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introdução

Em 1899 nasceu em Buenos Aires aquele que se tornou um dos 
grandes nomes da literatura argentina e alcançou lugar de destaque 
na produção literária universal, o escritor Jorge Luis Borges (1899-
1986). Filho do advogado e professor de Psicologia Jorge Guillermo 
e da tradutora Leonor Acevedo, Borges conviveu em meio intelec-
tual desde a infância. Aprendeu a ler e a escrever muito cedo, foi 
alfabetizado em espanhol e em inglês, acompanhou os trabalhos de 
tradução que seus pais executavam, estudou francês, alemão, latim 
e cursou boa parte de sua formação escolar na Europa, fatos que o 
fizeram, de acordo com Paulo Rónai (1971, p.3), portador de vasta 
cultura humanística, a qual posteriormente constituiria uma das 
bases de suas obras.

O autor iniciou sua carreira nos anos de 1920 com a publicação 
de poemas e ensaios nas páginas de jornais e revistas. Na década 
seguinte, passou a escrever contos, filiados, em sua maioria, à lite-
ratura fantástica, a qual, conforme aponta Davi Arrigucci Jr. (1997, 
p.10), já se firmara como tradição no Rio da Prata, formando uma 
corrente importante. 

Segundo destaca Edwin Williamson (2011, p.10), partindo do 
princípio de que o conto representava um mundo autônomo, au-
tossuficiente, que poderia ser moldado livremente de acordo com a 
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20  CLEOMAR PINHEIRO SOTTA

imaginação do autor e lido com um grau adequado de “fé poética” 
por parte do leitor – que com a narrativa estabeleceria um pacto –, 
o escritor argentino afastou-se do realismo e produziu textos que 
causaram estranheza ao público, devido à mistura de ficção com um 
caráter ensaístico, metafísico e filosófico que aplicava a seus textos. 
Influenciado pelas considerações do contista Edgar Allan Poe sobre 
narrativas curtas, Borges rejeitou o romance, por acreditar na força 
da exposição de uma ideia concentrada em poucas páginas. 

Como qualquer obra literária de qualidade – que, conforme 
aponta Marisa Lajolo (1981, p.38), é capaz de instaurar um uni-
verso, estabelecer um espaço de interação entre o autor e o leitor, 
fugir do imediatismo e do uso cotidiano e previsível da língua –, 
as narrativas do argentino, explorando os artifícios da linguagem 
literária, criaram mundos e seres fabulosos, viagens a temas remotos 
no tempo e no espaço, biografias inventadas, comentários sobre 
livros e autores imaginários, ficcionalização do próprio escritor etc. 
Borges utilizou sempre um rigor intelectual, um alto padrão de es-
crita, construindo páginas labirínticas, nas quais se multiplicam os 
caminhos que podem ser percorridos pelo leitor e manifesta-se sua 
obsessão por realidades ambíguas:

O assassino substitui-se à vítima; o herói encarna-se no traidor e 
vice-versa; a literatura, espelho da vida, impõe a esta os seus moldes; 
o mundo imaginário acaba sendo mais forte que o real. Uma cons-
piração de eruditos inventa outro universo, escreve-lhe a história e a 
geografia fictícias, constrói-lhe a língua, compõe-lhe a enciclopédia. 
Um homem em centenas de noites sonha que está criando outro; 
quando afinal [...] o sonhador percebe ele próprio não passar do 
sonho de um terceiro. O acidentado que perdeu a capacidade de 
esquecer morre esmagado sob o peso de suas lembranças. Um con-
denado à morte alcança, no momento da execução, a graça de uma 
suspensão individual do tempo. (Rónai, 1971, p.3)

Esse pequeno conjunto de sinopses de alguns contos demons-
tra não apenas a subversão de algumas convenções, mas também 
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LABIRINTOS DE BORGES E SARAMAGO  21

a diversidade de temas e motivos a partir dos quais as histórias de 
Borges são construídas e que são considerados em muitas latitudes a 
matriz de teorias da pós-modernidade:

