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2 
letrAs sinuosAs:  

lAbirintos escritos

Entrar no labirinto é entrar na obra. Percorrer 
os corredores, as passagens entrecruzadas, as 
exasperadas galerias paralelas, é percorrer o 
discurso. Revisar as salas hexagonais, os patama-
res, as escadas… é recriar a história. Chegar ao 
centro – descer à cripta – é encontrar o desenlace: 
o Enigma.1

Nicolás Rosa

A imagem do labirinto, além de utilizada como uma represen-
tação do mundo nas obras de Borges e Saramago, conforme análise 
efetuada no capítulo anterior, desdobra-se também na tessitura 
das narrativas e nas reflexões de ambos os escritores sobre a litera-
tura, o ato da escrita e da leitura. A literatura é um labirinto, pois 
contar histórias envolve a construção de um enredo, isto é, uma 
rede entrelaçada de acontecimentos, personagens, vozes, tempos e 

 1 “Entrar en el laberinto es entrar en la obra. Recorrer los pasillos, los corredores 
entrecruzados, las exasperadas galerías paralelas, es recorrer el discurso. Revisar 
las salas hexagonales, los descansos, las escaleras…es recrear la historia. Llegar 
al centro – descender a la cripta – es encontrar el desenlace: el Enigma” (Rosa, 
1972, p.171). 
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116  CLEOMAR PINHEIRO SOTTA

espaços. A escrita, para os autores em confronto, é sempre um exer-
cício para pensar sobre o mundo, sobre si, sobre o homem, e uma 
maneira de exorcizar ou, ao menos, compartilhar com o outro que o 
lê as suas inquietações. 

O ato da leitura é análogo ao labirinto, uma vez que o leitor não 
sabe o que lhe espera, trilha diferentes caminhos interpretativos, 
mobiliza suas experiências de vida e de outras leituras em busca de 
chegar ao centro da significação do texto que está diante de si. Os 
dois escritores, ao estabelecer relações com outras obras, autores 
ou teorias, mostram-se também leitores e enfatizam os intertextos, 
demonstrando que a literatura se compõe a partir de um diálogo in-
cessante consigo mesma: um texto conversa com outro, que conversa 
com outro, que conversa com outro... No caso da produção borgia-
na, associam-se a essa temática as figuras do livro e da biblioteca, 
que marcaram a vida do autor argentino. 

De acordo com a biografia produzida por Williamson (2011, 
p.58), Jorge Luis Borges passou seus primeiros anos em uma casa em 
Palermo (Buenos Aires) que, embora seja hoje um conhecido bairro 
residencial, na época ficava nos limites da cidade, próximo de uma 
penitenciária estadual, possuía ainda poucas casas e tinha fama de 
ser habitado por imigrantes pobres, pequenos criminosos e cafetões. 
A fim de preservar-se desse entorno, a família mantinha-se isolada 
em sua residência, o que fez com que Borges transformasse a biblio-
teca de sua casa em seu refúgio e a leitura em seu principal passatem-
po. O menino tinha o incentivo do pai, que lhe transmitiu a paixão 
pela literatura e pela filosofia e estimulou a sua carreira de escritor. 

Se essa relação com a biblioteca paterna foi capital para a forma-
ção do escritor argentino, como ele próprio reconheceu em diferen-
tes textos e entrevistas, seus horizontes literários – já favorecidos 
pelo fato de ter tido uma educação bilingue (inglês e espanhol) – se 
expandiram com o tempo que a família passou na Europa (em busca 
de um tratamento para a cegueira do pai), que lhe permitiu contato 
com obras e autores franceses, alemães e espanhóis. 

Além disso, Borges trabalhou de 1937 a 1946 como auxiliar em 
uma biblioteca municipal de Buenos Aires e, em 1955, foi nomeado 
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LABIRINTOS DE BORGES E SARAMAGO  117

diretor da Biblioteca Nacional. Nesse período, paralelamente ao tra-
balho como bibliotecário, cercado por diferentes volumes, o escritor 
intensificou suas leituras e produziu muitos de seus poemas, artigos, 
resenhas, ensaios e contos. Em Um ensaio autobiográfico, revela: 
“Fazia todo o meu trabalho de biblioteca em uma hora e depois me 
esgueirava para o porão, onde passava as outras cinco horas lendo e 
escrevendo” (Borges, 2000, p.108-9).

Como se pode notar, conhecendo alguns dados biográficos do 
autor argentino, é difícil não o associar com a imagem de “um escri-
tor que assumiu o livro como elemento vital, deu à leitura o status de 
extensão da experiência e transformou a biblioteca no seu habitat. 
O livro, a leitura e a biblioteca fundam a imaginação poética de 
Borges – e parecem se desdobrar, inesgotáveis, nos seus poemas, 
contos e ensaios” (Olmos, 2008, p.8).

Se Borges herdou do pai a afeição por livros, essa paixão foi com-
plementada do lado materno, com as memórias familiares relatadas 
pela mãe, Leonor Acevedo, exaltando e dando ares de herói aos seus 
antepassados guerreiros, militares e militantes políticos. Segundo 
Ricardo Piglia (1979, p.6), a junção dessa herança genealógica 
constrói os alicerces da produção borgiana, que contempla o culto 
aos livros e o culto à coragem. Dessa forma, essa linhagem congrega 
em Borges o relato oral, origem da literatura, e a escrita, assim como 
acontecimentos reais e figuras verídicas descritos com imaginação, 
(con)fundindo o real e o inventado. 

Uma das reflexões do escritor argentino sobre a literatura está 
contida no conto O livro de areia, que dá nome à última coletânea 
de narrativas curtas publicadas por Borges. O texto inicia com o 
seguinte parágrafo:

A linha consta de um número infinito de pontos; o plano, de um 
número infinito de linhas; o volume, de um número infinito de pla-
nos; o hipervolume, de um número infinito de volumes... Não, de-
cididamente não é este, more geométrico, o melhor modo de iniciar 
minha narrativa. Afirmar que é verídica é agora uma convenção de 
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118  CLEOMAR PINHEIRO SOTTA

toda narrativa fantástica; a minha, no entanto, é verídica.2 (Borges, 
2011, p.100)

O primeiro período retoma o mise en abîme labiríntico e destaca 
os referenciais que formam um sólido geométrico, provavelmente 
na tentativa de descrever o livro anunciado no título do conto. O 
trecho seguinte traz os bastidores da escrita para o texto, uma vez 
que o leitor acompanha as reflexões do narrador de como iniciar a 
narrativa, demonstrando que escrever envolve raciocínio, lógica, 
escolha e tomada de decisões, pois, conforme ensina Antonio Can-
dido (1981, p.34), o que caracteriza o texto literário não é somente o 
conteúdo (aspectos da realidade, social ou individual), o que se diz, 
mas principalmente, a forma composicional, o como se diz (a fórmula 
que obteve para plasmar elementos não literários), a articulação das 
palavras, o plano da expressão, que provoca efeitos estéticos.

A última parte do parágrafo é uma provocação sobre o que pode 
ou não ser considerado verídico, real, ou fantástico, imaginário, já 
que, como aparecera em Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, as disciplinas 
que o homem utiliza para compreender e explicar a realidade não 
passam de criações, de visões fragmentadas de um todo inexplicável, 
cuja leis de funcionamento, se é que existem, são inescrutáveis aos 
seres humanos. 

Vale lembrar que, consoante às ideias de Tzvetan Todorov, o que 
define o fantástico na literatura é a inserção, em um mundo seme-
lhante ao que nos cerca, de um acontecimento ou de seres que não 
podem ser justificados ou explicados pela ordem que rege tal mun-
do. Essa situação pode ser interpretada de duas maneiras: “ou se tra-
ta de uma ilusão dos sentidos, de um produto de imaginação, e as leis 
do mundo seguem sendo o que são, ou o acontecimento se produziu 

 2 “La línea consta de un número infinito de puntos: el plano, de un número infinito de 
líneas; el volumen de un número infinito de planos; el hipervolumen, de un número 
infinito de volúmenes… No, decididamente no es éste, more geométrico, el mejor 
modo de iniciar mi relato. Afirmar que es verídico es ahora una convención de todo 
relato fantástico; el mío, sin embargo, es verídico” (Borges, 1994, p.68).
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realmente, é parte integrante da realidade, e então esta realidade está 
regida por leis que desconhecemos” (Todorov, 2007, p.30)

Como se observa, a noção de fantástico liga-se intimamente 
àquilo que é real ou imaginário e encaixa-se perfeitamente ao enredo 
do conto em questão. O narrador de O livro de areia relata que um 
dia batera em sua porta um vendedor de bíblias escocês. Ao recusar 
o produto, alegando possuir exemplares de diferentes versões bíbli-
cas (John Wycliffe, Cipriano de Valera, Lutero, Vulgata), o homem 
ofereceu-lhe um livro sagrado, adquirido na Índia. 

As características peculiares da obra é que conferem o tom 
fantástico ao conto. Tratava-se de um livro pesado cujo texto (uma 
tipografia gasta, pobre e de caracteres estranhos) estava dividido em 
duas colunas e em versículos (lembrando uma bíblia, enciclopédia 
ou dicionário). Continha as inscrições Holy Writ, na lombada, e 
Bombay (Mumbai), e ainda apresentava algumas ilustrações. Con-
tudo, o que mais intrigou o comprador foi a maneira como estava 
organizada a numeração das páginas: “No canto superior das pági-
nas, havia algarismos arábicos. Chamou minha atenção que a pági-
na par trouxesse o número (digamos) 40.514 e a ímpar, a seguinte, 
999. Virei-a; o dorso era numerado com oito algarismos”3 (Borges, 
2011, p.101).

Além do ilogismo na ordenação dos números, o vendedor adver-
tiu que prestasse muita atenção à página, pois não mais a encontraria 
depois de fechar o livro, o que pôde confirmar o comprador, ao fe-
char o volume e tentar, inutilmente, encontrar a mesma folha. Inten-
sificou a admiração o fato de não ser possível acessar nem a primeira, 
tampouco a última página da obra, porque sempre surgiam novas 
folhas entre a capa e as mãos. Exatamente por essa característica o 
ex-dono do volume o batizara de “O livro de areia”, uma vez que 
tanto a areia quanto o exemplar não continham princípio ou fim. 
A numeração arbitrária, de acordo com o escocês, talvez servisse 

 3 “En el ángulo superior de las páginas había cifras arábigas. Me llamó la atención 
que la página par llevara el número (digamos) 40.514 y la impar, la siguiente, 999. 
La volví; el dorso estaba numerado con ocho cifras” (Borges, 1994, p.69).
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para mostrar que os termos de uma série infinita podem ser ocupa-
dos por qualquer número.

A perplexidade diante do volume de folhas incalculáveis levou o 
narrador a adquiri-lo, dando em troca a Bíblia de Wycliffe em letra 
gótica e uma quantia em dinheiro. Sem mostrar a obra a ninguém, 
com medo de ser roubado ou de ter sido enganado, o comprador 
afastou-se de tudo e gastava o seu tempo folheando o livro e inves-
tigando se não havia nele nenhum truque, sem encontrar qualquer 
artifício. Quando dormia, o volume tomava os seus sonhos. 

Diante da monstruosidade da obra, o homem cogitou queimar o 
livro, mas a combustão e a fumaça de páginas infinitas poderiam su-
focar o planeta. Assim, decidiu abandoná-lo entre os muitos exem-
plares da Biblioteca Nacional, onde trabalhara antes de se aposentar. 
Largou a obra entre mapas e periódicos, numa estante qualquer para 
não mais encontrá-la.

O livro de areia do conto, visto como uma metáfora da literatura, 
desperta algumas reflexões. Em primeiro lugar, a sacralidade do vo-
lume – inserido entre o conjunto de bíblias do vendedor e visto como 
um amuleto pelo antigo dono indiano – recorda a aura que, segundo 
Walter Benjamin (2000, p.222) possuíam as obras de arte antes da 
reprodutibilidade técnica, uma vez que nasceram para ser utilizadas 
inicialmente em rituais mágicos e religiosos. 

Além disso, interessa notar que os livros sagrados de diferentes 
religiões relacionam a palavra, a linguagem verbal, à criação de 
mundos por um deus. Margarida Petter (2010, p.11) cita que, para 
o Komo, uma escola de iniciação da savana sudanesa, a palavra era 
reservada a Deus, que a utilizava como instrumento para a suas cria-
ções, “o que Maa Ngala (Deus) diz é”. No livro bíblico de Gênesis, 
tudo se origina a partir da voz e da palavra de Deus: “Deus disse: 
Faça-se a luz. E a luz foi feita” (Gênesis 1, 3). No Novo Testamento, 
o cumprimento da promessa do envio de um Messias, Jesus Cristo, é 
anunciado pela frase “E o verbo se fez carne” (João 1, 14).

Essa força criadora da palavra é a base da literatura, cujo deus 
é o escritor, de quem emanam as fabulações e as vozes textuais. A 
palavra exerce um fascínio sobre o homem, pois “permite não só 
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nomear/criar/transformar o universo real, mas também possibilita 
trocar experiências, falar sobre o que existiu, poderá vir a existir, e 
até mesmo imaginar o que não precisa nem pode existir” (Petter, 
2010, p.11).

Além desse caráter sagrado, dadas a divisão do texto em colunas 
e as ilustrações, o livro de areia é associado ao dicionário – que reúne 
o léxico de uma língua e contém os significados virtuais das palavras, 
explorados pela literatura – e lembra as enciclopédias, símbolo da 
compilação do conhecimento e que foram intensamente objetos de 
leitura de Borges.

A areia, devido ao incalculável número de seus grãos, representa 
a infinitude, conecta-se à multiplicação das páginas e à ausência de 
princípio ou fim do livro. Essas características estendem-se à litera-
tura, cuja origem (primeiro livro, primeiro autor) não é possível pre-
cisar, assim como o seu fim, uma vez que, enquanto houver homens, 
haverá quem expresse sentimentos, reflexões e mundos imaginários 
por meio da escrita. 

A proliferação de folhas do livro marca o constante exercício lite-
rário e a publicação de novas obras. A numeração das páginas – que 
brinca com os algarismos, que são sempre os mesmos, mas que rear-
ranjados ou repetidos expressam numerais diferentes – reflete a for-
ma como textos literários são concebidos. Analisando-se a história 
da literatura, é possível perceber que os temas motivadores da escrita 
são, em suma, as inquietações humanas (o amor, a vida, a morte, o 
futuro etc.) e a interpretação da realidade circundante. O que faz 
com que esses temas sejam reinventados a cada obra é o tratamento 
linguístico, a organização e a disposição dos elementos. O conto faz 
pensar que são incomensuráveis as combinações de recursos, o que 
faz com que a composição literária se multiplique infinitamente. 
Observe-se a menção ao livro As mil e uma noites no conto, que, de 
alguma forma, faz lembrar a multiplicação das histórias e o jogo de 
expectativas do leitor/ouvinte, artifícios usados por Sherazade para 
livrar-se da morte.

A maneira como o narrador se comporta diante do livro de areia 
permite tecer algumas considerações sobre a leitura, que não deixa 

Labirintos_de_Borges_e_Saramago_(MIOLO)_Graf-v2.indd   121Labirintos_de_Borges_e_Saramago_(MIOLO)_Graf-v2.indd   121 20/09/2022   16:20:5120/09/2022   16:20:51



122  CLEOMAR PINHEIRO SOTTA

de ser um ritual, já que o leitor, ao iniciar uma narrativa, firma com 
ela um pacto ou um contrato, cuja cláusula obrigatória é acreditar no 
mundo que se cria diante de seus olhos, buscar a verossimilhança, 
sem questionar o possível caráter fantasioso que a obra possa apre-
sentar, ou seja, o leitor compromete-se a estabelecer com o texto lite-
rário uma cumplicidade distinta da que mantém com a realidade, já 
que esta última, segundo percebe o comprador do conto, é infamada, 
corrompida, ou melhor, transfigurada pela escrita. Não à toa uma 
das imagens gravadas no livro é uma máscara, que reflete a mimese 
(imitação), o disfarce do real, promovido pela literatura. Segundo 
as lições de Monegal (1980, p.179), “a literatura fantástica vale-se 
de ficções não para evadir-se da realidade, mas para expressar uma 
visão mais profunda e complexa da realidade”. 

Outro aspecto curioso é que cada vez que o livro de areia é aber-
to, a leitura se renova, o leitor vê algo distinto. Italo Calvino (2007, 
p.11-2) defendendo a leitura dos clássicos, isto é, textos de notável 
qualidade literária, salienta que toda leitura ou releitura deles provo-
ca descobertas, pois uma boa obra nunca termina de dizer o que tem 
a dizer; revela-se sempre nova, inesperada, inédita.

Manifesta-se no conto também a percepção dos efeitos que a 
leitura provoca no leitor. O comprador percebe-se modificado a 
partir de seu contato com o texto. Mesmo distante, o livro continua a 
existir em sua memória, atrai-o a ponto de fazê-lo prisioneiro e rou-
bar-lhe o sono, tamanha a curiosidade que a obra desperta. Nesse ca-
so, o narrador sente algo perturbador, mas a obra literária, por meio 
de sua organização interna e linguística, é capaz de produzir efeitos 
estéticos, prazer (hedonismo) ou alívio das tensões da alma humana 
(catarse), como postulou Aristóteles em sua Arte poética (2007), e 
ainda a desautomatização do olhar sobre a realidade (segundo ideias 
defendidas pelos formalistas russos).4 É a literatura que, de acordo 

 4 Segundo Massaud Moisés (2004, p.126-7), o formalismo russo foi uma ten-
dência crítica surgida na Rússia, nos anos 1914-1915, que considerava que 
“a crítica deve preocupar-se exclusivamente com a obra literária, e afastar o 
enfoque psicológico, filosófico ou sociológico, limitar-se a descrever a arquite-
tura do texto em termos técnicos, segundo um método imanente [...] nutriam 
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com Candido (2002, p.80), supre a necessidade de ficção e fanta-
sia dos homens e possui caráter humanizador (idem, 1995, p.42). 
Embora não tenha função utilitária, por ser uma arte, proporciona 
formação intelectual, moral e cultural.

O livro de areia do conto borgiano flerta seguramente com o 
livro infinito de Stéphane Mallarmé,5 poeta e estudioso francês que 
expôs tanto em seus escritos críticos quanto em sua correspondência 
a intenção de criar um livro que contivesse potencialmente todos os 
poemas possíveis e não permitisse ser lido duas vezes da mesma for-
ma, o que faria com que jamais se esgotasse e apresentasse infinitas 
possibilidades de leitura, tal qual o livro de areia. A obra idealizada 
por Mallarmé proporcionaria a plurissignificação, a quebra da linea-
ridade da leitura e estimularia a interatividade, pois, em uma espécie 
de jogo labiríntico, o leitor comporia ao acaso o seu trajeto na fruição 
do texto. Os diferentes caminhos percorridos supostamente propi-
ciariam a leitura total e absoluta. Muitas das ideias do autor francês 
parecem antecipar o surgimento dos hipertextos e a virtualidade 
oferecida pelas tecnologias eletrônicas. 

