesse estudo. Embora considere autor e 

narrador como duas instâncias distintas do processo narrativo, não consegue diferenciar, nos 

textos saramaguianos, a linha divisória que os separa, dizendo que em Saramago “essa 

distinção se torna quase impossível”. Nesse sentido, Eduardo Calbucci encerra sua reflexão 

dizendo que “as opiniões emitidas são do próprio Saramago, o que se percebe sem muito 

esforço”. Se as opiniões são do próprio Saramago, o narrador deve ser considerado sob outro 

prisma, pois Saramago é um ser empírico, mas na obra, exerce uma função de instância 

criadora, melhor definida pelo conceito de autor-criador de Bakhtin, a qual se aproxima do 

autor-implícito, e que leva à questão central do nosso trabalho: A marca do autor na prosa de 

ficção.  

Deparamo-nos, também, com um número significativo de teses, dissertações, artigos e 

resenhas críticas em jornais desde o ano de 1980, em revistas especializadas em literatura ou 

em cultura, como é o caso das Revista Cult, Revista Vértice e Revista Serrote e, ainda, com 

livros sobre o autor e sua obra. No caso dos livros, em que pese o valor das informações 

trazidas a este estudo, e que são, diga-se de passagem, de grande importância no 

desenvolvimento não só deste capítulo, mas do trabalho como um todo, ressentimo-nos da 

ausência de obras que abrangessem um período de análise mais recente. A maioria dos livros 

encontrados contemplam a obra do autor até os anos 90 do século passado. Todavia, não 

sendo o objeto de nossa pesquisa um levantamento biográfico amplo do escritor ou uma 

abordagem exauriente das marcas do autor-narrador ou do autor-implícito ao longo de todo o 

seu percurso como romancista, esse termo ad quem não foi, em todo caso, um obstáculo para 

deixar de inclui-los nessa fortuna crítica. Há entre eles, a nosso ver, ao lado do livro de 

Calbucci, anteriormente citado, obras fundamentais para os estudos em Saramago, como é o 

caso do livro de Horácio Costa, José Saramago – o período formativo (1997); o livro de 

Teresa Cristina Cerdeira da Silva, José Saramago entre a história e a ficção: uma saga de 

portugueses (1989) e, o livro de Beatriz Berrini – Ler Saramago: o Romance (1998).  

                                                                                                                                                                                     

(livros)? [...] o fato de cada um descrever um percurso que vai da sombra à claridade, sem que isto signifique 

nenhuma sujeição aos cânones “otimistas” do chamado realismo socialista. Muito pelo contrário, a literatura de 

Saramago é rica de imaginação, e nela a fantasia (não por acaso ele se confessa influenciado pelos autores 

hispano-americanos de hoje) está sempre dando novas dimensões à realidade”. (grifo acrescentado). 
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O livro de Horácio Costa – José Saramago. O Período Formativo (1997), que foi sua 

tese de doutoramento na Universidade de Yale, Estados Unidos, é um trabalho importante 

para efeitos deste estudo, e de qualquer outro que tenha por corpus uma obra de Saramago, 

devido ao fato de que, muito dos temas que vieram a ser empregados nos romances 

posteriores, já estarem presentes nessa fase, conhecida como período formativo. O valor desse 

livro reside, principalmente, na abertura de perspectiva que proporciona aos interessados em 

Saramago, enquanto objeto de pesquisa e análise. Sendo suas obras anteriores a 1980 

pertencentes a distintos gêneros literários e dispersas por um período aproximado de 30 anos, 

um livro como o de Horácio Costa, além de proceder a uma sistematização dos diversos 

trabalhos desse período, fornece uma abordagem crítica de grande importância e alcance para 

compreensão do que Saramago esteve gestando nesses anos em que permaneceu 

desconhecido para o grande público. Sem uma obra dessa natureza, qualquer análise posterior 

de seus romances, ficaria incompleta. O próprio José Saramago, no registro de 22 de abril de 

1994, presente em seu livro-diário Cadernos de Lanzarote, (p. 270) considera a obra 

“simplesmente notável”, pois, na sua opinião, debruça-se sobre “o indevassado pequeno 

bosque do que escrevi antes”, referindo-se, no caso, aos seus escritos antes de Levantado do 

chão. 

O livro de Teresa Cristina Cerdeira – José Saramago. Entre a História e a Ficção: 

Uma Saga de Portugueses (1989) –, também uma tese de doutoramento, na UFRJ, busca 

relacionar, utilizando-se de três livros do autor, a existência, nessas obras, de um determinado 

discurso de natureza histórica. Uma espécie de recriação, por meio da literatura, da história 

dos portugueses. Vê, em ambos os discursos – o histórico e o ficcional –, uma homologia, 

cuja dicotomia é apenas aparente. Após os desenvolvimentos da Nova História, de Marc 

Bloch, Le Goff e Lucien Fevre, a história não pode se constituir senão como um discurso, 

comprometido com o sujeito e o momento da enunciação, isto é, “o passado só nos chega 

como elaboração imaginária do real” (p. 25). “O passado, finalmente não existe: sobre eles há 

apenas nomes” (p. 25). Quem conhece o romance O Memorial do convento, analisado pela 

autora nessa obra, juntamente com Levantado do chão e O ano da morte de Ricardo Reis, 

compreende perfeitamente o sentido da afirmação.  

Relativamente aos livros, o último deles, ao qual se faz menção, é o da professora 

Beatriz Berrini – Ler Saramago: o romance (1998). Antes de adentrar na apreciação crítica 

dos romances de Saramago - em sua totalidade da fase estátua -, reflete sobre a homologia 

entre o texto literário de cunho histórico e a nova abordagem historiográfica. Afirma, por 
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outro lado, que “o romance de Saramago se inscreve dentro de uma tradição portuguesa de 

História e Ficção” (leia-se Fernão Lopes, Alexandre Herculano, Oliveira Martins) “quase tão 

antiga quanto a própria nação” (BERRINI, 1998, p. 27). Quando aborda a questão da voz 

narrativa, afirma que “por sobre a narrativa que se vai desenvolvendo e caminhando para um 

remate, ou sob as múltiplas vozes que fervilham nos diversos textos, paira ou subjaz sempre o 

espírito e o olhar do criador” (BERRINI, 1998, p. 54, grifos acrescentados), para concluir 

dizendo que o narrador em Saramago “por vezes é um eu que insensivelmente nos remete ao 

próprio autor” (BERRINI, 1998, p. 57). 
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