Seus contos foram percebidos como antecipações de alguns dos 
temas principais da teoria crítica moderna. Suas reflexões sutis sobre 
o tempo e o eu, ou sobre a dinâmica da escrita e da leitura, haviam 
gerado textos que encarnavam ideias tais como o caráter arbitrário 
da identidade pessoal, o sujeito descentrado, a “morte do autor”, as 
limitações da linguagem e da racionalidade, a intertextualidade ou 
a natureza historicamente relativa e “construída” do conhecimento 
humano [...]. Nesse sentido, Borges parecia ter antecipado muitos 
dos temas pós-modernos. (Williamson, 2011, p.11)

O argentino é também considerado um dos precursores do cha-
mado boom latino-americano, ocorrido na década de 1960. Segundo 
o escritor Emir Rodríguez Monegal (1972), uma conjunção de 
fatores permitiu que a produção literária dessa porção continental 
ganhasse projeção internacional: a chegada à América Latina de 
escritores, editores e professores que emigraram da Europa devido à 
guerra; o fortalecimento das editoras e de circulação de materiais; a 
ampliação do público leitor; o crescimento demográfico e industrial; 
a modernização das metrópoles; o fomento à cultura nacional; a 
Revolução Cubana; os projetos socialistas e outros embates políticos 
e ideológicos. Além desse quadro histórico e intelectual, Monegal 
concebe o boom principalmente como resultado de uma série de 
textos narrativos – entre os quais estão os contos borgianos – que 
desencadearam no continente latino-americano, antes dos anos de 
1960, um processo de rompimento com a estética realista-naturalista 
vigente. Destaca André Trouche (2005, p.88) que

José María Arguedas, Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Astú-
rias, Agustín Yánez, Alejo Carpentier, Juan Carlos Onetti e Juan 
Rulfo lançavam, então, as primeiras sementes, que logo floresceriam 
e garantiriam para o texto hispano-americano um espaço único e 
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22  CLEOMAR PINHEIRO SOTTA

próprio. Ultrapassando e desmascarando o mundo empírico das 
aparências, dado como absoluto pelo realismo tradicional, a obra 
destes narradores começa, assim, a assimilar o mito, a história, o 
lendário oral como signos contíguos e não excludentes, que com-
partilham, enquanto realidade verbal, o mesmo solo comum da 
linguagem. Começam, portanto, a constituir o quadro de uma nova 
narrativa que viria a desaguar no boom dos anos 60 [...].

Como se nota, Borges foi um dos mestres que, afastando-se do 
realismo e empreendendo a experimentação de formas, estruturas 
e linguagens, inspirou os autores do boom, contribuindo, de alguma 
forma, com o fenômeno que provocou uma renovação artística na 
América Latina.

Foi diante de todas essas circunstâncias, com uma forma tão 
peculiar de compor seus textos, que o autor argentino conquistou o 
seu espaço no campo literário, despertou a atenção da crítica para as 
suas obras, provocou uma disseminação de seus ensaios, poemas e 
contos em vários países, tornando-se um dos grandes escritores da 
literatura mundial no século XX.

Vinte e três anos depois do nascimento de Borges, em uma fa-
mília camponesa de Portugal, nasceu José Saramago (1922-2010). 
Diferente do argentino, que teve uma educação privilegiada, o autor 
português trocou muito cedo os estudos no Liceu por uma escola in-
dustrial, na qual realizou um curso de serralheria mecânica, que lhe 
propiciou seu primeiro emprego. Antes de se dedicar exclusivamen-
te à literatura atuou também como funcionário público, jornalista, 
editor, tradutor e desenhista, entre outros cargos. Seu ingresso na 
carreira literária se deu com a publicação de Terra do pecado (1947), 
romance que, segundo Horácio Costa (1997, p.28), não foi bem re-
cebido pela crítica por estar preso aos moldes do realismo-naturalis-
mo, numa época em que esse estilo já há muito havia sido superado. 