Interessa notar ainda que, na análise da capa e do interior do livro 
de areia, o comprador não identifica o autor da obra, o que provoca 
uma discussão sobre a questão da autoria. Sem a obrigação de uma 
experiência linear e consideradas as diversas possibilidades de leitu-
ra, o leitor se torna, como queria Mallarmé, um operador, ou uma 
espécie de coautor. Afirma Borges (1986, p.28-9) que “pegar num 
livro e abri-lo mantém a possibilidade do acontecimento estético. 
O que são as palavras encostadas umas às outras num livro? O que 
são esses símbolos mortos? Absolutamente nada. O que é um livro, 
se não o abrimos? É simplesmente um cubo de papel e couro, com 
folhas; mas se o lemos acontece uma coisa extraordinária”.

a esperança de chegar a uma ciência da Literatura, que tivesse por objeto não 
a Literatura, mas a ‘literariedade’ do texto, ou seja, aquilo que torna literária 
determinada obra”. 

 5 Os pressupostos sobre a ideia fixa de compor um livro infinito estão espalhados 
pelos escritos de Mallarmé, em especial nas obras Divagações (2010) e Um lance 
de dados (2013).
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As considerações de Borges sobre o livro deixam entrever que é no 
ato da leitura, no contato entre o texto (produzido por um autor) e o lei-
tor (carregado por suas experiências) que os símbolos mortos da página 
ganham vida e significação, que a magia da literatura acontece. Uma 
vez que no conto O livro de areia importa pouco a autoria, a ênfase recai 
no texto e no protagonismo do leitor, fatores que se alinham, de algu-
ma forma, às elucubrações de Roland Barthes sobre a morte do autor. 
O crítico defende que “um texto não é feito de uma linha de palavras, 
libertando um sentido único, de certo modo teológico (que seria a 
‘mensagem’ do Autor-Deus), mas um espaço de dimensões múltiplas” 
(Barthes, 2012, p.62). Essa unicidade significativa não ocorre, pois a 
interpretação depende também das ações e do envolvimento do lei-
tor, o qual “é o espaço exato em que se inscrevem, sem que nenhuma 
se perca, todas as citações de que uma escrita é feita; a unidade de 
um texto não está na sua origem, mas no seu destino” (ibidem, p.64).

Sendo O livro de areia uma das últimas publicações de Borges, é 
preciso notar que todas essas reflexões sobre a literatura, a escrita e 
a leitura sintetizadas nesse conto decorrem de discussões presentes 
nas narrativas curtas produzidas anteriormente pelo autor argenti-
no. O livro Ficções, por exemplo, desde o título não esconde o seu 
caráter imaginativo, de um construto linguístico. Corrobora e inten-
sifica essa significação a rubrica sob a qual estão agrupados os contos 
da segunda parte da obra, Artifícios, termo que sugere a manipulação 
da linguagem literária.

Em Ficções encontra-se o conto A biblioteca de Babel, o qual, 
além da representação labiríntica, comentada no capítulo anterior, 
contém algumas observações de ordem metalinguística dissolvidas 
no texto. O substantivo núcleo do título (biblioteca) já associa a 
narrativa ao universo da escrita, ao passo que a locução adjetiva (de 
Babel) remete ao mito bíblico da confusão e surgimento das diver-
sas línguas. A biblioteca manifesta a infinitude em sua arquitetura, 
simetria e disposição dos materiais. A textualidade das obras é 
discutida a partir dos caracteres que as formam. De acordo com as 
observações do bibliotecário narrador, apesar da aparente natureza 
informe e caótica dos livros, há algo recorrente quanto à sua gênese: 
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todos se formam por meio da combinação ou repetição de 25 símbo-
los: as 22 letras do alfabeto, a vírgula, o ponto e o espaço.

Se cada obra dessa biblioteca apresenta um rearranjo distinto 
dos caracteres, não há livros idênticos. Nota-se uma reflexão sobre a 
linguagem e uma exaltação da economia linguística, pois um número 
definido de símbolos reordena-se e origina vocábulos, frases, textos 
e, inclusive, diferentes idiomas: 

Durante muito tempo, acreditou-se que esses livros impenetrá-
veis correspondiam a línguas pretéritas ou remotas. É verdade que 
os homens mais antigos, os primeiros bibliotecários, usavam uma 
linguagem bem diferente da que falamos agora; é verdade que algu-
mas milhas à direita a língua é dialetal e que, noventa andares mais 
acima, é incompreensível.6 (Borges, 2016, p.72) 

Nesse fragmento exprime-se que o mesmo alfabeto e os mesmos 
símbolos formam palavras em diferentes línguas, que são incom-
preendidas por quem não as conhece. Destaca também as variações 
diacrônica (ou histórica), diatópica (ou geográfica) e diastrática (ou 
sociocultural)7 que sofrem as línguas.

Além de considerar preciosos os volumes e de haver indivíduos 
que se ajoelham diante de algumas obras, o que lhes confere um sta-
tus de sacralidade, os habitantes da biblioteca acreditam que a escrita 
é capaz de explicar a vida, por isso peregrinam em busca do livro 
dos livros, o catálogo dos catálogos, um volume que seja a chave e o 
compêndio dos demais, o livro total, que contenha revelações sobre 
o futuro e o destino individual e coletivo. Essa procura revela que os 
homens interpretam a existência como um enigma e veem a escrita 

 6 “Durante mucho tiempo se creyó que esos libros impenetrables correspondían a 
lenguas pretéritas o remotas. Es verdad que los hombres más antiguos, los primeros 
bibliotecarios, usaban un lenguaje asaz diferente del que hablamos ahora; es verdad 
que unas millas a la derecha la lengua es dialectal y que noventa pisos más arriba, 
es incomprensible” (Borges, 1994, p.467).

 7 Sobre as variações linguísticas, pode-se consultar os estudos do linguista Mar-
cos Bagno (2007), tais como Nada na língua é por acaso.
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como um artificio capaz de oferecer respostas, organizar o pensa-
mento, auxiliar a compreensão de si e do mundo.

A existência de uma obra total relaciona-se à “ideia de um Liber 
mundi (livro do mundo), no qual estaria registrada a totalidade de 
todas as leis, das quais se serviu a inteligência divina na criação do 
mundo” (Becker, 1999, p.170) ou objeto em que os deuses anotaram 
o destino de cada indivíduo ou utilizam para se comunicar com suas 
criaturas. Recorde-se, por exemplo, o relato bíblico de Deus entre-
gando as tábuas das leis (dez mandamentos) a Moisés (Êxodo 24, 
12), ou o Livro da Vida (Apocalipse 20, 15), no qual estariam regis-
trados os nomes dos eleitos, dos merecedores de salvação. 

Juan Eduardo Cirlot (1984, p.347) destaca que a doutrina de 
Mohyddin ibn Arabi concebe o universo como um imenso livro, es-
crito com a tinta da pena divina e cujos caracteres representam um 
rascunho das criaturas, as quais ganham existência depois de receber 
o sopro divino. A literatura funciona de forma análoga. A imagina-
ção de um deus-autor cria um universo que se concretiza pela escrita 
e se atualiza pela leitura.

Abra-se um parêntese para ressaltar que os textos divinos enig-
máticos estão presentes em outros contos borgianos, como A escrita 
do deus. Essa narrativa dá voz a um mago maia que foi encarcerado 
por um colonizador em uma prisão circular subterrânea de pedra, 
cortada no meio por um muro, que divide o espaço em duas partes: 
uma habitada por Tzinacán e a outra, por um jaguar. Os prisioneiros 
ficam imersos na escuridão, que se dissipa apenas ao meio-dia, quan-
do um carcereiro abre um alçapão para fornecer água e alimentos, 
momento em que o mago consegue visualizar o animal através de uma 
abertura preenchida com barras na parte inferior da parede divisória. 

Encerrado nesse calabouço, Tzinacán recorda a crença de que, 
ciente das desventuras que aconteceriam no fim dos tempos, um 
deus, no dia da criação, teria deixado uma mensagem secreta capaz 
de exorcizar os males. Sendo o último sacerdote de seu povo, o mago 
julgou-se o destinatário dessa inscrição, o que o fez acreditar que 
a escrita de deus poderia estar nas manchas na pele do jaguar, que 
passam a ser analisadas em busca da frase mágica:
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Dediquei longos anos a aprender a ordem e a configuração das 
manchas. Cada cega jornada me concedia um instante de luz, e as-
sim pude fixar na mente as negras formas que riscavam o pelo ama-
relo. Algumas incluíam pontos; outras formavam raias transversais 
na face inferior das pernas; outras, anulares, se repetiam. Talvez fos-
sem um mesmo som ou uma mesma palavra. Muitas tinham bordas 
vermelhas.8 (Borges, 2017, p.106)

O mago tentava converter as manchas do tigre em linguagem. 
Nessa perspectiva, o mundo e a natureza se transformam em regis-
tros passíveis de leitura, em um texto divino a ser decifrado, lido. Os 
homens são projeções da mente, da imaginação de um deus, que os 
concebe e contempla. 

A empreita de Tzinacán provoca-lhe uma experiência mística. 
Primeiramente, em um labirinto onírico, cada vez que dorme, o 
mago se vê sufocado por grãos de areia, que se multiplicam a cada 
sonho. Na sequência, ele tem sua fusão com a divindade quando se 
sente cercado por uma roda infinita que lhe permitiu a compreen-
são de todas as coisas, inclusive da escrita do tigre, uma frase cons-
tituída de quarenta sílabas e catorze palavras. 

Mesmo sabendo que proferir a sentença lhe conferiria poderes 
ilimitados, a revelação dos segredos faz o mago reconhecer a insig-
nificância dos homens diante da grandiosidade do universo. Ele 
entende que “um homem se confunde, gradualmente, com a forma 
de seu destino; um homem é, afinal, suas circunstâncias”9 (ibidem, 
p.108). Sendo a morte a circunstância e o destino que irmana todos 
os seres humanos, expressa-se a ideia panteísta de que qualquer um 

 8 “Dediqué largos años a aprender el orden y la configuración de las manchas. Cada 
ciega jornada me concedía un instante de luz, y así pude fijar en la mente las negras 
formas que tachaban el pelaje amarillo. Algunas incluían puntos; otras formaban 
rayas transversales en la cara interior de las piernas; otras anulares, se repetían. 
Acaso eran un mismo sonido o una misma palabra. Muchas tenían bordes rojos” 
(Borges, 1994, p.597).

 9 “Un hombre se confunde, gradualmente, con la forma de su destino; un hombre es, 
a la larga, sus circunstancias” (Borges, 1994, p.598). 
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deles represente todos, noção que, de acordo com Alazraki (1968, 
p.63), reduz os indivíduos a uma identidade geral, anula a identi-
dade individual, o que também faz com que qualquer homem seja 
todos os homens ou seja ninguém. Diante das descobertas, Tzinacán 
fica inerte e passa os dias a contemplar a escuridão. 

Fechando o parêntese e retornando à Biblioteca de Babel, a 
procura pelo livro total revela o horizonte de expectativa envolvido 
na leitura, pois o tempo todo os indivíduos procuram estabelecer 
conexões entre as letras da capa e do dorso das obras com o conteúdo 
que guardam em suas páginas, situação comum a qualquer leitor. 
A plurissignificação perpassa também o conto. Em determinado 
momento, ao afirmar que não há combinação de caracteres que não 
tenha sido prevista pela biblioteca e inserida em um de seus volu-
mes, faz-se o seguinte comentário: “Um número n de linguagens 
possíveis usa o mesmo vocabulário; em alguns, o símbolo biblioteca 
admite a correta definição ‘ubíquo e perdurável sistema de galerias 
hexagonais’, mas biblioteca é pão ou pirâmide ou qualquer outra coi-
sa, e as sete palavras que a definem tem outro valor. Você, que me lê, 
tem certeza de entender minha linguagem?”10 (Borges, 2016, p.78).

Com essas considerações, o narrador ressalta que determinada 
palavra, embora possa ter virtualmente uma série de significados, 
assume um determinado sentido nos textos dependendo da escolha 
do autor, do contexto e da sua relação com os demais termos. É o que 
ocorre com o vocábulo biblioteca, que mobiliza, no conto, não apenas 
a ideia de uma coleção de livros, mas também um sistema de galerias 
hexagonais. As palavras podem funcionar como índices para simbo-
lizar algo. Nesse caso, a biblioteca é uma imagem para o universo, 
seja real ou construído pela escrita. Essa oscilação significativa é 
que faz o narrador dirigir-se ao leitor e confirmar se efetivamente a 
comunicação está sendo estabelecida. 

 10 “Un número n de lenguajes posibles usa el mismo vocabulario; en algunos, el sím-
bolo biblioteca admite la correcta definición ubicuo y perdurable sistema de galerías 
hexagonales, pero biblioteca es pan o pirámide o cualquier otra cosa, y las siete 
palabras que la definen tienen otro valor. Tú, que me lees, ¿estás seguro de entender 
mi lenguaje?” (Borges, 1994, p.470). 
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Se o livro total, que explica o funcionamento desse universo-bi-
blioteca, não é encontrado, a necessidade humana de compreender 
a ordem que rege o mundo transforma a literatura em um espaço 
para representar esse mundo e as inquietações de seus habitantes, 
para investigar suas leis ou para construir uma realidade paralela 
que seja harmônica. A vontade de conhecer os segredos do universo 
leva os escritores, mesmo que inconscientemente, a formar uma es-
pécie de associação, de congresso (recordando o conto borgiano), de 
sociedade, que utiliza a literatura como forma de organizar e explicar 
o caos do mundo, conforme se nota em Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, 
narrativa que relata a união de diferentes áreas e profissionais a fim 
de construir um planeta, um universo ideal, ao qual os homens con-
sigam atribuir sentido.

No que tange à literatura de Tlön, “é todo-poderosa a ideia de 
um sujeito único. É raro que os livros sejam assinados. Não existe o 
conceito de plágio: ficou estabelecido que todas as obras são obra de 
um só autor, que é intemporal e anônimo”11 (ibidem, p.26). Nesse 
sentido, a concepção de literatura do argentino preza por uma visão 
coletiva e um diálogo infinito entre os textos, aproximando-se da 
ideia defendida por Tiphaine Samoyault (2008, p.51) de que a inter-
textualidade constitui a memória da literatura: “os textos tornam-se 
fragmentos de um grande conjunto coletivo chamado literatura e 
formam patrimônio que pertencerá a todos”.

Jorge Luis Borges compreende que “a literatura se escreve cer-
tamente numa relação com o mundo, mas também se apresenta 
numa relação consigo mesma, com sua história, a história de suas 
produções, a longa caminhada de suas origens” (ibidem, p.9). É 
por isso que sua obra compõe uma espécie de biblioteca, pois suas 
produções, sejam poéticas, críticas ou narrativas, dialogam com 
outros autores, disciplinas e teorias ou mesmo com seus próprios 
textos. Esse procedimento provoca uma estrutura labiríntica e o 

 11 “es todopoderosa la idea de un sujeto único. Es raro que los libros estén firmados. 
No existe el concepto del plagio: se ha establecido que todas las obras son obra de un 
solo autor, que es intemporal y anónimo” (Borges, 1994, p.439).
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mencionado efeito de uma matriosca ou de uma caixa chinesa, já que 
um autor/texto dialoga com outro, que cita outro e assim sucessi-
vamente, em uma sequência incessante. Há sempre uma narrativa 
escondida dentro de outra. 

Se todo texto remete a outro, mesmo que inconscientemente, co-
mo poderia ser definida a noção de originalidade? É o que se discute 
em Pierre Menard, autor do Quixote. Assim como em outros contos, 
este texto apresenta outro traço labiríntico estrutural da obra de 
Borges. O argentino cria armadilhas para o leitor, fazendo-lhe per-
correr caminhos que não levam a nenhum lugar, na medida em que 
cita, entre obras e escritores reais, textos e autores que não existem 
empiricamente. A simulação desses materiais ficcionais leva quem 
lê a buscar essas supostas referências e intertextos para interpretar 
adequadamente o conto, quando descobre que são invenções da 
mente do argentino.

Muitas das narrativas borgianas partem de resumos, resenhas, 
notas, catálogos ou biografias de escritores e livros que não passam 
de criações literárias e que convivem com textos ou teorias que 
efetivamente fazem parte da realidade. Há, portanto, uma ruptura 
de limites entre o real e o ficcional. O ficcional ganha contornos de 
realidade, ao passo que o real se transmuta em ficção, ao habitar as 
páginas das narrativas.

Esse gosto por criar autores que ganham vida pelas letras impres-
sas no papel manifesta-se, por exemplo, em Pierre Menard, autor do 
Quixote e também em Exame da obra de Herbert Quain. Ambos os 
contos contêm uma enumeração e comentários de obras desses dois 
autores que não têm existência além do texto. Neste último conto, o 
narrador anuncia a morte de Quain e, diante do descrédito que o Su-
plemento Literário do jornal Times deu à notícia, decide redigir uma 
espécie de ensaio, apresentando as obras do defunto. 

Herbert Quain julgava-se um escritor medíocre, porém acredi-
tava que suas obras podiam parecer admiráveis pelo caráter expe-
rimental delas, que gerava no leitor algum tipo de novidade. Para 
ele, não existia disciplina inferior à história, pois discordava da ideia 
de que essa área fosse um registro objetivo de fatos: assim como 
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qualquer outra teoria, não passava de uma narrativa, uma invenção. 
Defendia que a literatura não precisava exibir rebuscamento (uma 
conversa de rua poderia ser bem-vinda nas obras) e defendia que 
a configuração estética deveria provocar algum tipo um assombro. 
Todas essas ponderações podem, sem dificuldade, se referir à pró-
pria produção borgiana. 

A primeira obra de Herbert resenhada no conto é The God of 
the Labyrinth, um romance policial. O resenhista destaca como as-
pecto negativo as descrições muito pormenorizadas. Purificada dos 
detalhes, a obra tem início com um assassinato, desenvolve-se com 
a discussão e investigação do crime e se encerra com uma solução, 
seguindo, portanto, a clássica estrutura das narrativas policiais. 
Contudo, nas últimas linhas do texto é apontado que não fora casual 
o encontro dos jogadores de xadrez da história, como todos pensa-
ram, o que invalida a solução do caso, faz o leitor reler a narrativa e 
descobrir a verdadeira resposta, que o detetive não foi capaz de en-
contrar. A imagem labiríntica está no título, no jogo, nos raciocínios 
para desvendar o crime e também na leitura, já que o leitor modifica 
o desfecho da história. 

O segundo romance de Quain comentado é April March, que 
significa literalmente Abril março. Trata-se de uma obra cujos 
acontecimentos são narrados de forma regressiva e ramificada. O 
primeiro capítulo descreve um diálogo entre dois desconhecidos na 
plataforma de uma estação. O segundo, terceiro e quarto capítulos 
são três versões do que teria acontecido na véspera do encontro. 
Essas três variantes da véspera ganham também três versões, o que 
faz a obra totalizar treze capítulos e desdobrar-se em nove romances, 
formados por três capítulos cada um. “Desses romances, um é de ca-
ráter simbólico; outro, sobrenatural; outro, policial; outro, psicoló-
gico; outro, comunista; outro, anticomunista etc.”12 (ibidem, p.65). 
Esse romance apócrifo brinca com noções recorrentes nos contos 

 12 “De esas novelas, una es de carácter simbólico, otra, sobrenatural; otra, policial; 
otra, psicológica; otra, comunista; otra, anticomunista, etcétera” (Borges, 1994, 
p.462-3).
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borgianos já comentadas anteriormente: a simetria, o jogo de com-
binações possíveis, leis arbitrárias, os diferentes temas e gêneros, o 
questionamento do tempo e da ordem cronológica, as ramificações, 
as infinitas possibilidades de contar o mesmo fato, que se renova, 
dependendo da perspectiva adotada. 

