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Prefácio

Sandra Ferreira1

A Fundação José Saramago, em junho de 2008, realizou o coló-
quio “E se falássemos de Borges?”, em que Maria Kodama, viúva 
de Jorge Luís Borges, compartilhou a mesa com José Saramago 
para um caloroso diálogo sobre o autor do Aleph. Nessa mesa, ao 
ser questionado sobre a atualidade da obra de Borges, o Nobel de 
Literatura português, recuperando-se de um longo período de con-
valescença, bem comparou o escritor argentino a “um fisioterapeuta 
que põe a funcionar tudo o que está dentro do corpo, o que faz bem à 
saúde” (Diário de Notícias, 22 jun. 2008). Sabe-se também que, para 
Saramago, Borges representava “o último dos gigantes literários”, 
da perspectiva de uma seleta lista em que se incluem nomes como 
Camões, Cervantes, Kafka e Gogol.

O escritor português dedicava ao argentino uma imensa admira-
ção, por entender que a obra de Borges criara mundos antes inexis-
tentes. Se a obra de Borges afetou tão profundamente o leitor José 
Saramago, é provável que tenha marcado com nitidez o romancista 

 1 Mestre e doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universi-
dade de São Paulo (USP), tem pós-doutorado em Teoria Literária pela Uni-
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que ele foi. Sendo Borges um autor essencial para Saramago, como 
demonstram tantas de suas declarações, o trabalho ora publicado 
por Cleomar Pinheiro Sotta muito contribui para a investigação das 
ressonâncias da prosa borgiana nos romances de José Saramago. 

Em Labirintos de Borges e Saramago, Sotta realiza leituras cru-
zadas entre romances do Nobel de Literatura português e contos do 
autor argentino, propondo uma abordagem ampla e original desses 
dois autores contemporâneos reconhecidos entre os maiores de suas 
respectivas línguas. Este estudo resulta de posicionamentos analíti-
cos que aproximam os criadores considerados em termos de figuras, 
intertextualidade, estética, temáticas e representações. 

Neste livro, os contos de Borges e os romances de Saramago com-
põem um corpus literário extenso e complexo, examinado por meio 
de um enfretamento direto das questões literárias a ele concernentes, 
resultante de uma leitura com aguda consciência da estética textual 
a todos os níveis da escritura. Desse procedimento resultam análises 
entusiasmantes, expostas em um límpido texto de extração compa-
ratista, cujo núcleo é o motivo do labirinto. 

Um criterioso e funcional aparato teórico sobre a Literatura 
Comparada fundamenta as leituras dedicadas à análise dos recursos 
estéticos de dois narradores obcecados pela natureza da Literatura, 
por sua relação com a História e, particularmente, pelo diálogo en-
tre os textos para a construção da biblioteca espelhada da própria 
literatura. Assim, a investigação de Cleomar Sotta destaca como os 
autores analisados se alinham em muitos pontos, com o cuidado de 
sempre jogar mais luz sobre as obras que sobre os autores, de modo 
a contornar, no tratamento de personalidades universais como Bor-
ges e Saramago, a imersão em estereótipos como o do portenho de 
direita e do azinhaguense de esquerda, porque, se o posicionamento 
político dissocia, a atitude estética unifica, como resta demonstrado 
nas explanações sobre como ambos os escritores, ao compor suas 
narrativas, criam imagens que remetem à tradição e às convenções 
do realismo fantástico.

O estudo, portanto, confere uma invulgar sustentação analítica 
ao exercício da comparação e, dirigindo seu interesse a aspectos 
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como a análise intertextual e a representação da alteridade/identida-
de, sonda as configurações do labirinto como alegoria do mundo, da 
escritura/leitura e da identidade humana na ficção dos autores aqui 
considerados. Por focalizar confrontos e similitudes por meio de 
uma maneira criativa de interrogar os textos literários, capaz de dizer 
muito sobre seus procedimentos textuais e de apresentá-los como 
sistemas interativos, a competência da leitura proposta por Cleomar 
Sotta há de informar e encantar o leitor interessado na esplêndida 
prosa de Borges e de Saramago. 
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