Sem êxito em sua primeira obra, o escritor passou os anos se-
guintes às voltas com diferentes gêneros literários, produzindo 
romances, contos, poemas, peças de teatro e escrevendo crônicas 
jornalísticas. Divulgou, em 1977, seu segundo romance, Manual 
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LABIRINTOS DE BORGES E SARAMAGO  23

de pintura e caligrafia, que, de acordo com Costa (1997, p.278), 
constitui uma tentativa do autor de esclarecer a si mesmo e a seus 
impasses expressivos e profissionais, assim como reflete a busca por 
uma locução autoral. Essa maneira própria de narrar, pela qual seria 
conhecido mundialmente, manifesta-se efetivamente em 1980, com 
o lançamento de seu romance seguinte, Levantado do chão.

Nessa narrativa, que apresenta como protagonistas os campo-
neses alentejanos na luta contra a exploração, o escritor subverte 
a pontuação e a sintaxe habituais, deixando de utilizar travessões 
indicativos de diálogos e misturando, em longos parágrafos, as vozes 
do narrador e dos personagens, separadas por meio de vírgulas e da 
utilização de letras maiúsculas. Sobre essa escrita peculiar, em uma 
entrevista, Saramago declarou:

Então comecei a escrever como todo o mundo faz, com travessão, 
com diálogos, com a pontuação convencional, seguindo a norma dos 
escritores. Na altura das páginas 24 e 25, e talvez esta seja uma das 
coisas mais bonitas que me aconteceram desde que comecei a escre-
ver, sem pensar, quase sem dar-me conta, começo a escrever assim: 
interligando, interconectando o discurso direto e o discurso indireto, 
passando por cima de todas as regras sintáticas ou de muitas delas. 
(Arias, 2003, p.74)

O autor demonstra consciência de que esse estilo singular, que 
se tornou sua marca registrada, caracterizado pela confluência de 
vozes, imitação do discurso oral e abolição de alguns signos de pon-
tuação – que devem ser preenchidos pelo leitor – resultou de um 
processo de amadurecimento, desenvolvido por meio da idade, de 
suas leituras e das experimentações em gêneros literários distintos. 
Desses elementos aflora o narrador saramaguiano que o consagra 
e lhe confere a certeza de que seu maior talento estava na produção 
romanesca. Declara Saramago a João Céu e Silva (2008, p.28): 

Digamos que até aos 58 anos eu tinha escrito uns quantos livros 
mas não era um escritor! Como é que eu vivia isso tudo, pergunta? 
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24  CLEOMAR PINHEIRO SOTTA

Com toda a naturalidade. Eu, no fundo, posso dizer que foram os 
livros que escrevi que me fizeram. Evidentemente que os escrevi, 
mas ao escrevê-los o livro fazia-me dar uns quantos passos adiante 
que o livro seguinte confirmaria ou não – isso logo se veria – e, pro-
vavelmente, por uma maneira de ser que é a minha, de não me deixar 
embriagar pelos êxitos nem de ir atrás da banda, de ser por natureza 
e também por decisão discreto. 

Essa escrita ímpar que, a princípio, poderia dificultar a leitura 
não impediu que Saramago alcançasse um grande número de lei-
tores de diversas faixas etárias. O autor atribui seu sucesso ao fato 
de “tocar nas poucas coisas essenciais, as que afetam diretamente 
a todos, como a morte, o sentido da vida ou a busca da felicidade” 
(Arias, 2003, p.16), de modo que aqueles que o leem sejam capazes 
de encontrar em suas obras “os ecos das suas próprias inquietações” 
(Calbucci, 1999, p.14).

Por conta dessa transformação, as obras que antecederam Levan-
tado do chão compõem o que Costa (1997, p.19) denominou como 
período formativo, momento em que o escritor português buscava 
uma forma de expressão que lhe fosse própria e erigia as bases para 
as produções posteriores, que o levaram à fama e a ocupar lugar 
de destaque na literatura portuguesa e, posteriormente, no cenário 
mundial.