Na sequência, os comentários são de The Secret Mirror, uma 
comédia heroica – gênero um tanto heterodoxo – composta por dois 
atos. O que chama atenção é que o autor da primeira parte da peça 
surge na segunda escrevendo o primeiro ato, cujos personagens rea-
parecem com nomes e histórias diferentes no segundo ato. O texto 
chegou a ser classificado como freudiano, referência para a discussão 
de um alter ego, de dupla identidade.

O último texto produzido por Herbert Quain antes de sua morte 
foi Statements, uma obra em que o autor apresenta oito argumentos 
(enredos) para narrativas, que não foram propositadamente desen-
volvidos. O narrador do conto afirma que de um desses argumentos 
extraiu As ruínas circulares do livro O jardim de veredas que se bifur-
cam, o que faz com que se suponha que a voz narrativa do ensaio e 
apreciadora das obras de Quain é o próprio Borges, criando um si-
mulacro de si mesmo. Aí está uma vez mais uma narrativa dentro de 
outra e o jogo entre real e ficcional, por meio dessa autorreferência. 

As ideias contidas nessa resenha sobre as obras de Quain apli-
cam-se aos contos do próprio Borges. O leitor que soluciona um caso 
policial de The God of the Labyrinth parece remeter à narrativa A 
morte e a bússola, na qual o detetive do caso é a própria vítima. April 
March recorda os questionamentos sobre o tempo, as incessantes 
combinações presentes, por exemplo, nas obras da biblioteca de 
Babel e nas páginas do livro de areia. The Secret Mirror, que contém 
uma reflexão sobre realidades espelhadas, faz lembrar As ruínas cir-
culares, na qual um homem descobre que é o sonho de outro homem, 
que é, por sua vez, o sonho de outro e assim sucessivamente, em um 
jogo infinito. Por fim, Statements é a expressão de um dos proce-
dimentos adotados por Borges em suas narrativas: a construção de 
contos que descrevem, sem desenvolver, argumentos de textos apó-
crifos. É o que acontece com os supostos livros de Herbert Quain, 
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com a enciclopédia tlöniana, com o Quixote de Menard ou com o 
acervo da Babel. Assim, o argentino constrói uma biblioteca com-
posta por obras que nunca foram escritas. O próprio autor declara, 
no prólogo ao primeiro conjunto de contos de Ficções, seu gosto por 
criar textos a partir de notas sobre livros imaginários: “Desvario 
trabalhoso e empobrecedor o de compor vastos livros; o de espraiar 
em quinhentas páginas uma ideia cuja perfeita exposição oral cabe 
em poucos minutos. Melhor procedimento é simular que esses livros 
já existem e propor um resumo, um comentário”13 (ibidem, p.11).

Autores e obras ficcionais estão presentes também no conto Pier-
re Menard, autor do Quixote, que tem início de forma semelhante a 
Herbert Quain. O narrador resolve retificar os erros de um catálogo 
publicado sobre as obras de Menard. Para isso, compõe uma lista 
expondo e fazendo breves comentários de todas as produções do 
escritor francês (sonetos, monografias, artigos, traduções, prefá-
cios, notas, definições, réplicas etc.) que, além de versos, era afeito 
a textos críticos e técnicos. Na sequência da descrição dessa lista 
bibliográfica, o leitor é informado que, além dessas obras visíveis, há 
uma invisível, a mais significativa: a escrita de alguns trechos e capí-
tulos de Dom Quixote, do espanhol Miguel de Cervantes. Conforme 
explica o narrador, não se tratava de uma paródia, um pastiche, uma 
paráfrase. Sem fazer uma transcrição mecânica, uma cópia, a ambi-
ção de Menard era escrever páginas que coincidissem palavra por 
palavra e linha por linha com o Quixote original. 

Contudo, ao longo do processo de composição, Menard chega 
à conclusão de que sua empreitada era impossível, pois não havia 
possibilidade de ignorar os trezentos anos que separariam o seu 
Quixote, no século XX, do de Cervantes, do século XVII. Se a obra 
primeira constituía uma crítica às novelas de cavalaria, tendo como 
pano de fundo a Idade Média, o segundo Quixote estaria inserido 

 13 “Desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros; el de explayar en 
quinientas páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. 
Mejor procedimiento es simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen, un 
comentario” (Borges, 1994, p.429).
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em outro contexto histórico-social, sem “ciganices, nem conquis-
tadores, nem místicos, nem Filipe II, nem autos de fé”14 (ibidem, 
p.41). Dessa maneira, “ser, de alguma forma, Cervantes e chegar ao 
Quixote pareceu-lhe menos árduo – por conseguinte, menos inte-
ressante – que continuar sendo Pierre Menard e chegar ao Quixote 
através das experiências de Pierre Menard”15 (ibidem, p.39).

Essas reflexões do autor fazem supor que sua produção de um 
novo Quixote consistiria em uma reescritura. Entretanto, ao cotejar 
a obra de Cervantes com a de Menard, observa-se que esta última é 
uma cópia ipsis litteris daquela. Para comprovar, o narrador cita um 
trecho que se repete de forma idêntica em ambas: “… a verdade, cuja 
mãe é a história, êmula do tempo, depósito das ações, testemunha 
do passado, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro”16 
(ibidem, p.43). 

Verifica-se que, com essa situação, o conto questiona as noções 
de originalidade, autoria, autonomia dos textos e modos de leitura de 
obras literárias. Seria legítima a obra de Menard ou constituiria um 
plágio? Apesar da identidade das palavras, as narrativas tornam-se 
distintas, pois estão inseridas em contextos, tempos e espaços dife-
rentes, o que produz uma interpretação nova. O sentido, portanto, 
não reside, única e exclusivamente, na materialidade do texto, mas 
está intimamente atrelado ao olhar do leitor, que leva para a leitura 
suas experiências, ideologias, contexto, bagagem literária.

Sob essa perspectiva, se cada leitor se confronta com uma obra 
a partir de vivências particulares, isso faz com que, baseando-se no 
que ela apresenta, cada vez que o texto é lido por um indivíduo dife-
rente, se abram caminhos diversos, gere-se uma nova interpretação, 

 14 “gitanerías ni conquistadores ni místicos ni Felipe Segundo ni autos de fe” (Borges, 
1994, p.448).

 15 “Ser, de alguna manera, Cervantes y llegar al Quijote le pareció menos arduo – 
por consiguiente, menos interesante – que seguir siendo Pierre Menard y llegar al 
Quijote, a través de las experiencias de Pierre Menard” (Borges, 1994, p.447). 

 16 “… la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las ac-
ciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por 
venir” (Borges, 1994, p.449).
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e multipliquem-se infinitamente as possibilidades de leitura. Ainda 
que o texto seja revisitado pelo mesmo leitor, a leitura será outra 
porque o ser que entra em contato possui novas experiências, ideia 
que se aproxima do que afirma Calvino (2007, p.11): “Se os livros 
permaneceram os mesmos (mas também eles mudam, à luz de uma 
perspectiva histórica diferente), nós com certeza mudamos, e o en-
contro é um acontecimento totalmente novo”. A teoria faz lembrar 
também do rio de Heráclito, pensador muitas vezes citado nos en-
saios de Borges. Segundo o filósofo, ninguém se banha duas vezes no 
mesmo rio, pois as águas, em constante movimento, já não serão as 
mesmas, bem como o banhista que a cada momento sofre transfor-
mações físicas, psicológicas, intelectuais. 

O narrador do conto avalia que, apesar de verbalmente idênticos, 
o Quixote de Menard é mais rico que o de Cervantes. Essa infor-
mação paradoxal deve ser entendida a partir do anacronismo e do 
deslocamento da obra para um novo olhar, um novo contexto. Por 
essa razão é que, no trecho cotejado, há uma dupla interpretação da 
história. Se no texto cervantino louva-se a história enquanto mãe da 
verdade, na narrativa de Menard essa ideia torna-se assombrosa, na 
medida em que “a verdade histórica, para ele, não é o que aconteceu; 
é o que julgamos que aconteceu”17 (Borges, 2016, p.43). Assim, os 
conceitos de verdade e história são relativizados, uma vez que, como 
já apresentado em Tlön, não passam de discursos, de tentativas de 
explicação sempre contaminadas pela perspectiva adotada por quem 
as produz. É por isso que o Quixote de Menard, segundo o narrador, 
confere ao romance histórico um sentido novo. 

Por meio desse conto, Jorge Luis Borges reflete sobre a questão 
da autoria, que já aparecia na narrativa cervantina. O capítulo IX, 
do qual foi extraído o fragmento cotejado, discute a pluralidade de 
vozes que marcam o Quixote primeiro: há um narrador que relata 
uma parte da história do cavaleiro; na sequência os fatos são narrados 
por um historiador árabe e ainda há a intervenção de um tradutor. 

 17 “La verdad histórica, para él, no es lo que sucedió; es lo que juzgamos que sucedió” 
(Borges, 1994, p.449).
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Nessas circunstâncias, é possível questionar a quem seria atribuída a 
autoria e qual critério adotar para sustentar tal decisão.

O conto Pierre Menard também põe em xeque o conceito de 
originalidade, tendo em vista que a obra do escritor francês é uma 
reescritura do texto de Cervantes, o que lembra a ausência de plágio 
que existia em Tlön. Entretanto, com essa ideia, Borges não está 
defendendo a produção de cópias ipsis litteris, mas sim enfatizando 
o caráter dialógico e intertextual da literatura, a ideia de que uma 
obra, implícita ou explicitamente, estabelece sempre uma relação 
com outras obras:

Se cada texto constrói sua própria origem (sua originalidade), 
inscreve-se ao mesmo tempo numa genealogia que ele pode mais ou 
menos explicitar. Esta compõe uma árvore com galhos numerosos, 
com um rizoma mais do que com uma raiz única, onde as filiações se 
dispersam e cujas evoluções são tanto horizontais como verticais. É 
impossível assim pintar um quadro analítico das relações que os tex-
tos estabelecem entre si: da mesma natureza, nascem uns dos outros; 
influenciam uns aos outros segundo o princípio de uma geração não 
espontânea; ao mesmo tempo reprodução pura e simples ou adoção 
plena. (Samoyault, 2008, p.9)

Samoyault, nesse trecho, destaca a aproximação, os graus de 
parentesco existentes entre os textos por meio da imagem de uma 
árvore genealógica, formada por um emaranhado de galhos, raízes e 
rizomas, o que confere à literatura um aspecto labiríntico e infinito: 
um texto dialoga com outro, que dialoga com outro que, por sua vez, 
dialoga com os dois anteriores e com outro, e assim sucessivamente. 

Esse contato entre as obras, segundo considerações de Gérard 
Genette (2010), Ingedore G. Villaça Koch (2007) e Tiphaine Sa-
moyault (2008), pode prestar-se a múltiplas funções, entre outras: 
resgatar um texto do passado e trazê-lo ao presente, à mente do 
leitor, a fim de estabelecer relações de analogia, de semelhanças 
ou de contrastes; demonstrar apreço; traçar uma crítica; negá-lo; 
complementá-lo; produzir um efeito cômico. Assim, dependendo 
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do propósito, são utilizados diferentes procedimentos: paráfrases, 
pastiches, paródias, citações, referências, alusões etc. Todas essas 
técnicas intertextuais fazem com que a interpretação dos textos vá 
sempre se renovando, ganhando novas perspectivas, como ocorreu 
com o Quixote de Menard ou com os livros da Biblioteca de Babel, 
sobre os quais afirma o narrador que “correm o incessante risco de 
transformar-se em outros e que tudo afirmam, negam e confundem 
como uma divindade que delira”18 (Borges, 2016, p.77).

Por conta dessa interação entre os textos, Samoyault (2008, p.47) 
considera que a intertextualidade é a memória da literatura:

A literatura se escreve com a lembrança daquilo que é, daquilo 
que foi. Ela a exprime, movimentando sua memória e a inscrevendo 
nos textos por meio de um certo número de procedimentos, de reto-
madas, de lembranças e de reescrituras, cujo trabalho faz aparecer o 
intertexto. Ela mostra assim sua capacidade de se constituir em suma 
ou em biblioteca e de sugerir o imaginário que ela própria tem de si.

As obras em contato, uma que se soma à outra, um volume que 
se interpõe entre outros, vão constituindo simbolicamente uma 
biblioteca. É nesse sentido que Roland Barthes (2012, p.64) teoriza 
que “um texto é feito de escritas múltiplas, saídas de várias culturas 
e que entram umas com as outras em diálogo, em paródia, em con-
testação”, e que Calvino (2007, p.10-1) ressalta que os livros clás-
sicos “exercem uma influência particular quando se impõem como 
inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, 
mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual”.

Esse diálogo intertextual é também o que leva o escritor ar-
gentino a discutir em Kafka e seus precursores (1994) a relação de 
uma obra ou autor com textos ou escritores que os antecederam. 
Julgando singulares e originais os escritos de Franz Kafka, o ensaio 
cita algumas obras heterogêneas (de autores e épocas diferentes), 

 18 “Corren el incesante albur de cambiarse en otros y que todo lo afirman, lo niegan y 
lo confunden como una divinidad que delira” (Borges, 1994, p.470).
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nas quais é possível observar a “voz” do escritor tcheco. Contudo, a 
aproximação de tais obras só ocorreu a partir da existência dos textos 
kafkianos. Sem eles, não se teria lançado luz sobre esse conjunto que 
os antecederam. 

Com essa ideia, Borges subverte as relações de origem, influência 
e sucessão cronológica defendendo que além do fato de um texto 
derivar de outro anterior, é possível que uma obra defina seus pre-
cursores a posteriori, o que faz com que as articulações intertextuais 
sejam passíveis de reformulação e anacronismos. Portanto, “a leitura 
de um autor determinado ‘afina e desvia’, sensivelmente, a leitura 
de qualquer outro texto precedente ou posterior a ele; dessa forma, 
altera-se a sucessão histórica de autores e títulos e a literatura abre-se 
a um jogo ilimitado de relações textuais” (Olmos, 2008, p.90).

Além de abolir a ideia de originalidade, o conto Pierre Menard 
também derruba a concepção de identidade fixa de um texto, uma 
vez que cada leitor e cada época o lerão de maneira distinta. De acor-
do com Sarlo (2008, p.66-7),

no método de Menard não há lugar para escritas originais ou para o 
princípio de propriedade de uma obra. O sentido se constrói num 
espaço de fronteira entre o tempo da escrita e o tempo do relato, 
entre o tempo da escrita e o tempo da leitura. A enunciação (Menard 
escreve no século XX) modifica o enunciado (as frases idênticas às 
do romance de Cervantes). O paradoxo cômico de Menard mostra, 
por meio de seu escândalo lógico, que todos os textos são reescrita 
de outros textos (num desdobramento especular, oblíquo e infinito 
de sentidos). 

De maneira metafórica, por meio dessa reescritura e transposição 
temporal do Quixote, expressa-se “a ideia central da reflexão crítica 
borgiana: aquela que sustenta que o ato da leitura define a condição 
literária dos textos e abre ao indeterminado suas possibilidades de 
significação” (Olmos, 2008, p.88), fundando o que Emir Rodríguez 
Monegal (1980) chamou de uma poética da leitura, pois lança-se 
ênfase sobre o papel do leitor na construção significativa dos textos. 
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A recepção de uma obra passa a depender mais de quem a lê do que 
de quem a compôs, o que torna as leituras múltiplas e a literatura 
infinita:

a potência de significação de um texto literário não reside apenas nos 
seus atributos discursivos, e sim, especialmente, na relação que o lei-
tor estabelece com ele. Vale dizer, cada leitura renova o texto literário 
na medida em que o ilumina desde uma perspectiva peculiar e inédi-
ta. Essa ideia assimila o ato da leitura ao gesto da re-escritura, já que 
cada leitor, ao inserir o texto literário em um contexto diferencial, 
enriquece suas possibilidades de sentido e abre ao indeterminado 
a interpretação. Se cada leitor pode reescrever o texto, e como dizia 
Borges, colaborar com o escritor, a literatura figura-se infinita por-
que, nela, nenhum texto pode se repetir exatamente igual. (Olmos, 
2008, p.89-90)

Levando em consideração que alguns contos transformam a voz 
narrativa em um crítico literário, esse aspecto de multiplicidade e 
infinitude da literatura implica, de certa forma, a ficcionalidade da 
crítica, pois o crítico lança um olhar pessoal sobre o texto, leva em 
conta suas experiências e consegue estabelecer relações entre inter-
pretações feitas ao longo do espaço-tempo. Mais uma vez, Borges 
expressa que qualquer discurso nunca será neutro e imparcial, pois 
é construído por meio de uma determinada perspectiva. Por essa 
razão é que Candido (1981, p.38) defende que a crítica é também 
criativa, uma vez que, a partir do que a obra oferece e permite, é 
possível encontrar caminhos interpretativos que vão além do que o 
autor quis e planejou imprimir no texto. O crítico, seja por processos 
analíticos, seja por invenção, é quem, em parte, dá coerência à aná-
lise interpretativa. 

A discussão sobre literatura também está presente em O jardim 
de veredas que se bifurcam, conto no qual livro e labirinto se fundem, 
formando um único objeto. A narrativa é ambientada no período 
da Primeira Guerra Mundial e se inicia informando que, segundo 
a História da Guerra Europeia, de Liddell Hart, uma investida 
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britânica teria sido adiada por alguns dias devido à chuva forte. Esse 
dado referencial é, na sequência, colocado em contraste com um 
relato de caráter pessoal, uma declaração em primeira pessoa (cujas 
primeiras páginas teriam se perdido) do chinês Yu Tsun, um espião 
a serviço dos alemães, que deveria enviar aos seus mandatários uma 
mensagem cifrada no jornal, revelando a localização do novo parque 
de artilharia inglês, na cidade de Albert, na França.

Perseguido por Richard Madden, um irlandês ligado ao império 
britânico, Yu Tsun dirige-se à casa do doutor Stephen Albert, que 
fica no centro de um labirinto em forma de jardim, com a intenção 
de matar esse homem, fazer com que o assassinato repercutisse nos 
jornais e usar o sobrenome da vítima, Albert, para transmitir a men-
sagem aos alemães. Para chegar à residência, o chinês é informado 
de que deveria pegar o caminho à esquerda e escolher a esquerda em 
todas as encruzilhadas, o que o faz recordar que esse era o procedi-
mento comum para descobrir o centro de alguns labirintos. 