Além desse período de formação, na visão de Saramago sobre 
a trajetória literária trilhada, é possível dividir a sua produção em 
duas fases: a da estátua e a da pedra, conforme explica a Costa (1998, 
p.24):

Eu estou percebendo que, depois de uma expressão bem mais 
barroca, como é o caso do Memorial do convento, talvez por inter-
ferência do próprio século XVIII, em que tudo acontece, estou me 
aproximando de uma narrativa cada vez mais seca. Encontrei, outro 
dia, uma fórmula que me parece boa, é como se durante todo esse 
tempo eu estivesse descrevendo uma estátua – o rosto, o nariz – e 
agora eu me interessasse muito mais pela pedra de que se faz a estátua. 
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Quer dizer, já descrevi a estátua, todo mundo já sabe que estátua é 
essa que eu estive descrevendo desde Levantado do chão até O Evan-
gelho segundo Jesus Cristo. A partir de Ensaio sobre a cegueira, em 
Todos os nomes e no próximo romance, se o escrever, trato da pedra. 

Tentando dar contornos de um projeto estético-literário à sua 
obra, o autor caracteriza como fase da estátua as narrativas que 
tomam “a História como base de investigação” (Calbucci, 1999, 
p.118), principalmente voltando-se para questões portuguesas. 
Desse período, Levantado do chão (1980) destaca os camponeses 
do Alentejo; Memorial do convento (1982) reconstrói Portugal do 
século XVIII, governado por D. João V; O ano da morte de Ricardo 
Reis (1984) dialoga com a obra de Fernando Pessoa, recria um dos 
heterônimos e ainda retrata o salazarismo; A jangada de pedra (1986) 
discute a posição da Península Ibérica em relação ao continente em 
que se situa e questiona a União Europeia; A História do Cerco de 
Lisboa (1989) resgata a luta dos portugueses contra os mouros e, 
por fim, O Evangelho segundo Jesus Cristo (1991) faz uma objeção à 
figura divina e ao cristianismo, tão presente na cultura portuguesa. 
Nota-se que esses romances guardam como ponto comum temas 
nacionais, relacionados à pátria de Saramago.

Se essas obras, utilizando a metáfora criada pelo escritor, deram 
conta de descrever uma estátua do ponto de vista exterior, a fase da 
pedra, que surge na transição de O Evangelho para Ensaio sobre a 
cegueira (1995), tem como intuito penetrar a rocha, isto é, abandonar 
questões mais localizadas, ligadas à sua terra, e discutir as inquie-
tações que assolam a condição humana. Assim, “percebe-se um 
desprendimento de temas inerentes a fatos da nacionalidade, para 
substituí-los por parábolas não propriamente portuguesas, mas de 
caráter generalizador” (Calbucci, 1999, p.119).

Por essa razão é que os romances que se seguem ao Ensaio sobre 
a cegueira atingem uma compleição universalizante, uma vez que 
muitos deles renunciam à nomeação dos personagens e da definição 
de tempo e espaço para dar a ideia de que as ações poderiam se pas-
sar em qualquer momento ou local e com qualquer indivíduo. São 
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tematizadas nessa fase a forma como o homem enxerga (ou não) a 
realidade, a busca da identidade, a sua relação com a política, a de-
mocracia, a morte e o regime capitalista, entre outros assuntos.

Saramago, em seus escritos e discursos, deixou claro que era um 
leitor de Borges, por quem demonstrava profunda admiração. Na 
inauguração de uma escultura em Lisboa dedicada ao autor2 de Fic-
ções, segundo informações da Agência de Notícias Espanhola Euro-
pa Press (2008), o português referiu-se a Borges como “um grande 
escritor e humanista”, “o último gigante literário de que se pode 
falar”. O argentino também figura na árvore genealógica literária 
em que Saramago (1999b, p.179) expõe suas principais influências, 
como narra em seus Cadernos de Lanzarote:

Uma revista espanhola teve a ideia de pedir a uns quantos es-
critores que elaborassem a sua árvore genealógica literária, isto é, a 
que outros autores consideravam eles como avoengos seus, directos 
ou indirectos, excluindo-se do inventado parentesco, obviamente, 
qualquer presunção de relações ou equivalências de mérito que a 
realidade, pelo menos no meu caso, logo se encarregaria de des-
mentir. Também se pedia que, em brevíssimas palavras, fosse dada 
a justificação dessa espécie de adopção ao contrário, em que era o 
“descendente” a escolher o “ascendente”. A cada escritor consulta-
do foi entregue o desenho de uma árvore com onze molduras disper-
sas pelos diferentes ramos, onde suponho que hão-de vir a aparecer 
os retratos dos autores escolhidos. A minha lista, com a respectiva 
fundamentação, foi esta: Luís de Camões, porque, como escrevi no 
Ano da morte de Ricardo Reis, todos os caminhos portugueses a ele 
vão dar; Padre António Vieira, porque a língua portuguesa nunca 
foi mais bela que quando ele a escreveu; Cervantes, porque sem ele 
a Península Ibérica seria uma casa sem telhado; Montaigne, porque 

 2 Trata-se de uma escultura de Federico Brook, instalada no Arco do Cego em 
Lisboa, composta pela mão do escritor argentino retratada em bronze dou-
rado e, acima dela, uma nuvem de mármore, representando o espírito do 
homem, o qual, segundo Brook, “se modifica sempre, nunca é igual, essa é a 
essência do homem”.
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não precisou de Freud para saber quem era; Voltaire, porque perdeu 
as ilusões sobre a humanidade e sobreviveu a isso; Raul Brandão, 
porque demonstrou que não é preciso ser-se génio para escrever um 
livro genial, o Húmus; Fernando Pessoa, porque a porta por onde 
se chega a ele é a porta por onde se chega a Portugal; Kafka, porque 
provou que o homem é um coleóptero; Eça de Queiroz, porque en-
sinou a ironia aos portugueses; Jorge Luis Borges, porque inventou 
a literatura virtual; Gogol, porque contemplou a vida humana e 
achou-a triste.

Essa declaração de Saramago destaca um rol de escritores que o 
inspiraram e com os quais suas obras traçam uma rede intertextual. 
Além disso, confessa a relação de seus textos com os escritos do 
autor argentino, mais um fator que impulsionou a elaboração deste 
estudo crítico.3 

Quando Borges e Saramago são comparados, percebem-se 
alguns aspectos semelhantes: conquistaram uma carreira literária 
bem-sucedida, converteram-se em grandes representantes da lite-
ratura de seus respectivos países, tiveram suas obras traduzidas para 
diversas línguas, atingiram sucesso de público e de crítica e recebe-
ram inúmeros prêmios – Saramago foi o primeiro escritor de língua 
portuguesa congratulado com o Prêmio Nobel de Literatura (1998), 
para o qual Borges também foi indicado seguidas vezes. Além disso, 
ambos exploraram a sua persona pública em discursos, conferências 
e entrevistas e, graças à relevância de suas obras, foram homenagea-
dos com a criação de fundações, dirigidas por suas esposas.4 Entre-
tanto, além de todos esses fatores biográficos, há algo mais que os 

 3 Este estudo foi produzido originalmente como uma tese de doutorado, defendi-
da na Faculdade de Ciências e Letras de Assis, Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), no ano de 2020.

 4 A Fundação José Saramago, cujo site pode ser acessado em https://www.jose-
saramago.org/, conta com Pilar del Río, esposa de Saramago, na comissão de 
direção. María Kodama, viúva de Jorge Luis Borges, foi também a criadora e 
ocupa o cargo de presidente da Fundação Internacional Jorge Luis Borges, cuja 
página eletrônica está disponível em http://www.fundacionborges.com.ar/. 
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possa unir? Na organização estrutural de seus textos existem carac-
terísticas similares? Ao eleger os temas de suas obras é possível notar 
escolhas comuns? Se há marcas recorrentes, elas produzem o mesmo 
efeito na escrita de cada um? São questionamentos dessa ordem que 
movem este texto, que aproxima a produção dos dois escritores, sob 
a perspectiva da construção temático-formal de suas obras.

A comparação será realizada a partir de contos de Borges e de 
romances de Saramago. À primeira vista, pode soar incomum um 
cotejo entre modalidades literárias distintas; contudo, esses gêneros, 
guardadas suas peculiaridades, podem ser postos em contato, uma 
vez que ambos pertencem ao âmbito narrativo, ou seja, expressam 
temas (conteúdo) a partir de uma articulação estético-formal (dis-
curso) entre cinco categorias fundamentais – as ações ou enredo, 
os personagens, o tempo, o espaço e o narrador: “Toda narrativa se 
estrutura sobre cinco elementos, sem os quais ela não existe. Sem os 
fatos não há história. E quem vive os fatos são as personagens, num 
determinado tempo e lugar. Mas para ser prosa de ficção, é neces-
sária a presença do narrador, pois é ele fundamentalmente quem 
caracteriza a narrativa” (Gancho, 2006, p.11).