Percorrer o caminho em declive, cheio de bifurcações e de confu-
sas pradarias, levou o chinês a lembrar-se de seu bisavô Ts’ui Pên, 
um governador que renunciara ao cargo para escrever um romance 
populoso e construir um labirinto em que todos os homens se per-
dessem, objetivos que não se concluíram devido ao seu assassinato. 
O romance fora julgado caótico e o labirinto nunca ninguém encon-
trara. Enquanto anda pelo jardim, Yu Tsun reflete sobre o labirinto 
de seu antepassado:

[...] imaginei-o inviolado e perfeito no cume secreto de uma mon-
tanha, imaginei-o apagado por arrozais ou debaixo da água, ima-
ginei-o infinito, não já de quiosques oitavados e de veredas que 
voltam, mas de rios e províncias e reinos... Pensei num labirinto de 
labirintos, num sinuoso labirinto crescente que abrangesse o passa-
do e o futuro e que envolvesse, de algum modo, os astros.19 (Borges, 
2016, p.85)

 19 “lo imaginé inviolado y perfecto en la cumbre secreta de una montaña, lo imaginé 
borrado por arrozales o debajo del agua, lo imaginé infinito, no ya de quioscos 
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Na imaginação de Yu Tsun surgem duas hipóteses labirínticas: o 
labirinto espacial, que abarcaria o mundo todo e que, por isso, sem 
uma visão panorâmica e abrangente, os indivíduos nem se davam 
conta de ser encerrados num espaço desse tipo, e o labirinto tem-
poral, numa con(fusão) de passado, presente e futuro, tempos que 
marcam a história da humanidade e também a existência individual 
de cada ser. O que o chinês não imaginava era que esse encontro 
esclareceria o mistério das empreitas às quais se dedicara seu bisavô.

Ao chegar à casa de sua vítima, Yu Tsun se surpreende ao ouvir 
uma música chinesa, ser recebido em seu próprio idioma e perceber 
que Stephen Albert acreditava que sua presença ali acontecera a pe-
dido de um cônsul que o enviara para fazer companhia ao doutor e 
conhecer o jardim de veredas que se bifurcam. Ao revelar seu paren-
tesco com Ts’ui Pên, Yu Tsun ouve de Albert, que era um estudioso 
da civilização chinesa, uma revelação sobre as empresas de seu bi-
savô. O dono da casa mostra-lhe o fragmento de uma carta de Ts’ui 
Pên com a seguinte inscrição: “Deixo aos vários futuros (não a todos) 
meu jardim de veredas que se bifurcam”, o qual, somado à confusão 
do romance caótico, levou Albert a concluir que o labirinto infinito 
de Ts’ui Pên nunca encontrado era o próprio livro. Não se tratava de 
um labirinto espacial, mas temporal, como explica o sinólogo:

a frase “vários futuros (não a todos)” me sugeriu a imagem da bifur-
cação no tempo, não no espaço. A releitura geral da obra confirmou 
essa teoria. Em todas as ficções, cada vez que um homem se defronta 
com diversas alternativas, opta por uma e elimina as outras; na do 
quase inextricável Ts’ui Pen, opta, simultaneamente, por todas. 
Cria, assim, diversos futuros, diversos tempos, que também prolife-
ram e se bifurcam. Daí as contradições do romance. Fang, digamos, 
tem um segredo; um desconhecido chama à sua porta; Fang resolve 
matá-lo. Naturalmente, há vários desenlaces possíveis: Fang pode 

ochavados y de sendas que vuelven, sino de ríos y provincias y reinos... Pensé en un 
laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que abarcara el pasado y el 
porvenir y que implicara de algún modo los astros” (Borges, 1994, p.475).

Labirintos_de_Borges_e_Saramago_(MIOLO)_Graf-v2.indd   141Labirintos_de_Borges_e_Saramago_(MIOLO)_Graf-v2.indd   141 20/09/2022   16:20:5120/09/2022   16:20:51



142  CLEOMAR PINHEIRO SOTTA

matar o intruso, o intruso pode matar Fang, ambos podem se salvar, 
ambos podem morrer etc. Na obra de Ts’ui Pen, todos os desenlaces 
acontecem; cada um é o ponto de partida de outras bifurcações.20 
(ibidem, p.89-90)

Stephen Albert também observou que em nenhum momento 
no romance de Ts’ui Pên aparecia a palavra tempo, pois ela era a 
resposta do enigma que o livro continha. O antepassado de Yu Tsun 
“não acreditava num tempo uniforme, absoluto. Acreditava em infi-
nitas séries de tempos, numa rede crescente e vertiginosa de tempos 
divergentes, convergentes e paralelos. Essa trama de tempos que se 
aproximam, se bifurcam, se cortam ou que secularmente se igno-
ram, abrange todas as possibilidades”21 (ibidem, p.92). 

Apesar da revelação, Yu Tsun não podia abdicar de sua missão. 
Atirou em Stephen Albert e na sequência foi capturado por Richard 
Madden e condenado à forca. Contudo, antes de morrer, pôde ler 
no jornal que a cidade francesa fora atacada pelos alemães. Tinha aí 
a garantia de que seus mandatários haviam entendido a mensagem.

No Prólogo à primeira parte de Ficções, Borges classifica esse 
conto como uma narrativa policial. Além dele, outros textos do autor 
flertam com esse gênero. O autor argentino renunciou à produção 
de romances e tinha profunda admiração pelas ideias do americano 

 20 “la frase varios porvenires (no a todos) me sugirió la imagen de la bifurcación en 
el tiempo, no en el espacio. La relectura general de la obra confirmó esa teoría. En 
todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, 
opta por una y elimina las otras; en la del casi inextricable Ts’ui Pên, opta – si-
multáneamente – por todas. Crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que 
también proliferan y se bifurcan. De ahí las contradicciones de la novela. Fang, 
digamos, tiene un secreto; un desconocido llama a su puerta; Fang resuelve matar-
lo. Naturalmente, hay varios desenlaces posibles: Fang puede matar al intruso, el 
intruso puede matar a Fang, ambos pueden salvarse, ambos pueden morir, etcétera. 
En la obra de Ts’ui Pên, todos los desenlaces ocurren; cada uno es el punto de par-
tida de otras bifurcaciones” (Borges, 1994, p.478).

 21 “no creía en un tiempo uniforme, absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en 
una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. 
Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente 
se ignoran, abarca todas las posibilidades” (Borges, 1994, p.479).
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Edgar Allan Poe, que acreditava no poder das narrativas curtas. 
Segundo os pressupostos de Poe (1986), o conto deve ser construído 
a partir de uma unidade de efeito. O contista precisa eleger previa-
mente, entre uma gama de possibilidades, uma única reação que o 
texto deverá provocar no leitor (terror, tristeza ou compaixão, entre 
outros) e organizar todos os elementos, desde a primeira linha, para 
que culminem nesse efeito preconcebido. Para ele, o desfecho da 
obra deve impactar o leitor, na medida em que apresenta a revelação 
de um acontecimento extraordinário. Narrativas breves, segundo o 
americano, são ideais para a execução exitosa desses procedimentos, 
pois favorecem a leitura de uma só assentada, impedem a diluição da 
reação desejada e colocam a alma do leitor sob o controle do escritor 
(Poe, 1986).

Na exposição de suas teses sobre o conto, Ricardo Piglia (2004, 
p.89-90) afirma que um conto é produzido sempre a partir de duas 
histórias, uma aparente e outra secreta, contadas simultaneamente. 
O contista deve criar uma interseção entre essas duas narrativas, de 
forma que, ao final da história aparente, no desfecho, possa emergir 
a história secreta, surpreendendo o leitor. Esse procedimento se ma-
nifesta em O jardim de veredas, uma vez que a história se inicia com o 
mistério que envolve a missão de Yu Tsun, muda o foco para o livro de 
T’sui Pên e, só nas últimas linhas, revela a motivação do espião chinês 
para procurar Stephen Albert e assassiná-lo, impactando o leitor.

Ainda que classificado como um conto policial, é possível perce-
ber que o texto subverte tal gênero, uma vez que o crime não está no 
começo, mas no fim da narrativa. Stephen Albert é uma espécie de 
detetive – pois investiga o mistério do livro de Ts’ui Pên – porém é 
também a vítima, assim como Yu Tsun é, por um lado, o perseguidor 
e assassino e, por outro, o perseguido e a vítima de Richard Madden. 

A propósito, a subversão perpassa de forma generalizada a ma-
neira de concepção dos contos borgianos. O escritor argentino recria 
o gênero a partir de suas necessidades e projetos. Primeiramente, 
Williamson (2011, p.10) destaca que a forma de compor as histórias 
nega a preeminência do romance na hierarquia da literatura moderna 
e dá preferência ao diálogo com narrativas breves e de origem oral:
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Era atraído por modos de contar histórias que haviam precedido 
em muito ao romance: a fábula, a epopeia, a parábola e o conto fol-
clórico. Também favorecia modos contemporâneos relegados à cate-
goria de subgêneros pelo prestígio imponente do romance: a fantasia 
gótica, os contos de aventura, de ficção científica, e, sobretudo, os 
contos policiais, que admirava por suas tramas “teleológicas”. Mas 
Borges não se sentia atado por categorias de nenhum tipo. 

Outro traço peculiar dos textos borgianos é a mistura de gêneros. 
Como se pode notar nas análises realizadas, as narrativas são híbri-
das, visto que partem de uma resenha bibliográfica, um verbete en-
ciclopédico, sinopses de livros apócrifos, obituários, ensaios, notas, 
fatos históricos, teorias filosóficas e teológicas. Diferentes gêneros 
textuais servem de mote para a produção dos contos. Em O jardim de 
veredas que se bifurcam, além do diálogo com as narrativas policiais, 
está presente um registro historiográfico (o trecho dos escritos de 
Liddel Hart) e um relato em primeira pessoa, intimista, biográfico 
de Yu Tsun. 

No centro do conto reside uma reflexão sobre o tempo e sua pers-
pectiva múltipla. Há um tempo linear, em que as ações transcorrem; 
há um tempo circular ou cíclico, uma vez que assim como Ts’ui Pên 
fora assassinado, Albert seria morto e Yu Tsun também perderia a 
vida; há um tempo subjetivo, caracterizado pelas recordações e re-
flexões do espião chinês e de Stephen Albert, que trazem o passado 
ao presente; por fim, há um tempo simultâneo e imprevisível, pois a 
vida dos indivíduos é marcada por escolhas, sendo que, a cada uma, 
abrem-se diferentes bifurcações. Feita uma opção, novas ramifica-
ções se produzem, abrindo a possibilidade de diferentes destinos, tal 
como acontecia no April March, de Herbert Quain.

Borges tinha apreço por temas metafísicos, sendo a indagação 
sobre o tempo um deles. Em sua obra ecoam diferentes concepções 
temporais. Parece que o escritor não tinha o objetivo de solucionar 
o problema, mas de problematizar as diferentes postulações sobre o 
assunto. Na opinião de Hernán Nemi (2017, p.480), o maior achado 
borgiano consiste em
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construir relatos cuja trama se desenvolve respondendo a diferentes 
concepções temporais. Isto é, em alguns contos, a ação se inscreve 
em um tempo linear, enquanto em outros este é circular ou subje-
tivo, ou coexistem tempos simultâneos. Isso demonstra ser errado 
sustentar que o Borges autor adere a uma concepção circular de 
tempo, relacionada ao eterno retorno. Em alguns contos, ele adere 
a essa concepção, mas em outros, a desmente de forma taxativa, e 
opta por outras. 

Sob essa perspectiva, o autor reveza essas diferentes concepções, 
porque acredita que qualquer explicação da realidade se transforma-
rá em uma ficção transitória, pois, como em outros momentos já se 
destacou, as teorias são incompletas e parciais. A vontade de encon-
trar uma verdade absoluta, mesmo sabendo que isso será impossível, 
faz com que, no transcorrer do tempo, uma teoria dê espaço a outra. 

Se essas séries sucessivas temporais retratam uma visão de Bor-
ges sobre o universo e o destino dos homens, que tem, portanto, o 
tempo como mais um de seus aspectos labirínticos, essa condição 
aplica-se também à literatura, já que o labirinto de Ts’ui Pên era um 
livro. A produção literária exige uma escolha por parte do autor, o 
qual precisa eleger um único desfecho entre uma série de desenlaces 
possíveis. 

Na poética de leitura borgiana, a literatura requer escolhas do 
leitor também. Consoante aos estudos da estética da recepção (cf. 
JAUSS et al., 1979), o leitor cria diferentes expectativas diante do 
texto, que vão sucessivamente sendo confirmadas, refutadas ou 
reformuladas. Assim, há várias possibilidades de leitura, de criação 
ou mesmo de recriação, pois, a partir da intertextualidade, um autor 
pode reescrever uma história (sua ou de outro escritor), fazendo 
com que os personagens optem por um dos caminhos recusados na 
versão primária. É o que faz o próprio Borges, ao transformar o Mi-
notauro de fera para uma figura sensível e acuada ou ao fazer nascer 
o Quixote em um novo contexto.

Embora as palavras escritas no papel estejam fadadas a uma 
linearidade, os textos literários são capazes de explorar a categoria 
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temporal e intercalar ou sobrepor diferentes tempos. De acordo 
com a narratologia e com um de seus principais expoentes, o teórico 
Gérard Genette (1979), o tempo linear, cronológico, dos fatos de 
narrativa (tempo da história), pode ser reorganizado na narração 
(tempo do discurso), por meio do uso de retornos ao passado (ana-
lepses/flashbacks) ou antecipações (prolepses/flashforwards), ca-
bendo ao leitor a ordenação das ações. O ritmo também se associa 
ao tempo, pois o narrador pode gastar parágrafos ou páginas para 
expressar acontecimentos que se deram em poucas horas e omitir 
(elipse) ou resumir (sumário) em poucas linhas os acontecimentos 
de vários anos. 

Ao lado do tempo cronológico, as narrativas também são per-
meadas pelo tempo psicológico, que consiste na imaginação, na 
memória, na consciência, no nível mental dos personagens, que 
pode efetuar a fusão de diferentes momentos e projetar um presente, 
um passado ou um futuro diferente daquele que efetivamente se 
concretiza. É por essa razão que o conto defende a existência desses 
tempos múltiplos.

Esse mundo psicológico pode ser o responsável pela existência de 
tempos paralelos. Em Tlön, a partir de uma perspectiva idealista, já 
se discutia que o mundo não seria espacial, mas sim sucessivo, tem-
poral. O tempo, para Borges, é a substância que compõe os homens, 
por isso afirma que “a nossa consciência passa continuamente de 
um estado para outro, e o tempo consiste nessa sucessão” (Borges, 
1986, p.78), sem, porém, esquecer que essas experiências, vividas ou 
imaginadas, transformam-se em memória, outra matéria de que o 
homem é feito, segundo o escritor argentino (ibidem, p.79).

É importante observar que, além dos tempos próprios das ações 
e de tudo o que envolve os personagens nas narrativas, a literatura, 
em sentido amplo, é constituída da memória, seja de indivíduos, de 
uma nação, de uma cultura, de um tempo, de um espaço, de uma 
língua. Dessa forma, traça-se uma relação entre a memória humana 
e a memória contida nos livros: “Dos diversos instrumentos do ho-
mem, o mais assombroso é, indubitavelmente, o livro. Os outros são 
extensões do seu corpo. O microscópio e o telescópio são extensões 
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da vista; o telefone é o prolongamento da voz; seguem-se o arado e 
a espada, extensões do seu braço. Mas o livro é outra coisa: o livro é 
uma extensão da memória e da imaginação” (ibidem, p.21)

Essa discussão sobre o tempo e a memória contida em O jardim 
de veredas que se bifurcam também leva ao questionamento sobre a 
eternidade. Em uma conferência proferida na Universidade de Bel-
grano, o autor de Ficções expôs uma definição sobre o assunto:

A eternidade são todos os nossos ontem, todos os ontem de to-
dos os seres conscientes. É todo o passado – esse passado que não se 
sabe quando começou – e, também, todo o presente. Este momento 
presente que compreende todas as cidades, todos os mundos, o es-
paço interplanetário, e ainda o porvir. Esse porvir, que ainda não foi 
criado, mas que também existe. (ibidem, p.79)

O escritor argentino pondera ainda que, para os teólogos, a 
eternidade seria a conjunção dos diferentes tempos em um mesmo 
instante, teoria explorada no conto O Aleph. Nesta narrativa, dois 
personagens conseguem avistar no porão de uma casa, uma esfera, 
de diâmetro de dois ou três centímetros, na qual seria possível vis-
lumbrar simultaneamente, sem se confundirem, todos os lugares do 
planeta, vistos de todos os ângulos. Colocava-se diante dos olhos 
dos espectadores o inconcebível universo. Embora o foco pareça ser 
os diferentes espaços, a tentativa do narrador de enumerar a visão 
que teve deixa entrever que, além dos locais, o Aleph deveria conter 
todos os diferentes tempos.

Quando se pensa na literatura, a eternidade, assim como a infi-
nitude, é alcançada por meio da intertextualidade, que faz com que 
qualquer texto seja revisitado a qualquer tempo. Por isso A biblioteca 
de Babel deixa claro que os livros hão de perdurar infinitamente. 
Nesse sentido, a escrita é também responsável pela imortalidade dos 
escritores, não corporal e nem sempre pessoal ou individual, mas de 
um estilo, de uma tendência, de uma época. E se a literatura expressa 
os anseios e sentimentos humanos, ela também funciona, de alguma 
maneira, como memória da humanidade. 
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Contudo, é preciso ponderar que a memória transposta para as 
páginas é seletiva e transfigurada, constitui uma interpretação da 
realidade ou projeções de uma realidade inexistente, imaginada. A esse 
respeito afirma Borges (apud Fonseca, 1987, p.94):

A identidade pessoal é a memória. [...] Minhas lembranças mais 
vívidas não são de coisas que me aconteceram, mas de textos que li. 
[...] A memória é o essencial, posto que a literatura está feita de so-
nhos e os sonhos se fazem de recordações. Essas recordações podem 
ser pessoais, podem ser lidas ou, talvez, possam ser herdadas como 
arquétipos. Em todo caso, a memória é necessária como ponto de 
partida e, então, vêm as modificações. [...] Uma obrigação ética do 
escritor é fabular, modificar o passado e, felizmente, o passado é tão 
plástico como obstinado e pertinaz é o presente. Em contrapartida, 
estamos modificando o passado cada vez que nos lembramos dele. E 
o futuro também podemos insinuá-lo como queiramos. 

O conto Funes, o memorioso – que relata a história de um jovem 
que guardava cada detalhe, sendo incapaz de esquecer – demonstra 
que uma memória absoluta pode ser prejudicial, pois veta o poder de 
escolher o que se pode lembrar e impede a categorização, o que faz 
com que aquilo que parecia um prodígio se converte em um proble-
ma: suspeita o narrador que, diante de tantas informações, Ireneo 
“não fosse muito capaz de pensar. Pensar é esquecer diferenças, é ge-
neralizar, abstrair. No mundo entulhado de Funes não havia senão 
detalhes, quase imediatos”22 (Borges, 2017, p.108).

O recorte e a reflexão sobre a realidade que Funes não podia 
realizar é uma das bases da escrita borgiana. O contista argentino 
Julio Cortázar, na esteira das teorias de Edgar Allan Poe sobre as 
formas breves, defendia a limitação da representação que se faz em 
narrativas curtas, estabelecendo uma comparação entre o conto e o 

 22 “no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abs-
traer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos” 
(Borges, 1994, p.490).
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romance, respectivamente, com a fotografia e o cinema. A fotografia 
e o conto precisam limitar uma realidade que seja significativa, “de 
tal modo que esse recorte atue como uma explosão que abre de par 
em par uma realidade muito mais ampla” (Cortázar, 1993, p.151), 
ao passo que o cinema e o romance se fundam por meio da acumu-
lação de realidades amplas e multiformes. Relacionando ainda esses 
dois gêneros com o boxe, o autor conclui que “o romance ganha 
sempre por pontos, enquanto o conto deve ganhar por knock-out” 
(ibidem, p.152), justamente porque um se baseia na acumulação de 
elementos, e o outro, na escolha de um único aspecto que seja o mais 
impactante possível.