José Saramago chegou a compor um livro de contos, Objecto quase 
(1978), nos quais é possível entrever temas, nexos e obsessões, enfim, 
traços embrionários que repercutiram em suas obras posteriores. No 
entanto, a leitura comparativa empreendida por este livro se centrará 
em alguns de seus romances, pois foi neles que o autor encontrou um 
estilo e uma voz narrativa própria, manifestou maior força expressiva 
e ampliou reflexões que dialogam com as ideias borgianas. 

No que tange ao corpus pertencente à produção do escritor argen-
tino, foram predominantemente selecionados contos das coletâneas 
Ficções (1944), O Aleph (1949) e O livro de areia (1975), as quais, 
segundo Ana Cecilia Olmos (2008, p.39-43), apresentam relatos, 
muitos deles de base filosófica e fantástica, que tematizam preo-
cupações metafísicas a respeito da realidade, dos segredos do univer-
so, do tempo e do espaço, retratam a existência de livros imaginários e 
de duplos e, ainda, desenvolvem uma releitura da poesia gauchesca 
e do gênero policial. 
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Ao longo deste estudo crítico são citados trechos dos contos des-
ses três títulos a partir da tradução de Davi Arrigucci Jr. Mantém-se, 
nas notas de rodapé, o texto original, retirado das Obras completas de 
Jorge Luis Borges (1994). O mesmo ocorre com os textos de apoio 
que não possuem versão em português: passaram por uma tradução 
livre deste autor, conservando-se os trechos legítimos nas notas.

Não obstante a vasta fortuna crítica já existente sobre as obras 
dos dois escritores em questão, exploradas sob diferentes prismas, 
ainda são ínfimas, reduzidas e limitadas as pesquisas que os as-
sociam. A comparação entre eles se manifesta em pouquíssimos 
trabalhos, como o de Vilma Arêas (1999) ou o de Adriano Schwartz 
(2004), que, na maioria das vezes, se restringem a comentar a relação 
entre o conto Exame da obra de Herbert Quain (1944), de Borges, 
com o romance de Saramago O ano da morte de Ricardo Reis (1984). 
O conto é uma espécie de resenha dos textos do escritor imaginário 
Herbert Quain, cuja obra de estreia, um romance policial, leva o 
título de The God of the Labyrinth. É exatamente esse livro que se en-
contra entre os pertences de Ricardo Reis, heterônimo de Fernando 
Pessoa que protagoniza o romance do autor português. Dessa ma-
neira, justifica-se a elaboração da análise apresentada no ensaio, que 
contribui para a ampliação deste quadro comparativo, ao explicitar 
traços temático-formais que possuem em comum, novas angulações 
e possibilidades de abordagem de seus textos, revelando aspectos 
ainda ocultos de sua produção literária.

A aproximação da obra dos dois autores insere este trabalho no 
âmbito dos estudos da Literatura Comparada, os quais, de modo 
amplo, constituem “uma forma de investigação literária que con-
fronta duas ou mais literaturas” (Carvalhal, 2010, p.5), neste caso, 
a literatura hispano-americana (especificamente a literatura argen-
tina), representada pelos contos do argentino Jorge Luis Borges, e a 
literatura portuguesa, a partir dos romances de José Saramago.