Ao lado da intensidade do texto – alcançada com a eliminação de 
tudo o que não contribuísse para a trama – e da tensão, ou seja, uma 
crescente criação de expectativas, Cortázar ressaltava que o tema dos 
contos deveria receber um tratamento literário de forma a convertê-
-los “no resumo implacável de certa condição humana, ou no símbo-
lo candente de uma ordem social ou histórica” (ibidem, p.153).

Borges demonstra em seus contos um cuidado com a seleção 
temática das narrativas, que constroem certa representação capaz de 
expandir-se por diferentes caminhos e reflexões. Isso se deve ao fato 
de que, prezando pela economia narrativa,

seu relato não aspira a representar uma realidade, basta-lhe regis-
trá-la, indicá-la, aludir a ela, sem pretender esgotá-la [...] não se 
trata de copiar todos os pormenores do real tal como se apresentam à 
percepção e à experiência, e sim de oferecer uma imagem da realida-
de simplificada em conceito. A abstração, a imprecisão, a alusão, a 
elipse são operações do discurso necessárias, portanto, para ativar a 
uma “educação do esquecimento” que omita deliberadamente tudo 
aquilo que não for de interesse para as peripécias do relato. (Olmos, 
2008, p.75)

Há que se observar que as narrativas do autor argentino desper-
tam certo estranhamento no leitor, resultante, em primeiro lugar, 
do caráter fantástico dos textos. Segundo Williamson (2011, p.10), 
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Borges repelia o realismo, ou seja, qualquer tentativa direta de es-
pelhamento, de uma representação fiel da realidade, pois acreditava 
que ninguém era capaz de exprimir o real modo de funcionamento 
do mundo. No máximo, poderiam ser feitas suposições sobre os me-
canismos, as quais expressa em seus contos. 

De acordo com Sarlo, essa falta de uma relação direta com a 
realidade fez com que o escritor fosse julgado alheio ao seu mundo 
circundante e às suas raízes argentinas. Contudo, uma análise mais 
detida de seus textos permite verificar que Borges usa símbolos, me-
táforas, mensagens cifradas para destacar sua visão sobre o universo 
e a existência humana. O labirinto figura como uma dessas analo-
gias. Embora sua obra tenha ganhado um status universal, muitos de 
seus contos deixam entrever “um Borges igualmente inteligível nos 
termos da cultura argentina e, em especial, da formação rio-praten-
se” (Sarlo, 2008, p.14).

Além da filiação à literatura fantástica, o estranhamento causado 
por suas narrativas provém também do que Arrigucci Jr. (1997, 
p.11) chamou de “uma conjunção insólita de arte com pensamen-
to”, uma vez que os contos não se preocupam apenas com o enredo, 
mas apresentam indagações intelectuais, filosóficas, metafísicas e 
metalinguísticas sobre a realidade, o tempo, o espaço, o destino dos 
homens, a identidade, a literatura. Esse aspecto contribui para a dis-
solução das fronteiras dos gêneros literários, conferindo aos contos 
um forte teor ensaístico, por meio de um narrador que adota uma 
perspectiva inquisitiva, reflexiva e intelectualizada, tece comentá-
rios, discute teorias, analisa livros e autores reais ou imaginários, 
estabelece hipóteses e conjecturas sobre diversos assuntos. 

Confirmam essas características, por exemplo, o narrador de 
Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, “comentador, inquiridor, e intelectua-
lizado, dado a minúcias, abstrações e ironias, que quase sempre só 
narrava argumentos conjeturais, tirados de outros livros incontáveis 
que sempre tinha lido ou cuja existência inventava” (ibidem, p.15); 
ou a voz narrativa da Biblioteca de Babel, que faz diversas suposi-
ções sobre a origem e as obras que a compõe; ou as indagações do 
narrador sobre as ações de Yu Tsun; ou ainda o narrador resenhista 
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presente em Herbert Quain ou em Pierre Menard. Qualquer conto 
borgiano tende à construção híbrida de ensaio e ficção, dando desta-
que a digressões e abstrações.

Borges inclui-se no grupo de escritores que 

escolheu reconhecer o pensamento como inerente ao modo de ser da 
arte. A reflexão artística, voltando-se muitas vezes sobre si mesma, 
acabou por se fazer uma característica interna das obras de arte, 
frequentes portadoras de poéticas inclusas, apaixonada e especular-
mente debruçadas sobre o próprio processo de sua constituição. E 
assim, também os artistas pensadores se tornaram centrais à nossa 
tradição, caracterizada por alto grau de autoconsciência do fazer 
artístico. (ibidem, p.12)

Dessa maneira, é possível perceber que o autor argentino adotou 
“a ficção como um artefato reflexivo, retórico, propenso a uma fan-
tasia que não se envergonha de si mesma e a preocupações franca-
mente intelectuais e até filosóficas” (Williamson, 2011, p.10).

Outra faceta que se repete em alguns contos borgianos é a ideia 
de busca: de um volume de uma enciclopédia (Tlön), do livro que 
contém todas as explicações (A Biblioteca de Babel), da mensagem 
deixada por deus aos homens (A escrita do deus), de uma pequena 
moeda (O zahir), do lugar onde habitam os que venceram a morte 
(A cidade dos imortais), entre outras. Os textos também criam expec-
tativas não só por aquilo que se pretende encontrar, mas pelo uso de 
cartas e manuscritos incompletos ou de citações extraviadas. 

Se essa característica de busca, por um lado, se associa à procura 
de saídas de um mundo transfigurado em labirinto, por outro, pode 
refletir na postura do leitor frente aos textos, o qual é o responsá-
vel por decodificar os signos linguísticos, unir os fatos relatados, 
desvendar as camadas, buscar caminhos interpretativos, em suma, 
conferir significação à obra. Similar a um indivíduo que testa traje-
tos para chegar ao centro de um labirinto ou para dele sair, o leitor 
enfrenta os enredos, as tramas de letras, constrói e reconstrói percur-
sos, conferindo, assim, uma imagem labiríntica à literatura.
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O leitor dos contos borgianos encontra um narrador que se trans-
forma em um leitor interno nas narrativas, que lê diversas obras, 
teorias, enciclopédias e que, algumas vezes, apresenta-se como 
Borges, estabelecendo um duplo do autor, por meio da autoficção. 
Esse narrador-leitor “é alguém perdido numa biblioteca, alguém 
que passa de um livro para outro, que lê uma série de livros e não um 
livro isolado. Um leitor disperso na fluidez e no rastreamento e que 
tem todos os volumes à sua disposição. Vai atrás de nomes, fontes, 
alusões; passa de uma citação para outra, de uma referência para 
outra” (Piglia, 2006, p.26).

Ambos os leitores, interno ou externo, transformam-se, além de 
peregrinos de um labirinto, numa espécie de detetive, pois os textos 
exigem a participação ativa de quem os lê para decifrá-los.

Embora em qualquer conto o leitor seja impelido a desvendar um 
mistério, o convite à função detetivesca se intensifica nas narrativas 
policiais, nas quais os elementos visíveis são dissimulados, dando 
origem a uma trama secreta, que o leitor vai acompanhando de for-
ma privilegiada. Já se viu que em O jardim de veredas que se bifurcam, 
apenas nas últimas linhas são reveladas as motivações de Yu Tsun 
para assassinar Albert. Em Emma Zunz há uma história policial às 
avessas. Primeiro são apresentados as motivações e o planejamento 
de um crime, executado ao final do texto. A jovem que dá nome ao 
conto recebe uma carta assinada por alguém que desconhece, infor-
mando a morte de seu pai por ter ingerido acidentalmente uma alta 
dose de um sedativo. Emma supõe tratar-se de um suicídio, cuja 
culpa atribui a Aaron Loewenthal, antigo gerente e agora um dos 
donos da fábrica onde ela trabalhava. Ele acusara seu pai de desfalcar 
o caixa e o levara à prisão e exílio ou fuga para o Brasil. 

Emma traça um plano para vingar-se de Loewenthal. Ela liga 
para o seu chefe e marca uma reunião discreta, afirmando que lhe 
daria notícias sobre os boatos de greve que se instauravam na fábri-
ca. Antes do encontro, porém, a jovem vai a um porto e entrega-se 
a um estrangeiro fazendo-se passar por uma prostituta. Quando 
chega à sala de Loewenthal, atira nele, sem conseguir explicar antes 
as razões que a levaram a matá-lo. Na sequência, ela acusa legítima 
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defesa, afirmando que fora abusada pelo homem. Contudo, apenas 
o narrador e o leitor têm conhecimento do que de fato se passou e das 
motivações de Emma.

Em A morte e a bússola, leitor e detetive serão enredados em um 
caso policial. No primeiro parágrafo há a informação de que o crimi-
noso Red Scharlach havia jurado de morte o detetive Erik Lönnrot, 
o qual, ao lado do comissário Treviranus, é chamado para investigar 
a morte de um sujeito chamado Marcelo Yarmolinsky, em um hotel, 
enquanto participava de um congresso talmúdico. Algumas cir-
cunstâncias desse primeiro assassinato repetem-se em crimes sub-
sequentes: todos ocorrem sempre no dia três, há uma equidistância 
entre o local de um assassinato e outro, as vítimas são sempre judias, 
em todas as cenas do crime há losangos coloridos e uma mensagem, 
tratando de letras que articulam um determinado nome. 

Todos esses elementos levam o detetive a acreditar na ligação 
entre os crimes e a presumir um assassino em série. Entretanto, 
aproveitando-se de que Lönnrot era um raciocinador – à moda de 
Auguste Dupin, detetive dos contos de Edgar Allan Poe –, todas 
essas pistas são forjadas por Scharlach para atrair o investigador a 
uma armadilha. Quando o detetive chega ao local onde ocorreria o 
quarto crime e que julgava ter descoberto por antecipação, por meio 
de sua capacidade interpretativa dos fatos, Lönnrot é assassinado 
por Scharlach.

O curioso desse conto é a subversão dos elementos clássicos do 
gênero policial. O leitor tende a seguir o raciocínio de Lönnrot e a se 
surpreender quando percebe que o detetive é a vítima. No entanto, 
se observar atentamente, as pistas verdadeiras estão dadas, porém 
parecendo informações secundárias. O assassino, Red Scharlach, é 
citado diversas vezes e, desde o início, já ameaçara matar o inves-
tigador. As circunstâncias dos crimes são demasiado simétricas, o 
que poderia gerar certa desconfiança. As hipóteses levantadas pelo 
comissário Treviranus, por mais simplórias que pareçam ser, são 
as que fazem sentido ao final, pois, ao contrário do que pensava 
Lönnrot, não havia motivação rabínica nenhuma nos crimes. Assim 
como o detetive é lançado nesse labirinto de pistas falsas, um leitor 
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que espere um conto clássico policial também será enganado, pois 
o herói desse gênero perde seu posto, uma vez que o criminoso é 
quem vence. 

Na poética da leitura criada por Borges, o leitor é peça-chave na 
construção dos sentidos e deve funcionar como um detetive atento 
a todas as pistas, em especial àquelas que parecem detalhes ou di-
gressões. Ricardo Piglia (1994, p.72) estabelece uma relação entre o 
leitor e o crítico literário, pois ambos se tornam investigadores diante 
dos textos, descobrindo as pistas plantadas pelos escritores: 

Em mais de um sentido o crítico é o investigador e o escritor é o 
criminoso. Pode-se pensar que o romance policial é a grande forma 
ficcional da crítica literária. Ou uma utilização magistral por Edgar 
Allan Poe das possibilidades narrativas da crítica. A representação 
paranoica do escritor como delinquente que apaga suas pegadas e 
cifra seus crimes, perseguido pelo crítico, decifrador de enigmas. 

Por meio dessa análise de textos de Borges, é possível notar que o 
labirinto serve como uma metáfora para a concepção de literatura do 
autor argentino: enredos constituídos por fios entrelaçados; histórias 
duplas, aparentemente díspares, que se encontram ao final, sur-
preendendo o leitor; subversão de gêneros, interposição de reflexões 
filosóficas durante a narração. Como um peregrino em um labirinto, 
o leitor percorre as obras por diferentes caminhos, busca pistas, cai 
em armadilhas. A intertextualidade, o diálogo entre obras e autores 
de diversos tempos também evoca um trajeto infinito e incessante 
por textos, uma relação da literatura consigo mesma. Por fim, todos 
esses elementos levam a considerações sobre a autoria, a escrita, o 
ato da leitura, a composição das categorias narrativas, provocações e 
subversões de ideias consagradas. 

À semelhança dos contos de Jorge Luis Borges, as reflexões sobre 
a escrita constituem uma das características marcantes das produ-
ções de José Saramago. Em muitos de seus romances, o autor faz 
referência a ela de algum modo ou insere no enredo algum persona-
gem que escreve: no Manual de pintura e caligrafia, um pintor decide 
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dedicar-se à escrita, paralelamente à confecção de seus retratos; em 
O ano da morte de Ricardo Reis faz-se menção a um dos heterônimos 
do poeta português Fernando Pessoa e coloca-se o protagonista len-
do The God of the Labyrinth, um dos romances de Herbert Quain, o 
autor ficcional do conto de Borges; em História do Cerco de Lisboa, 
há o revisor Raimundo Silva, que altera a prova de um livro sobre o 
acontecimento que dá nome à narrativa; O Evangelho segundo Jesus 
Cristo preenche as lacunas da história bíblica dando ao Messias 
traços de profunda humanidade; em Ensaio sobre a cegueira um 
escritor abriga-se na casa do primeiro cego e tenta registrar, embora 
desprovido da visão, os sentimentos atrelados ao surto de cegueira 
branca; em Todos os nomes, o Sr. José anota cada passo de sua inves-
tigação; em As intermitências da morte, os marcados para morrer são 
notificados do fim de sua vida a partir do recebimento de uma carta.

Outro traço que aproxima as obras dos dois escritores é a sub-
versão de gêneros. No caso das narrativas de Saramago, esse aspecto 
se manifesta desde o título dos seus romances. Manual de pintura e 
caligrafia, embora se apresente como um manual, mistura as crises 
e oscilações entre a pintura e a escrita vividas pelo pintor H com ca-
racterísticas de um tratado, uma autobiografia, um relato de viagem. 
Memorial do Convento e História do Cerco de Lisboa mesclam as fron-
teiras entre história e ficção. O primeiro romance parte da construção 
de um convento em Mafra, no século XVIII, para retratar a explo-
ração de trabalhadores, entre os quais está Baltasar, apaixonado por 
Blimunda, ao passo que o segundo relata a história de um revisor que, 
numa obra, nega a ajuda dos cruzados aos portugueses na tomada de 
Lisboa. O Evangelho segundo Jesus Cristo parodia um gênero bíblico. 
Ensaio sobre a cegueira e Ensaio sobre a lucidez investem em nuances 
reflexivas e filosóficas, próprios do gênero ensaístico. As pequenas 
memórias recriam a infância do escritor português. Em A viagem do 
elefante, o leitor acompanha, em uma narrativa de viagem, o percurso 
do elefante Salomão e seu condutor Subhro a caminho da Áustria.

Como se pode notar, ao nomear as narrativas, se estabelece um 
jogo linguístico e conceitual, uma vez que o autor português, “além 
de não seguir as orientações que ditam que o título de uma obra deve 
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sintetizar o conteúdo discutido, representando uma ‘moldura’ do 
texto e a delimitação dada ao tema, não obedece às distinções de gê-
neros” (Braga, 1999, p.97). Nesse sentido, Saramago toma o gênero 
romance, provoca mudanças substanciais e imprime nele sua marca. 

A mistura de gêneros, anunciada ao leitor desde os títulos das 
obras, se manifesta com clareza no interior dos textos. Segundo os 
apontamentos de Ana Monner Sans (1999, p.441), Todos os nomes – 
que conta a história de Sr. José em busca da mulher desconhecida, 
conforme comentamos no primeiro capítulo – reúne, por exemplo, 
características de um relato de aventura, de uma fábula, de uma 
narrativa policial, de uma novela de amor cavalheiresca e de um 
texto filosófico.

Trata-se de um relato de aventuras, pois o Sr. José se transforma 
numa espécie de herói que enfrenta muitas peripécias em sua busca 
pela desconhecida: as visitas noturnas à Conservatória, a espreita 
da casa onde a moça nascera, o interrogatório da senhora do rés do 
chão, o assalto à escola, os delitos cometidos, a ida ao cemitério, en-
tre outras. Esses episódios marcam a saga do auxiliar de escrita, na 
tentativa de atingir a sua meta.

O fato de ser construído a partir de uma investigação transforma 
o romance em uma narrativa policial. Convertido em investigador, 
Sr. José assume o caso da mulher desconhecida. O texto destaca 
estratégias, deduções, indagações e lógicas adotadas pelo detetive 
para chegar ao paradeiro da dona do verbete, que veio parar de forma 
enigmática em suas mãos. No entanto, não se nota a estrutura clás-
sica de um romance policial, pois, tal como fez Borges em O jardim 
de veredas que se bifurcam, Saramago congrega no Sr. José tanto o 
papel de criminoso (devido às mentiras, às falsificações e aos assal-
tos) quanto o de investigador. Além disso, assim como em A morte 
e a bússola, o detetive que pensa investigar não se dá conta que está 
sendo também investigado por um segundo agente, o Conservador, 
que acompanha todos os passos do funcionário de sua repartição. 
Por último, a morte da mulher não envolve nenhum criminoso, pois 
fora um suicídio. O Sr. José, ciente disso, passa a levantar hipóteses 
das causas que a levaram a cometer tal ato. 
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Na opinião de Sans (ibidem), a história do Sr. José pode ser trata-
da também como uma novela de amor cavalheiresco, pois joga com a 
ideia de um amor inalcançável, inatingível, de um encontro amoroso 
que não vai acontecer. Paralelamente às descobertas da investigação, 
o auxiliar de escrita apaixona-se pela mulher desconhecida. A certe-
za desse amor se dá quando visita a casa dela, ouve a voz na secretária 
eletrônica, sente o perfume das roupas e assenta-se na cama que 
fora daquela figura que tanto buscara. Se comumente os cavalheiros 
contavam com um fiel escudeiro, que lhes servia de conselheiro e 
confidente, na solidão de Sr. José quem executa esse papel é o teto 
de sua residência, no qual o funcionário da Conservatória projeta as 
vozes de sua consciência. 

O romance de Saramago contém ainda uma veia filosófica forte. 
A saga do auxiliar de escrita presta-se a reflexões sobre a identidade, 
o destino, a vida solitária, a angústia, a morte, o cotidiano massa-
crante, a verdade, a mentira, entre outros aspectos. Arnaut (2008, 
p.42) arremata dizendo que “Todos os nomes é uma reflexão sobre 
solidão, medos e subserviências, procuras e fugas, homens e mulhe-
res, acasos e amores, ilusões e desilusões. Isto é, sobre a vida, sobre a 
condição humana”.

Diante de tudo isso, o texto permite ser lido também como uma 
fábula, “cuja moral é que somente ao aceitar lucidamente o risco de 
viver, reconhecendo que estamos submetidos ao destino e condicio-
nados pela casualidade, ao entregarmo-nos sem temores ao amor, 
conseguiremos, nós, seres humanos, ser artífices de nossas vidas e 
tornar plena esta nossa condição”23 (Sans, 1999, p.441).

Por fim, conhecedores da mitologia grega poderão estabelecer 
uma relação entre a história narrada e o mito de Orfeu, pois assim 
como este último foi ao mundo dos mortos resgatar sua amada Eurí-
dice, mas não pôde finalizar sua missão, por ter descumprido ordens 

 23 “cuya moraleja es que solamente al aceptar lúcidamente el riesgo de vivir, reco-
nociendo que estamos sometidos al azar y condicionados por la casualidad, al 
entregarnos sin temores al amor, logramos los seres humanos ser artífices de nuestras 
vidas y hacer plena nuestra condición de tales” (Sans, 1999, p.441).
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divinas de olhar para ela somente quando estivessem novamente 
sob a luz do sol, o Sr. José tenta resgatar a mulher desconhecida do 
esquecimento, não lhe devolvendo a vida, mas reinserindo-a simbo-
licamente, por meio do verbete, no mundo dos vivos. 

O texto de Saramago dialoga também com O mito de Sísifo, de 
Camus. Sísifo foi condenado pelos deuses a rolar incessantemente 
uma rocha até o alto de uma montanha, de onde tornava a cair, obri-
gando-o a recomeçar, em um trabalho inútil e em um ciclo intermi-
nável. Mesmo ciente da ineficácia de seus esforços de levar a pedra 
ao topo, Sísifo continua tentando porque acredita que “a própria 
luta para chegar ao cume basta para encher um coração de homem” 
(Camus, 2016, p.124). É semelhante ao que se passa com o Sr. José, 
que sabe que nunca terá diante de si a figura real correspondente ao 
nome contido no verbete e nunca saberá com exatidão os motivos 
que a levaram ao suicídio, mas continua sua empreita, porque o 
sentido de sua existência não está no encontro, mas na busca, no 
caminho percorrido.

Esses apontamentos explicitam a mistura e a subversão de gêne-
ros em Todos os nomes, traço que aproxima as narrativas de Borges 
e Saramago. Ao mesmo tempo, percebe-se que o autor português 
parece crer, assim como o contista argentino, na força da intertex-
tualidade como memória da literatura, uma vez que busca gêneros e 
referências de tempos e espaços diversos para compor as suas obras, 
recordando-os, trazendo-os ao presente, atualizando-os e refletindo 
sobre eles. 

Contribui para essa subversão de gêneros a postura do narra-
dor, que tanto nas obras de Borges quanto nas de Saramago não se 
limita apenas a narrar os fatos, mas faz comentários, tece reflexões 
metalinguísticas, expressa suas inquietações, expõe suas teorias, 
julga a atuação dos personagens. O autor português se vale de um 
narrador que, no rol de classificação de Norman Friedman (1967, 
p.119), pode ser caracterizado como onisciente intruso, porque tem 
domínio sobre toda a narrativa e seus agentes (tudo sabe) e apete-
ce-lhe intrometer-se e conduzir o relato, indo além da narração dos 
acontecimentos.
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A voz narrativa trava com o texto e com o leitor um jogo de apro-
ximação e afastamento. Segundo Seixo (1999, p.137), o narrador 
intercala momentos em que se assemelha ao narrador onisciente oi-
tocentista, “mas que, ao jeito saramaguiano, se distancia de quando 
em quando de seus personagens para assumir, em primeira pessoa, 
cumplicidades críticas junto do leitor”.

Destaca Adriano Schwartz (2004, p.42) que

o narrador em Saramago é peculiar. O escritor usa ao longo da maior 
parte dos romances um narrador em terceira pessoa, mas insere nele 
características de primeira pessoa: é praticamente onisciente, con-
tudo, ao mesmo tempo, claramente tendencioso – pode-se até dizer 
apaixonado, com as cargas positiva e também negativa inerentes ao 
termo. Trata-se de um narrador que, como um deus (pagão, pois 
prega uma outra fé, e português, a julgar pelos inúmeros pronomes 
possessivos em primeira pessoa que surgem em descrições, por 
exemplo, ao longo das narrativas), busca pegar o leitor pela mão e 
levá-lo a conhecer os mistérios de um labirinto do qual ele possui 
amplo conhecimento, mas que, simultaneamente, faz todo o esforço 
para que esse leitor se aproprie desse ambiente do jeito que ele crê 
ser o adequado, utilizando para tanto as armas que supõe mais apro-
priadas em cada situação. Tal paixão assume intensidades e sentidos 
variáveis em cada um dos romances do autor.

Essa intimidade que o narrador estabelece com o leitor é alcan-
çada a partir de algumas estratégias. Uma delas é a digressão. O 
narrador desvia-se momentânea e sutilmente do enredo para tecer 
reflexões e comentários desencadeados a partir dos acontecimentos 
relatados. É o que ocorre, por exemplo, em Todos os nomes. Sr. José 
tinha como passatempo colecionar recortes relacionados à vida de 
pessoas famosas. Do grupo de personalidades catalogadas, ele cos-
tumava ranquear as cem mais notáveis. Contudo, essa classificação 
era modificada com frequência, pois dependia do grau de exposição 
das celebridades na mídia. A alternância de nomes e a dinamicidade 
no rol de famosos leva a voz narrativa a compartilhar com o leitor 
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sua opinião sobre a fama, que não passa de uma condição relativa, 
acidental e efêmera:

A fama, ai de nós, é um ar que tanto vem como vai, é um cata-vento 
que tanto gira ao norte como ao sul, e tal como sucede passar uma 
pessoa do anonimato à celebridade sem perceber porquê, também 
não é raro que depois de ter andado a espanejar-se à calorosa aura 
pública acabe sem saber como se chama. Aplicadas estas tristes ver-
dades à colecção do Sr. José, compreende-se que também nela haja 
gloriosas subidas e dramáticas descidas, um que caiu do grupo dos 
suplentes e entrou no grupo dos efectivos, outro que já não cabia na 
garrafa e teve de ser deitado fora. A colecção do Sr. José parece-se 
muito com a vida. (Saramago, 2014, p.29)

Repare-se que o caráter de cumplicidade com quem lê o texto 
é marcado pelo uso da primeira pessoa do plural (nós), que inclui 
leitor e narrador em um mesmo grupo. Além disso, observe-se que 
a coleção do Sr. José é secundarizada para dar espaço ao comentário 
(expresso no primeiro período do fragmento), que logo na sequência 
se articula novamente ao fio narrativo, o que torna sutis as intro-
missões, mas, ao mesmo tempo, permite que o narrador estabeleça 
companheirismo e exerça influência sobre o leitor.

Em alguns momentos, para transmitir essas reflexões, as narra-
tivas de Saramago se valem do discurso indireto livre, que acontece 
quando, sem anúncio prévio, a voz do narrador se funde à de algum 
personagem, impedindo que se saiba efetivamente quem seja o locu-
tor do trecho. Esse recurso é comumente utilizado para permitir ao 
leitor ter acesso ao pensamento, à consciência, ao fluxo da linguagem 
interior de determinado personagem.

Em A caverna há um exemplo disso. O oleiro Cipriano Algor sai 
da área rural em direção ao Centro Comercial para o qual fornece as 
peças que produz. No caminho, já às margens da cidade, depara-se 
com um caminhão queimado (do qual não se via sinal da carga que 
transportava), alguns carros de polícia e soldados movendo-se nos 
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barracões improvisados, onde vive uma parcela menos favorecida 
economicamente da população urbana. 

Tendo em vista que nessa região era comum o assalto à carga de 
caminhões, Cipriano questiona qual teria sido a intenção dos assal-
tantes ao atear fogo ao veículo. Conjectura que poderia ter resultado 
da tentativa de reação do motorista, mas chega a outra conclusão:

O camião não fora queimado pela gente das barracas, mas pela 
própria polícia, era um pretexto para a intervenção do exército, Cor-
to a cabeça se não foi isto que sucedeu, murmurou o oleiro, e então 
sentiu-se muito cansado, não por ter esforçado de mais a mente, mas 
por ver que o mundo é assim mesmo, que as mentiras são muitas e as 
verdades nenhumas, ou alguma, sim, deverá andar por aí, mas em mu-
dança contínua, não só não nos dá tempo para pensarmos nela enquan-
to verdade possível, como ainda teremos primeiro de averiguar se não 
se tratará de uma mentira provável. (idem, 2016a, p.91, grifo nosso)

O trecho em destaque deixa dúvida quanto a quem seria o dono 
da voz, já que parece que o narrador está contando o que se passou na 
cabeça do oleiro, ao mesmo tempo que se tem a impressão de ouvir a 
voz da consciência de Cipriano. A reflexão sobre mentiras e verda-
des, aparência e essência – já presente no mito da caverna de Platão, 
com o qual o romance dialoga – parece ser compartilhada, por meio 
da fusão de vozes do narrador e do personagem, às quais se pode 
juntar também a do leitor, graças, uma vez mais, ao uso de formas da 
primeira pessoa do plural (nos, pensarmos, teremos).

Outra estratégia do narrador saramaguiano para aproximação do 
leitor é o seu comportamento judicativo. Os fatos relatados são com 
frequência acompanhados de julgamentos e interpretações da voz 
narrativa. É o que se passa na discussão do nome e na maneira como 
as pessoas se dirigem ao Sr. José, em Todos os nomes: 

por algum desconhecido motivo, se é que não decorre simplesmente 
da insignificância da personagem, quando ao Sr. José se lhe pergun-
ta como se chama, ou quando as circunstâncias lhe exigem que se 
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apresente, Sou Fulano de Tal, nunca lhe serviu de nada pronunciar o 
nome completo, uma vez que os interlocutores só retêm na memória 
a primeira palavra dele, José, a que depois virão a acrescentar, ou 
não, dependendo do grau de confiança ou de cerimónia, a cortesia 
ou a familiaridade do tratamento. Que, diga-se já, não vale o de 
senhor tanto quanto em princípio pareceria prometer, pelo menos 
aqui na Conservatória Geral, onde o facto de todos se tratarem dessa 
maneira, desde o conservador ao mais recente dos auxiliares de es-
crita, não tem sempre o mesmo significado na prática das relações 
hierárquicas, podendo mesmo observar-se, nos modos de articular 
a breve palavra e segundo os diferentes escalões de autoridade ou os 
humores do momento, modulações tão distintas como sejam as da 
condescendência, da irritação, da ironia, do desdém, da humildade, 
da lisonja, o que mostra bem a que ponto podem chegar as poten-
cialidades expressivas de duas curtíssimas emissões de voz que, à 
simples vista, assim reunidas, pareciam estar a dizer uma coisa só. 
(idem, 2014, p.19-20)

Observa-se que o narrador julga que os sobrenomes do Sr. José 
são esquecidos devido à sua insignificância. O pronome de trata-
mento senhor que poderia atribuir ao auxiliar de escrita uma posição 
de respeito não o faz, pois na Conservatória essa forma de cortesia 
é generalizada entre todos os funcionários, independentemente da 
função que executam. Além disso, dependendo da entonação que 
se dá a esse pronome, pode deixar de expressar consideração para 
exprimir, pelo contrário, conotações negativas.

Em muitos casos, os julgamentos do narrador são acompanhados 
de uma veia irônica. Memorial do Convento abre-se descrevendo o 
drama do rei D. João V e da rainha D. Maria Ana, casados há dois 
anos, mas que não conseguiam gerar um filho para a sucessão do tro-
no. Quando finalmente a rainha engravida, o frei Antônio, confessor 
dela, fica sabendo da notícia e procura o rei antes de que ele fosse 
comunicado, fazendo-o prometer que, se construísse um convento 
para os frades franciscanos, Deus lhe enviaria o herdeiro, com o que 
o monarca concorda. 
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Depois de partilhar essas informações com o leitor, afirma o 
narrador: “D. Maria Ana, por ser tão piedosa senhora, concordou 
calar-se o tempo bastante para aparecer com o chamariz da promessa 
o escolhido e virtuoso frei António” (idem, 2000, p.26). No entanto, 
nesse contexto, sabe-se que a rainha não era tão piedosa. Aceitou tu-
do isso talvez por medo de ser castigada pelos sonhos que tinha com 
o cunhado ou pelas vezes em que se enraiveceu enquanto rezava ave-
-marias, porque o seu ventre não gerava, tal qual a mãe de Jesus, um 
bendito fruto, circunstâncias que nunca teve coragem de confessar 
ao padre. Frei António, por sua vez, não parece escolhido e virtuoso, 
pois não teve revelação divina alguma, apenas aproveitou-se da si-
tuação para beneficiar a si e a sua ordem religiosa. 

Outra forma encontrada de aproximar a história contada do lei-
tor é investir em provérbios, ditados populares. A utilização desses 
recursos busca trazer ao texto a autoridade da sabedoria popular, 
do imaginário coletivo. Em A jangada de pedra, encontram-se, 
por exemplo: “Há males que vêm por bem” (idem, 1999a, p.242), 
“Água mole em pedra dura tanto dá até que fura” (ibidem, p.27), “O 
que tem de ser, tem de ser, e tem muita força” (ibidem, p.8). Em En-
saio sobre a cegueira, aparecem os seguintes: “Quem não arrisca não 
petisca” (idem, 2008b, p.106), “Quem não tem cão caça com gato 
(ibidem, p.260), “O pior cego foi aquele que não quis ver” (ibidem, 
p.283), “Quem parte e reparte e não fica com a melhor parte, ou é 
tolo, ou no partir não tem arte” (ibidem, p.103). 

No entanto, há algumas vezes que os ditados são citados para 
ser refutados. Pensando-se que as dificuldades enfrentadas pela 
cegueira branca deveriam ter unido as vítimas, reflete o narrador de 
Ensaio sobre a cegueira: “Aqui, onde deveria ter sido um por todos 
e todos por um, pudemos ver como cruelmente tiraram os fortes o 
pão da boca aos débeis” (ibidem, p.205), referindo-se ao fato de que 
o grupo de cegos malvados exigiu a entrega de pertences e praticou 
violência sexual em troca de disponibilizar alimentos para as demais 
camaratas. 

Nesse mesmo romance, é possível notar outra técnica explorada 
nas obras do autor português, a reformulação de ditados populares, 
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de forma a atualizar o senso comum. Há um momento em que o ve-
lho da venda preta se dispõe a ajudar a mulher do médico a carregar 
baldes cheio de água: “O trabalho do velho é pouco, mas quem o 
despreza é louco. Esse ditado não é assim, Bem sei, onde eu disse 
velho, é menino, onde eu disse despreza, é desdenha, mas os ditados, 
se quiserem ir dizendo o mesmo por ser preciso continuar a dizê-lo, 
têm de adaptar-se aos tempos, És um filósofo, Que ideia, só sou um 
velho” (ibidem, p.269).

Efeito semelhante acontece em A jangada de pedra, enquanto Pe-
dro Orce conta suas aventuras e relata um estremecimento de terra: 
“O que não tem explicação, explicado está, disse o alcaide de Gra-
nada, que assistia, mas um dos sábios corrigiu, O que não tem expli-
cação, terá de esperar mais um bocadinho, falou sem rigor científico 
mas toda a gente percebeu e lhe deu razão” (idem, 1999a, p.82).

Em outras ocasiões narrador e personagens abandonam a sabe-
doria popular, difundida em ditados ou provérbios, e criam com 
um tom filosófico suas próprias máximas ou aforismos, extraídos 
da interpretação de um fato vivido ou narrado e funcionando como 
um resumo, uma espécie de ensinamento ou descoberta comparti-
lhada com o leitor. Servem de exemplo em Todos os nomes os trechos 
“Quanto mais se olha, menos se vê” (idem, 2014, p.247) e “É nas 
ocasiões de mais extremo apuro que o espírito dá a autêntica medida 
de sua grandeza” (ibidem, p.237). Em A caverna encontram-se “Es-
tupidez perder o presente só pelo medo de não vir a ganhar o futuro” 
(idem, 2016a, p.251), “É com o que é que temos de viver, não com as 
fantasias do que poderia ter sido, se fosse” (ibidem, p.273). 

Esses fragmentos extraídos de alguns romances servem de amos-
tra de procedimentos recorrentes nas narrativas de Saramago, no que 
tange ao uso de frases feitas, como ditados, provérbios ou sentenças 
convertidas em aforismos ou máximas.

Outra marca da narrativa saramaguiana são as descrições por-
menorizadas, que o autor parece ter herdado do realismo queirosia-
no. Os romances tendem a descrever os espaços onde se desenrolam 
os fatos de maneira a proporcionar uma visualização da cena, como 
se fosse uma câmera focalizando o cenário. É o que acontece com a 
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descrição da Conservatória e do Cemitério, de Todos os nomes, com 
o Centro Comercial, de A caverna, ou com o manicômio de Ensaio 
sobre a cegueira, apresentado pelo narrador por meio da perspectiva 
da mulher do médico, quem, depois de ter descoberto que o lugar 
se dividia em duas alas e de ter conhecido uma das camaratas, ave-
rigua que

Havia mais camaratas, corredores longos e estreitos, gabinetes 
que deviam ter sido de médicos, sentinas encardidas, uma cozinha 
que ainda não perdera o cheiro de má comida, um grande refeitório 
com mesas de tampos forrados de zinco, três celas acolchoadas até 
à altura de dois metros e forradas de cortiça daí para cima. Por trás 
do edifício havia uma cerca abandonada, com árvores mal cuidadas, 
os troncos davam a ideia de terem sido esfolados. Por toda a parte se 
via lixo. A mulher do médico voltou para dentro. Num armário que 
estava meio aberto encontrou camisas-de-forças. Quando voltou a 
juntar-se ao marido, perguntou-lhe, És capaz de imaginar aonde nos 
trouxeram, Não, ela ia a acrescentar A um manicómio [...]. (idem, 
2008b, p.47)

O excerto revela a riqueza de detalhes na descrição. Há outras 
passagens da narrativa que complementam o retrato do espaço 
construído com palavras. Contudo, é curioso observar que essa por-
menorização, se por um lado coloca o leitor em posição confortável, 
visualizando a cena, por outro, é paradoxal que os espaços, em espe-
cial dos romances da fase da pedra, ganhem um caráter universal. A 
cidade atingida pela cegueira, por exemplo, pode representar qual-
quer grande centro urbano. Interessa apontar também que se a am-
bientação recebe um tratamento minudente, na caracterização dos 
personagens são privilegiados os traços psicológicos em detrimento 
da aparência física, mais um índice de universalização. 

Intensifica essas descrições, o apreço por comparações. Nesse 
mesmo romance, podemos encontrar a associação entre os carros 
impacientes no sinal fechado e cavalos nervosos, sentindo vir ao ar a 
chibata (ibidem, p.11); o salto do sapato da rapariga, fino como um 
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estilete, que fere a perna do ladrão de carros (ibidem, p.57). Algumas 
são inusitadas como a consciência comparada a um animal feroz 
com dentes a morder (ibidem, p.26), enquanto outras prestam-se à 
postura ácida do narrador: “não é assim tão grande a diferença entre 
ajudar um cego para depois o roubar e cuidar de uma velhice caduca 
e tatebitate com o olho posto na herança” (ibidem, p.25).