De acordo com Sandra Nitrini (2000, p.20-1), a Literatura 
Comparada, base metodológica das análises apresentadas nos 
capítulos a seguir, surgiu no século XIX, na esteira das ciências 
naturais, que analisavam estruturas ou fenômenos semelhantes, e 
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no período de formação das nações, quando se estipulavam novas 
fronteiras e se discutia em toda a Europa a questão da cultura e da 
identidade nacional. Nesse contexto, tendo a França como berço, 
o principal objetivo era comparar a literatura de diferentes países, 
línguas e culturas, a fim de estabelecer qual era superior. Com o 
passar dos anos, passou a contemplar também comparações entre 
autores do mesmo país, obras de um mesmo escritor e entre a lite-
ratura e outras artes (pintura, música, cinema), mídias (televisão, 
jogos eletrônicos) ou disciplinas (psicologia, sociologia, filoso-
fia, história etc.). Diante dessa abrangência, tal ramo de estudos 
oferece múltiplas e variadas perspectivas, com foco em diferentes 
elementos: “[...] paralelamente a um denso bloco de trabalhos que 
examinam a migração de temas, motivos e mitos nas diversas lite-
raturas, ou buscam referências de fontes e sinais de influências, 
encontramos outros que comparam obras pertencentes a um mesmo 
sistema literário ou investigam processos de estruturação das obras” 
(Carvalhal, 2010, p.5).

A profusão de vertentes analíticas gera certa dificuldade de 
definir a natureza dessa disciplina, pois “seus conteúdos e objeti-
vos mudam constantemente, de acordo com o espaço e o tempo” 
(Nitrini, 2000, p.19) e, em consequência, seus manuais apresentam 
divergências metodológicas. 

A fim de sistematizar o campo de atuação, na obra Entre lo uno y 
lo diverso, publicada em 2005, o professor Claudio Guillén parte de 
um percurso histórico para traçar um panorama sobre o surgimento, 
a evolução e a consolidação dessa área. Na sequência, o teórico dedi-
ca uma seção para cada um dos principais caminhos que uma análise 
comparativa pode trilhar. A aproximação de autores, obras ou dis-
tintas literaturas pode ocorrer a partir do gênero (genologia), da cons-
trução discursiva ou das formas (morfologia), dos temas (tematologia), 
das relações literárias (internacionalidade), como o multilinguismo ou 
a intertextualidade, entre outras, ou das configurações históricas (his-
toriologia), tais como as correntes e os movimentos literários. Desse 
rol estabelecido por Guillén, a comparação entre Borges e Saramago 
fundamenta-se, especialmente, no estudo dos temas e das formas, 
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tangenciando, em alguns momentos, os demais ramos, uma vez que 
todas essas linhas estão articuladas nos textos literários. 

Como “o comparatista pensa e trabalha sobre um conjunto” 
(Claudon; Haddad-Wotling, 1994, p.33), a fim de melhor com-
preender a diversidade das relações entre os textos, autores ou lite-
raturas confrontadas, esta análise não se centra na comparação de 
um livro específico de cada autor, mas mira um conjunto de textos 
literários dos dois escritores e seleciona obras ou fragmentos capa-
zes de demonstrar temáticas, técnicas, procedimentos e discussões 
comuns, com o intuito de alcançar o “mérito de aproximar o que 
parecia demasiado solitário, demasiado singular” (ibidem, p.29).

Cabe ressaltar que a comparação, embora se estabeleça a partir 
da constatação de afinidades, pode ser tomada como uma espécie 
de contraste, servindo como uma maneira elucidativa para carac-
terizar a literatura dos dois autores, uma vez que os traços que não 
são comuns marcam a peculiaridade dos textos e a composição 
narrativa de cada um, e mesmo quando lançam mão de procedi-
mentos idênticos ou similares, os efeitos e sentidos produzidos 
podem ser distintos. Na concepção de Guillén (2005), o exercício 
comparativo, numa relação dialética, pode extrair aquilo que é se-
melhante, análogo, geral, ao mesmo tempo em que é capaz de atingir 
aquilo que é particular, único, díspar, diverso de cada uma das ins-
tâncias confrontadas. 

Nessas condições, este estudo crítico defende que é possível 
aproximar a produção narrativa de Jorge Luis Borges e José Sara-
mago tendo como guia a imagem do labirinto, selecionando três 
grandes perspectivas em que ela se desdobra. A primeira delas é a 
espacial. Ambos os escritores tendem a descrever os ambientes por 
onde circulam os personagens, traçando uma analogia com as defi-
nições e características labirínticas acumuladas ao longo do tempo. 
Em segundo lugar está a evocação do labirinto na própria escrita, 
na forma de organizar os textos, na pontuação e, principalmente, 
no tom ensaístico-filosófico e nas notas digressivas intercaladas ao 
enredo. Por último, a busca pela identidade também se associa a vias 
labirínticas, na medida em que se compõe como um trajeto cheio de 
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incertezas, objetivando chegar ao centro, isto é, ao encontro de um 
eu consigo mesmo e com um outro. 