A sinestesia, figura de linguagem que efetua, em uma descrição, 
um cruzamento de sensações dos diferentes sentidos, é outro recurso 
empregado pelo narrador saramaguiano para enriquecer as descri-
ções e comparações, como comprova um trecho de Manual de pintu-
ra e caligrafia: “Como se eu estivesse no interior de uma gruta e em 
frente dela caísse uma cascata, grossas e resplandecentes cordas de 
água, mas sem rumor, a não ser no interior dos olhos este zumbido, 
que é o de uma lágrima ardendo” (idem, 2010, p.90).

Observe-se que, nesse caso, a descrição conjuga traços da visão 
(avistar a cascata resplandecente), do tato (grossas cordas de água, a 
ardência dos olhos, a lágrima) e da audição (o zumbido e a ausência 
de rumor, o silêncio). 

A “magnífica capacidade de estabelecer cumplicidades explícitas 
com o leitor que é um dos maiores encantos da prosa de José Sara-
mago” (Seixo, 1999, p.21), por vezes, faz esquecer da onisciência do 
narrador, que possui o privilégio “de saber tudo quanto haverá de 
suceder até à última página deste relato, com excepção do que ainda 
vai ser preciso inventar no futuro” (Saramago, 2016b, p.244). 

Essa vantagem alia-se também ao caráter seletivo do narrador, 
que escolhe os fatos que merecem fazer parte do relato, como ocorre 
em A caverna, quando opta por suprimir a conversa entre a família 
de Cipriano no caminho de mudança para o Centro Comercial, 
dando espaço apenas para o diálogo de Marta e Marçal sobre o rela-
cionamento deste último com seus pais, pois essas eram “as únicas 
palavras merecedoras de registo nesta história, e ainda assim por 
alto, de modo puramente acidental” (idem, 2016a, p.303-4). 

Destaque-se também o caráter imperativo do narrador quando, 
já ao final da narrativa, Cipriano reencontra-se com Isaura, a mulher 
por quem se apaixonara: “suspenda-se agora tudo, por favor, que 
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ninguém fale, que ninguém se mexa, que ninguém se intrometa, esta 
é a cena comovedora por excelência” (ibidem, p.341). 

É inegável que o narrador saramaguiano tem pleno domínio do 
que conta, ele “é a grande Voz e o grande Olho, dizendo o que ouviu 
e viu, lá em nenhum lugar, nem em nenhum tempo” (Madruga, 
1998, p.15). A aproximação e troca de confidências observada é, de 
certa forma, uma armadilha para influenciar quem o lê. Se, por um 
lado, a voz narrativa funciona como um guia, por outro, coloca o 
leitor diante de um labirinto e o faz percorrer diferentes caminhos, 
acompanhando a atuação dos personagens e, simultaneamente, 
sendo provocado pelas reflexões do narrador, que chama a atenção 
para perspectivas variadas, proporcionando distintas nuances inter-
pretativas. Isso é o que o torna intruso, característica que se atribui, 
segundo Carlos Reis e Ana Cristina Lopes (2007, p.207-8), a um 
narrador que projeta sua subjetividade nos enunciados, manifestan-
do-se nos planos ideológico e afetivo, como ocorre nos romances de 
Saramago, cuja voz narrativa imprime ao relato suas conjecturas, co-
mentários e interpretações, além de um “tom sentencioso, tendência 
moralizante ou pelo menos judicativa” (Seixo, 1999, p.23). 

Segundo Piglia (2004, p.101), as narrativas de Borges exprimem 
uma tensão entre ouvir e ler: “ouvir um relato que se possa escrever, 
escrever um relato que se possa contar em voz alta”. O argentino 
deu preferência às formas breves, como o conto, porque acreditava 
que elas guardavam uma relação próxima com a oralidade. Por essa 
razão, Borges abdicou de escrever romances, pois esse gênero, em 
sua concepção, “é demasiado alheio às formas orais, ou seja, perdeu 
os rastros de um interlocutor presente, a possibilitar o subentendido 
e a elipse, e portanto a rapidez e a concisão dos relatos breves e dos 
contos orais” (ibidem, p.101).

Saramago também se mostrava preocupado com essa manu-
tenção da relação entre oralidade e escrita, em consonância com a 
ideia defendida por Walter Benjamin (1994, p.198) de que “entre 
as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem 
das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos”. 
Contudo, o autor português, depois de ter transitado por outros 

Labirintos_de_Borges_e_Saramago_(MIOLO)_Graf-v2.indd   167Labirintos_de_Borges_e_Saramago_(MIOLO)_Graf-v2.indd   167 20/09/2022   16:20:5220/09/2022   16:20:52



168  CLEOMAR PINHEIRO SOTTA

gêneros, encontrou no romance o espaço para sua maior expressão 
de contador de histórias e, diferente do que pensava Borges, apesar 
da extensão alongada das narrativas, conseguiu criar um narrador 
que alcança uma forte aproximação dos interlocutores, leitores ou 
ouvintes das obras.

Na opinião de Beatriz Berrini (1998, p.55), o narrador sarama-
guiano exerce uma fascinação no público, com quem mantém uma 
comunicação viva, um contato direto e constante, que traz à lem-
brança a imagem do tradicional contador de histórias: à sua volta, 
olhos e ouvidos atentos, embevecidos, estão os ouvintes ou os leito-
res, sequiosos de sua palavra. As histórias, somente ele as conhece e 
ninguém a não ser ele sabe contá-las com as infinitas modulações de 
sua voz (ibidem, p.54).

Assim como acontece nos contos de Borges, Saramago conseguiu 
alcançar esse tipo de narrador por meio da junção entre arte e pensa-
mento. Trata-se, como já se viu, de um narrador que mescla o relato 
dos fatos com ponderações sobre a construção ou o desdobramento 
da narrativa, com comentários, conjecturas ou digressões que visam 
atingir o leitor. Esse mecanismo confere um viés ensaístico às suas 
obras, o que faz o escritor declarar em entrevista, de forma bem-
-humorada: “É possível que eu não seja um romancista, porque no 
fundo não me interesse tanto contar histórias. O que na verdade sou 
é um ensaísta, escrevo ensaios com personagens” (apud Aguilera, 
2008, p.15). Ideia semelhante manifesta o autor ao tentar definir 
seu Ensaio sobre a cegueira: “ensaio que não é ensaio, um romance 
que talvez o não seja, uma alegoria, um conto filosófico” (Saramago, 
1997a, p.275). Essas declarações demonstram que o romancista tem 
consciência dos diferentes gêneros imbricados em seus textos e da 
dificuldade de incluí-los em uma categoria genérica única. 

A configuração narrativa que se observa a partir de Levantado 
do chão leva as obras saramaguianas a fundarem-se por meio de 
uma estrutura labiríntica. É comum que os romances contenham 
parágrafos longos, que podem estender-se por páginas e páginas. O 
texto se dilata dessa forma porque o escritor abdica do corrente uso 
de dois pontos e travessão para expressar os diálogos e funde em um 
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mesmo parágrafo o discurso do narrador e a fala dos personagens. 
A passagem de uma voz a outra é marcada pelo emprego de uma 
vírgula e pela utilização de uma letra maiúscula. A entonação das 
frases fica a cargo do leitor, pois não há pontos de exclamação para 
indicar surpresa ou exaltação, tampouco há pontos de interrogação 
para sinalizar perguntas. As narrativas restringem-se unicamente ao 
uso de vírgulas e pontos finais.

Esse procedimento é responsável por aproximar seus relatos 
da oralidade. Essa conjunção de vozes é típica de um contador de 
histórias, que não relata apenas experiências pessoais, mas também 
eventos que se passaram com outras pessoas e de que tenha tomado 
conhecimento, narrativas inventadas ou modificadas. O narrador sa-
ramaguiano é uma voz palimpséstica, que carrega ecos de outras vozes. 
O autor português julga inclusive que essa inovação na constituição 
do narrador tenha surgido em Levantado do chão, pois esse romance 
tinha como característica expressar as diferentes vozes dos lavradores 
alentejanos, submetidos a terríveis condições de trabalho no campo.

Vale recordar que em alguns romances, além do narrador em 
terceira pessoa, alguns personagens ocupam o lugar de contadores 
de histórias. Em Levantado do chão, Antonio Mau-Tempo é uma 
dessas figuras que relata casos reais ou com doses de invenção e ain-
da julga e absolve as ações indignas praticadas por José Gato e seu 
grupo, sob os argumentos de que a vida determinara o comporta-
mento desses indivíduos que, em uma reminiscência a Robin Hood, 
roubava os ricos para dividir com os pobres, na tentativa de fazer 
justiça com os próprios meios. 

Em Memorial do Convento, um dos trabalhadores na construção 
do Convento de Mafra, Manuel Milho, é quem, ao redor da fogueira, 
antes de todos se deitarem, conta histórias aos seus companheiros. 
Como Sherazade, das Mil e uma noites, Manuel suspendia a narração 
sempre em um ponto que gerasse expectativa, deixando um fio para 
o dia seguinte, o que provocava reclamações: “José Pequeno protes-
tou, Nunca se ouviu história assim, em bocadinhos, e Manuel Milho 
emendou, Cada dia é um bocado de história, ninguém a pode contar 
toda” (idem, 2000, p.253). 
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Outro grande personagem que reúne pessoas em torno de si e 
se torna um narrador é o velho da venda preta, em Ensaio sobre a 
cegueira. Ele chega ao manicômio alguns dias depois do início da 
quarentena e, por isso, consegue relatar aos demais o caos que se 
instaurara na cidade e o aumento do número de contaminados. Além 
disso, ele carrega consigo um rádio. Por um tempo, enquanto as es-
tações radiofônicas ainda funcionaram, o velho compartilha com os 
habitantes de sua camarata as notícias do mundo lá fora.

Sobre a construção desse discurso narrativo, Carlos Reis (2015, 
p.106) assinala que é um equívoco afirmar que os textos de Sarama-
go não possuem pontuação, visto que o autor “usa pontuação, mas 
reinventa-a de acordo com um outro ritmo prosódico, que é o da 
oralidade de quem fala a língua”. A esse respeito, comenta o próprio 
escritor nos Cadernos de Lanzarote que sua técnica se baseia no prin-
cípio de que tudo o que é dito por alguém destina-se a ser ouvido por 
um interlocutor: “É como narrador oral que me vejo quando escrevo 
e que as palavras são por mim escritas tanto para serem lidas como 
para serem ouvidas. Ora, o narrador oral não precisa de pontuação, 
fala como se estivesse a compor música e usa os mesmos elementos 
que o músico: sons e pausas, altos e baixos, uns, breves ou longas, 
outras” (Saramago, 1997a, p.223).

Como se nota, Saramago, além de estabelecer uma relação com a 
oralidade, dá ao seu narrador traços de um rapsodo, pela aproxima-
ção com a música e ainda no sentido de que a voz narrativa parece 
recitar o texto em voz alta.

Nas palavras de Leyla Perrone-Moisés (1998, p.8-9):

O aspecto ao mesmo tempo artificioso e natural do português de 
Saramago resulta de uma engenhosa aliança do erudito com o popu-
lar, do livresco com a oralidade. Sua prosa incorpora uma rica tradi-
ção literária, de Fernão Lopes a Vieira, Camilo Castelo Branco, Eça 
de Queirós e Pessoa, aí presentes num intertexto que não é apenas 
alusivo ou citacional, mas que age num nível mais difícil de captar, 
o da arquitetura sintática, da prosódia, das técnicas narrativas e des-
critivas. A essa tradição, Saramago trouxe sua nota pessoal que, na 
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superfície do texto, consiste na supressão da maior parte dos sinais 
convencionais de pontuação, marcadores de pausas ou de entoação. 

Esse tipo de construção narrativa adotado pelo escritor portu-
guês modifica também a organização sintática do texto. Observa-
-se um apreço por frases barrocas (inversões, zeugmas, antíteses, 
paradoxos, raciocínio silogístico), bem como por períodos longos, 
compostos por subordinação e pelo uso de apostos, como se observa 
no fragmento a seguir: 

Nessa noite o Sr. José voltou à Conservatória. Levava consigo 
a lanterna de bolso e um rolo de cem metros de cordel forte. A 
lanterna continha uma pilha nova, com duração para várias horas 
de uso contínuo, mas o Sr. José, mais do que escarmentado pelas 
dificuldades que fora obrigado a enfrentar durante a sua perigosa 
aventura de escalada e roubo no colégio, tinha aprendido que na vi-
da todos os cuidados são poucos, mormente quando se abandonam 
as vias rectas do proceder honesto para enveredar pelos atalhos tor-
tuosos do crime. Imagine-se que a lampadazinha minúscula se vai 
fundir, imagine-se que a lente que a protege e que intensifica a luz 
se vai soltar do encaixe, imagine-se que a lanterna, com pilha, lente 
e lâmpada intactas, vai cair num buraco e não lhe poderá chegar 
nem com o braço nem com um gancho, então, na falta do autêntico 
fio de Ariadne, que não se atreverá a usar apesar de nunca se fechar 
à chave a gaveta da secretária do chefe onde, com uma lanterna po-
tente, se encontra guardado para as ocasiões, o Sr. José servir-se-á 
de um rústico e vulgar rolo de cordel comprado na drogaria que lhe 
fará as vezes, e que reconduzirá ao mundo dos vivos aquele que, 
neste momento, se prepara para entrar no reino dos mortos. (Sara-
mago, 2014, p.165)

Extraído de Todos os nomes, esse excerto ilustra o uso de orações 
subordinadas, de apostos, de estruturas frasais repetidas, que vão se 
ligando às ideias principais e alongando os períodos. Se a escrita é 
labiríntica, observe-se que ela está em consonância com o conteúdo, 
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já que é um dos momentos da narrativa em que o Sr. José enfrenta a 
configuração labiríntica da Conservatória.

Longos parágrafos, mistura de vozes, pontuação peculiar, apos-
tos, orações subordinadas são recursos que aproximam os textos de 
Saramago ao que Othon Moacyr Garcia (2006, p.131) denominou 
frase labiríntica ou centopeica, “caudalosa e confusa”, com uma lon-
ga série de elementos. Essa estrutura causa um estranhamento sem-
pre que o leitor entra em contato pela primeira vez com os romances 
do escritor português. 

Eduardo Calbucci (1999, p.14) destaca sua surpresa com o su-
cesso de público e de crítica que Saramago alcançou, tendo em vista 
a complexidade que suas obras apresentam:

Saramago encontrou um estilo bastante pessoal na Literatura 
atual: suas parábolas são muito criativas e nem sempre de fácil inte-
lecção; os sinais de pontuação são todos substituídos por vírgulas ou 
pontos finais; a organização sintática lembra o conceptismo barroco; 
o vocabulário é repleto de termos eruditos; o diálogo com outros 
textos da Língua é frequente. Ainda assim, Saramago foi consagrado 
pelos leitores, que normalmente preferem textos mais “fáceis”.

A escrita labiríntica de Saramago, além de relacionar-se com o 
jogo de vozes narrativas e de marcar uma inovação no uso da pon-
tuação, associa-se, em alguns de seus romances, ao enredo, inten-
sificando a configuração estética das obras. É o que acontece, por 
exemplo, em Ensaio sobre a cegueira, narrativa na qual o labirinto 
textual contribui para provocar no leitor a desorientação enfrentada 
pelos personagens cegos, bem como articula-se com a arquitetura 
emaranhada do manicômio e com os meandros da cidade. 

Efeito semelhante ocorre em Todos os nomes, romance no qual a 
escrita labiríntica reflete a constituição da Conservatória, do Cemi-
tério, dos caminhos investigativos e do interior conturbado do Sr. 
José. Em A caverna, o labirinto da escrita liga-se aos sentimentos de 
inferioridade, solidão e desorientação despertados no oleiro Cipria-
no Algor diante dos inúmeros corredores, andares, estabelecimentos 
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e opções de consumo e lazer que o Centro Comercial oferece aos seus 
frequentadores. 

A estrutura labiríntica nas obras de José Saramago se manifesta 
também por meio de um intertexto entre seus próprios romances e 
personagens. É o que acontece, por exemplo, com O ano da morte de 
Ricardo Reis. Em certo momento da narrativa, o protagonista da his-
tória recorda-se de Padre Gusmão e sua passarola, episódio descrito 
em Memorial do Convento:

Não sabe por que lhe veio à ideia a passarola do padre Bartolo-
meu de Gusmão, primeiro não soube, mas depois, tendo reflectido e 
procurado, admitiu que por sub-racional associação de ideias tivesse 
passado deste exercício de hoje para os bombardeamentos da Praia 
Vermelha e da Urca, deles, por tudo ser brasileiro, para o padre 
voador, finalmente chegando à passarola que o imortalizou, cuja 
não voou nunca, mesmo que alguém tenha dito ou venha a dizer o 
contrário. (Saramago, 2000, p.346)

Algumas páginas depois desse fragmento, o leitor depara-se com 
outra referência a Memorial do Convento. Dessa vez, ao refletir sobre 
o gerúndio presente no nome Marcenda, uma jovem com quem se 
envolve, Ricardo Reis menciona Blimunda, personagem sarama-
guiana cujo nome apresenta essa mesma característica: “este nome 
de Marcenda não o usam mulheres, são palavras doutro mundo, 
doutro lugar, femininos mas de raça gerúndio, como Blimunda, por 
exemplo, que é nome à espera de mulher que o use, para Marcenda, 
ao menos, já se encontrou, mas vive longe” (ibidem, p.361).

Em O homem duplicado, José Saramago repete esse procedimento 
de estabelecer intertextos com seus próprios romances anteriores. 
São citados personagens de diferentes narrativas do autor português, 
pertencentes ao sexo masculino, associados sob o signo da solidão: 

O que por aí mais se vê, a ponto de já não causar surpresa, é 
pessoas a sofrerem com paciência o miudinho escrutínio da solidão, 
como foram no passado recente exemplos públicos, ainda que não 
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especialmente notórios, e até, em dois casos, de afortunado desen-
lace, aquele pintor de retratos de quem nunca chegámos a conhecer 
mais que a inicial do nome, aquele médico de clínica geral que voltou 
do exílio para morrer nos braços da pátria amada, aquele revisor de 
imprensa que expulsou uma verdade para plantar no seu lugar uma 
mentira, aquele funcionário subalterno do registo civil que fazia 
desaparecer certidões de óbito, todos eles, por casualidade ou coinci-
dência, formando parte do sexo masculino, mas nenhum que tivesse 
a desgraça de chamar-se Tertuliano, e isso terá decerto representado 
para eles uma impagável vantagem no que toca às relações com os 
próximos. (idem, 2016b, p.10)

Um conhecedor dos romances saramaguianos é capaz de identifi-
car facilmente as figuras mencionadas: o pintor de retratos citado é H, 
o protagonista de Manual de pintura e caligrafia; em O ano da morte de 
Ricardo Reis está o referido médico, que retorna do Brasil para Portu-
gal; o revisor de imprensa é Raimundo da Silva, que nega a ajuda dos 
cruzados aos portugueses na História do Cerco de Lisboa; o funcio-
nário do Registo Civil é o Sr. José, de Todos os nomes. Cabe observar 
que esses personagens são aludidos pelo narrador como exemplos 
públicos, simulando, portanto, que se trata de indivíduos reais, o que 
causa uma hesitação entre realidade e ficção, tal qual acontecia com 
a justaposição de autores factuais e apócrifos nos contos borgianos.