Abdicando da construção de um apartado exclusivamente teóri-
co e optando por mobilizar a teoria ao longo do comentário dos tex-
tos literários, a análise comparativa entre as obras dos dois escritores 
está dividida em três capítulos, de forma que cada um aborda uma 
das perspectivas. O primeiro, “Entre sofrimentos e aprendizados: o 
mundo como labirinto”, explora, como o próprio título denuncia, a 
representação do mundo como um labirinto, a partir dos contos A 
casa de Astérion; Os dois reis e os dois labirintos; A loteria na Babilô-
nia; A biblioteca de Babel; Tlön, Uqbar, Orbis Tertius e O Congresso, 
do argentino, e dos romances Ensaio sobre a cegueira, Todos os nomes, 
O ano da morte de Ricardo Reis e A caverna, do autor português. 
Faz-se, inicialmente, um breve comentário sobre o simbolismo co-
mumente associado ao labirinto para, em seguida, analisar como esse 
topos se projeta na configuração dos espaços, no íntimo dos perso-
nagens e na própria tessitura narrativa, compondo a imagem de um 
mundo sem sentido, de um universo cheio de segredos, que causa 
sensações de aprisionamento, solidão e desorientação nos indivíduos 
que nele habitam. 

Na sequência, o segundo capítulo, “Letras sinuosas: labirintos 
escritos”, tem como foco reflexões sobre a escrita, a leitura e a pró-
pria literatura tomadas como labirinto. A análise baseia-se nos con-
tos borgianos O livro de areia; A biblioteca de Babel; A escrita do deus; 
Pierre Menard, autor do Quixote; Exame da obra de Herbert Quain; 
O jardim de veredas que se bifurcam; O Aleph; Funes, o memorioso; 
Emma Zunz; A morte e a bússola; Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, e em 
alguns comentários de vários dos romances de Saramago, especial-
mente Todos os nomes, Manual de pintura e caligrafia e Ensaio sobre 
a cegueira. Mostra-se como a imagem do labirinto é aplicada tanto 
como uma visão de literatura – por meio da intertextualidade, da fi-
gura do leitor, entre outros recursos – quanto representada na escrita 
e na composição narrativa.

O capítulo seguinte, “Uno, duplo, múltiplo: labirintos da identi-
dade”, alicerçado nas ideias de Juan Bargalló (1994), Sigmund Freud 
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(1976), Ana Maria Lisboa de Mello (2007b), Nicole Fernandez Bra-
vo (2000), Otto Rank (2013), Clément Rosset (2008) e Stuart Hall 
(2006), entre outros estudiosos, dedica-se à discussão da busca pela 
identidade como o enfrentamento de um labirinto. São colocados em 
reflexão os contos O outro, História do guerreiro e da cativa, Biografia 
de Tadeo Isidoro Cruz, O fim, Três versões de Judas, As ruínas circula-
res, Tema do traidor e do herói, A outra morte, O Sul, O imortal, Os 
teólogos, de Borges, e os romances O Evangelho segundo Jesus Cristo, 
Caim, O ano da morte de Ricardo Reis, O homem duplicado, As inter-
mitências da morte e A viagem do elefante, de Saramago.

Por último, as Considerações finais sistematizam as linhas in-
terpretativas discutidas ao longo do trabalho e apresentam algumas 
conclusões resultantes da análise comparativa entre as obras dos dois 
autores, mostrando o quanto a imagem do labirinto é reveladora de 
uma visão do mundo, da condição humana, de uma concepção de 
literatura, da fragmentação identitária dos seres. Faz-se um balanço 
dos efeitos e sentidos, semelhanças e diferenças que os três aspectos 
estudados – o labirinto como espaço, palavra e identidade – promo-
vem na ficção de Borges e de Saramago. 
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