Assim como Borges tinha afeição por criar falsas obras, co-
mentando textos e discutindo enredos que só existem nas resenhas 
de seus contos, Saramago também confundiu seus leitores e usou 
desse expediente com a citação de livros imaginários nas epígrafes 
de alguns de seus romances. Do Livro dos conselhos são extraídos os 
trechos “Enquanto não alcançares a verdade, não poderás corrigi-la. 
Porém, se a não corrigires, não a alcançarás. Entretanto, não te resig-
nes” (idem, 1997b, p.9) e “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara” 
(idem, 2008b, p.9), que pertencem, respectivamente, a História do 
Cerco de Lisboa e Ensaio sobre a cegueira. A epígrafe “Conheces o 
nome que te deram, não conheces o nome que tens” (idem, 2014, 
p.09), de Todos os nomes, é tomada do Livro das evidências. A frase 
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“O caos é uma ordem por decifrar” (idem, 2016b, p.7), que abre O 
homem duplicado, advém do Livro dos contrários. Já a epígrafe “Sabe-
remos cada vez menos o que é um ser humano” (Saramago, 2006a, 
p.7), de As intermitências da morte, consta ter sido retirada do Livro 
das previsões. 

Ao lado de trechos retirados de obras de Almeida Garrett (Le-
vantado do chão), Padre Manuel Velho (Memorial do Convento), 
Alejo Carpentier (A jangada de pedra), Platão (A caverna), Fernando 
Pessoa e seus heterônimos (O ano da morte de Ricardo Reis) e da 
Bíblia (O Evangelho segundo Jesus Cristo; Caim), Saramago utiliza 
como epígrafes de seus romances citações inventadas, fragmentos 
retirados dos enigmáticos e apócrifos Livros dos conselhos, das evi-
dências, dos contrários e das previsões, que parecem conter um tom 
de sabedoria popular, de aforismos, os quais são recorrentes nas 
narrativas saramaguianas. Em alguns casos, em uma mesma obra, 
juntam-se na página das epígrafes um excerto de um livro inexis-
tente e um trecho de um autor real. É o que ocorre, por exemplo, em 
O homem duplicado, em que um fragmento inventado se justapõe a 
uma citação de Laurence Sterne.

De acordo com Antoine Compagnon (1996, p.120), uma epí-
grafe exerce diferentes funções: marca uma relação intertextual 
(símbolo), o diálogo com outro autor (índice), a abertura da enuncia-
ção (ícone), funciona como uma representação do que está por vir 
(imagem). É o momento em que “o autor mostra as cartas. Sozinha 
no meio da página, a epígrafe representa o livro – apresenta-se como 
seu senso ou seu contrassenso –, infere-o, resume-o. Mas, antes de 
tudo, ela é um grito, uma palavra inicial, um limpar de garganta an-
tes de começar realmente a falar, um prelúdio ou uma confissão de 
fé” (ibidem, p.121).

Com humor irônico, Saramago (1997a, p.458) afirma que “o 
melhor que às vezes os livros têm são as epígrafes que lhes servem 
de credencial e carta de rumos” e aconselha “quem não tiver paciên-
cia para ler os meus livros, passe os olhos ao menos pelas epígrafes 
porque por elas ficará a saber tudo” (idem, 2009b, p.147). Esses 
comentários demonstram a importância que o autor dá às epígrafes, 
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a maneira como ele entende esse paratexto como um espaço privile-
giado para dialogar com a narrativa, causar expectativa e apresentar 
uma chave para a compreensão dos romances. 

Outro traço que aproxima Borges e Saramago é a presença do 
fantástico em suas narrativas. Em muitos contos borgianos é possí-
vel observar a representação de uma realidade próxima daquela que 
conhecemos, da qual emerge, contudo, algum acontecimento estra-
nho a essa realidade, uma situação incomum, que não pode ser expli-
cada de acordo com as leis que regem o nosso mundo: um Minotauro 
que vê o labirinto como refúgio e não como cárcere; um verbete que 
consta apenas em um volume de uma enciclopédia; a descrição de 
uma biblioteca de dimensões portentosas, infinita; a existência de 
uma loteria, em que estão incluídos todos os indivíduos, sem neces-
sidade de bilhetes e cuja Companhia que a dirige faz tudo de forma 
secreta; um livro aparentemente comum, que não possui, no entan-
to, começo nem fim, sendo impossível ser aberto mais de uma vez na 
mesma página; um autor que decide produzir, não uma paráfrase, 
tampouco uma paródia, mas uma reprodução ipsis litteris do Dom 
Quixote de Cervantes, entre tantos outros enredos que apresentam 
uma perturbação da ordem corrente.

Um olhar pelo conjunto de romances de Saramago permite veri-
ficar que o autor português também aprecia a inserção de elementos 
fantásticos em sua fabulação narrativa. Em Memorial do Convento, 
entre o relato da construção religiosa, o escritor aposta na criação 
de uma personagem, Blimunda Sete-Luas, que tem visões sobre-
naturais, pois, em jejum, consegue penetrar o íntimo das pessoas e 
extrair a vontade guardada no interior de cada indivíduo. Esse exer-
cício de Blimunda é repetido, pois a vontade humana é que serve de 
combustível para fazer alçar voo a passarola, uma máquina voadora 
idealizada pelo padre jesuíta Bartolomeu de Gusmão. 

Para compor O ano da morte de Ricardo Reis, Saramago transfor-
ma Fernando Pessoa e um de seus heterônimos, Ricardo Reis, em 
protagonistas do romance. O que chama a atenção é que, além de 
recriar uma das identidades poéticas do poeta português, a narrativa 
descreve Pessoa já morto, que visita, passeia e conversa com uma 
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de suas criações, o médico Reis: “O lado fantástico desse diálogo é 
evidente: um fantasma conversando com um sujeito que nunca exis-
tiu. Porém, a naturalidade das falas dá um tom suave à fantasia, e o 
leitor consegue tranquilamente aceitar os encontros entre Reis e seu 
criador” (Calbucci, 1999, p.40).

Já em A jangada de pedra, a Península Ibérica – formada por 
Portugal e Espanha, países que, devido às fronteiras geográficas, 
guardam vários momentos históricos comuns – sofre uma rachadura 
geológica, desprende-se do continente europeu e vaga desordenada-
mente com seus habitantes pelo Oceano Atlântico.

Ensaio sobre a cegueira, conforme discussão apresentada no pri-
meiro capítulo, tem como ponto de partida o aparecimento de uma 
insólita cegueira, branca e contagiosa, que contamina todos os habi-
tantes de uma cidade e os obriga a lutar pela sobrevivência, deixando 
que o instinto se sobreponha à razão. Em Todos os nomes, o fantástico 
reside no crescimento vertiginoso e incessante da Conservatória e 
do Cemitério, espaços antípodas da narrativa. Ambos são descritos 
como organismos vivos: a Conservatória parece manipular os passos 
de Sr. José e responde pelo encontro do auxiliar de escrita com o 
verbete da desconhecida; o Cemitério estende-se pela área urbana e 
engole a cidade.

A caverna torna possível o contato dos personagens do romance 
com os restos dos indivíduos que habitaram a caverna do mito de 
Platão, sobre a qual foi construído um centro comercial, de dimen-
sões portentosas, que se expande e obriga o município a invadir e a 
diminuir a área rural. Em O homem duplicado, o professor Tertuliano 
descobre um ator que tem exatamente os mesmos traços físicos que 
os seus, como se fossem irmão gêmeos, sem porém haver nenhum 
grau de parentesco. 

Ensaio sobre a lucidez investe na história de uma cidade cuja 
população, para evitar a ascensão de um dado governo ao poder, 
vota quase por completo em branco. Em As intermitências da morte, 
esta última é personificada e decide suspender seus serviços por um 
tempo. Além disso, quando retoma suas atividades, apaixona-se por 
uma de suas vítimas, um violoncelista.
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Diante desse quadro, é inegável a presença de elementos fantás-
ticos nos romances do ganhador do Nobel. Na opinião de Calbucci, 
pode-se traçar, inclusive, uma aproximação entre o autor português 
e os escritores hispano-americanos que renovaram a narrativa na 
América Latina, a partir da década de 1940, com o chamado realismo 
mágico. Saramago e esses autores buscaram “um ‘realismo artístico’ 
que não fosse um espelho fiel do mundo, mas sim uma visão estética 
do artista sobre a realidade, procurando atingir o difícil meio-termo 
entre ficção e realidade, isto é, entre o exagero documental e objetivo 
do final do século passado e os excessos fantasiosos, por exemplo, do 
Surrealismo” (Calbucci, 1999, p.22).

Mudança de ponto de vista, desintegração do tempo cronológico, 
dissolução da relação de causa e efeito na construção dos enredos, 
fragmentação de personagens, quebra da ilusão realista, relativismo, 
entre outras características apontadas por Arrigucci Jr. (1995, p.118) 
nos textos hispano-americanos do realismo mágico permeiam tam-
bém a produção saramaguiana. A história oficial é questionada, 
classes sociais marginalizadas ganham voz, tempo e espaço são ocul-
tados em algumas narrativas, indivíduos se duplicam. Além disso, 
os personagens parecem aceitar, sem tanta hesitação, os elementos 
fantásticos que habitam os enredos. 

É curioso notar também que muitos dos romances de Saramago 
partem de um questionamento hipotético e fabulativo, que faz seus 
textos modificarem ou recriarem a realidade circundante. Parece 
servir como mote ao autor a indagação “O que aconteceria se...?”, 
completada a cada narrativa com uma situação distinta. O que acon-
teceria se Fernando Pessoa se encontrasse com seus heterônimos; se 
a Península Ibérica se desvinculasse da Europa; se a história oficial 
estiver errada; se a história de Jesus não fosse exatamente como se di-
fundiu; se todas as pessoas ficassem cegas de repente; se um homem 
descobrisse outro igual a si, mesmo que não houvesse nenhum grau 
de parentesco; se a maioria da população votasse em branco em uma 
eleição; se a morte deixasse de existir. 

Todorov (2007), em sua teorização clássica sobre o gênero fan-
tástico, aponta que uma leitura alegórica pode dissolver o fantástico, 
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pois acabaria com a hesitação, a incerteza entre considerar as situa-
ções estranhas da narrativa como ilusão dos sentidos ou aceitá-las 
como leis desconhecidas em um mundo que soa familiar, na medida 
em que a alegoria, a partir da narrativa e dos elementos intrínsecos ao 
enredo, pressupõe uma interpretação fora do próprio texto. 

Contudo, nas obras saramaguianas, esses elementos fantásticos 
inseridos parecem, em alguns casos, uma estratégia para provocar, 
após o impacto, a hesitação e a leitura integral do texto, justamente 
uma interpretação alegórica. Segundo Odil José de Oliveira Filho 
(2010, p.92), “Todorov não se preocupa em cogitar se, na esfera da 
produção, poderia haver uma ‘intenção alegórica’, um projeto de re-
presentação do mundo, problematizado formal e esteticamente por 
meio de um texto que assume a hesitação fantástica como fulcro de 
sua composição artística”. 

O autor destaca ainda que “não parece exagero afirmar-se que a 
tensão entre as tendências alegóricas e fantásticas tem sido o desafio 
que Saramago vem enfrentando desde o início de sua trajetória artís-
tica” (ibidem, p.95). O escritor iniciou sua carreira literária quando 
vigorava em Portugal o Neorrealismo, que surge para fazer crítica à 
censura e à repressão do governo totalitário fascista de Salazar. A 
arte se colocava à serviço das condições sociais, denunciando a falta 
de liberdade, a miséria e vida indigna a que foram submetidos os 
trabalhadores, em especial, a população rural. No entanto, ao lado 
dessas circunstâncias convidativas ao realismo, Saramago também 
parecia querer dar vazão à sua criatividade. Por isso, ao longo do 
conjunto de seus romances, ele harmoniza as tendências realista, 
alegórica e fantástica.

Para tanto, as narrativas tomam como pano de fundo um mundo 
próximo daquele que nos cerca (realismo) que, todavia, apresenta 
algum acontecimento ou elemento que destoa das leis que conhe-
cemos (fantástico). A criação do escritor funda-se, assim “numa 
imaginação da coexistência entre o excepcional e o comum” (Sei-
xo, 1999, p.114). No entanto, ao final do romance, essa tensão en-
tre realismo e fantástico pode, em algumas obras, converter-se em 
uma leitura alegórica. É o que acontece, por exemplo, em Ensaio 
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sobre a cegueira. Na abertura da narrativa, embora haja um apaga-
mento das circunstâncias espaçotemporais, o leitor encontra um 
mundo semelhante ao seu: uma cidade movimentada, um centro 
cercado de prédios, trânsito intenso, pessoas enfrentando a agita-
ção do dia a dia, inquietação na espera pela abertura do semáforo, 
um quadro realista. 

Na sequência, um dos motoristas é atingido por um mal súbito, 
uma cegueira incomum, branca e contagiosa, o elemento fantástico 
do texto e que leva à instauração de um mundo distópico. Encerrado 
o último capítulo e tendo acompanhado a saga dos personagens des-
providos da visão, o leitor indaga-se sobre o que representaria essa 
estranha cegueira. Depois de ter se deparado com tantas cenas em 
que os indivíduos agiram por instinto, lutaram pela sobrevivência, 
regressaram à horda primitiva, entre as possíveis respostas está que 
o romance destaca a cegueira da razão. 

Tal procedimento é efetuado em outras narrativas: o despren-
dimento da Península Ibérica do continente europeu é usado para 
discutir o preconceito contra Portugal e Espanha, colocados à mar-
gem do desenvolvimento econômico da Europa e, de certa forma, 
submissos aos países ricos do continente; um erro voluntário de um 
revisor tipográfico reinventa um dado histórico, aproximando ficção 
e História; um homem descobre o seu duplo, o que provoca uma 
reflexão sobre a identidade, as perspectivas antagônicas que formam 
o indivíduo, a maneira como cada um se vê e é visto pelos outros; 
o resultado de uma eleição em que os votos brancos são a maioria 
presta-se a questionar a legitimidade da representação governa-
mental, a democracia e a política; a ausência da morte desencadeia 
o pensamento sobre a necessidade desta última para o equilíbrio e 
renovação da vida. Como se nota, um contexto aparentemente real 
salpicado com um ingrediente fantástico resulta, ao final, em um 
sabor alegórico.

Outro traço que aproxima Borges e Saramago e que torna a 
narrativa de ambos labiríntica são as reflexões metalinguísticas que 
permeiam os textos de ambos os autores. Esse gosto por discutir e 
tematizar o ato da escrita pode ser reflexo da trajetória do escritor 

Labirintos_de_Borges_e_Saramago_(MIOLO)_Graf-v2.indd   180Labirintos_de_Borges_e_Saramago_(MIOLO)_Graf-v2.indd   180 20/09/2022   16:20:5220/09/2022   16:20:52



LABIRINTOS DE BORGES E SARAMAGO  181

português. Segundo Aguilera (2008), mesmo formado em uma esco-
la técnica e trabalhando o dia todo como serralheiro mecânico, o in-
teresse pela cultura e pela literatura levava-o a frequentar bibliotecas 
à noite. Antes da ficção, Saramago também se dedicou a atividades 
jornalísticas e a traduções, duas práticas que exigem a manipulação 
da língua. Além disso, antes dos romances que contêm o estilo que o 
consagrou, o autor “já transitara pelos caminhos do verso, da crônica 
literária e política e da prosa experimental” (Costa, 1997, p.274). 

Uma das vertentes da metalinguagem é a discussão dos termos 
empregados pelo narrador ou pelos personagens. Em O ano da morte 
de Ricardo Reis, por exemplo, a voz narrativa ironiza suas próprias 
palavras, quando descreve “um pajem em trajo de corte”: “se a ex-
pressão ganha com a repetição alguma coisa, se não é pleonástica, 
pois ninguém se lembra de ter visto pajem que não estivesse em trajo 
de corte, para isso é que são pajens, mais explicativo seria ter dito, 
Um pajem trajado de pajem, pelo talhe das roupas, modelo italiano, 
renascença” (Saramago, 2006c, p.15).

Em outra passagem do mesmo romance, brinca-se com o par de 
homônimos paço (palácio) e passo (deslocamento), palavras com 
a mesma pronúncia, mas com significados distintos: “Da Rua do 
Comércio, onde está, ao Terreiro do Paço distam poucos metros, 
apeteceria escrever, É um passo, se não fosse a ambiguidade da 
homofonia” (ibidem, p.29). Observe-se que o narrador afirma 
que não deveria escrever de tal forma, mas é justamente a maneira 
como escreve.

Todos os nomes é um dos romances em que essa nota digressiva 
se intensifica, por duas razões: em primeiro lugar, pelo fato de que o 
protagonista é extremamente solitário, de modo que o narrador gosta 
de confidenciar ao leitor os pensamentos de Sr. José e, em segundo, 
porque à medida que investiga o paradeiro da mulher desconhecida, 
o escriturário registra cada passo em um caderno de anotações. Essas 
reflexões discutem diferentes aspectos sobre a escrita, sobre a língua 
e exibem os bastidores da criação. 

Na apresentação de Sr. José, conforme já comentado, o narrador 
discute que a palavra escrita pode ganhar diferentes conotações, de 
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acordo com a maneira que é pronunciada. É por isso que o pronome 
de tratamento senhor pode expressar, dependendo da entonação, 
respeito ou ironia. O narrador, de forma indireta, discute a tendência 
a categorizar e hierarquizar escritores: 

Ainda que empregando critérios de selecção e de representativi-
dade tão eclécticos e generosos como já se viu que são os do Sr. José, 
não é fácil, mormente quando se trate de um pequeno país, chegar 
à centena redonda de personagens realmente célebres sem ter caído 
no conhecido laxismo das antologias dos cem melhores sonetos de 
amor ou das cem mais pungentes elegias, perante os quais nos assiste 
pleno direito de suspeitar que os últimos a serem escolhidos só lá 
entraram para perfazer a conta. (idem, 2014, p.29)

A coleção de famosos comparada a antologias que contenham 
os melhores textos pode despertar uma reflexão sobre o cânone 
literário, aquilo que se considera literatura, obras clássicas, tra-
dicionais, que deveriam ser de conhecimento geral. Terry Eagle-
ton (2006, p.17) argumenta que, tal qual acontece com a seleção 
subjetiva das celebridades de Sr. José, as obras que compõem o 
cânone literário não são classificadas por sua materialidade, por 
algo que lhes seja inerente: “Não existe uma obra ou uma tradição 
literária que seja valiosa em si, a despeito do que se tenha dito, ou 
se venha a dizer, sobre isso. ‘Valor’ é um termo transitivo: significa 
tudo aquilo que é considerado como valioso por certas pessoas em 
situações específicas, de acordo com critérios específicos e à luz de 
determinados objetivos”.

Os critérios adotados, o grupo que os elenca, os interesses em 
jogo, a forma de enxergar a arte e o período histórico fazem com que 
o cânone literário sofra modificações a cada tempo, tal qual ocorre 
com o grupo de personalidades compiladas pelo auxiliar de escrita.

As digressões metalinguísticas também perpassam a escolha vo-
cabular. Ao analisar a fala do enfermeiro e a maneira de se dirigir ao 
seu paciente, o narrador aproveita para discutir a variedade linguís-
tica, que resulta, entre outros fatores, de aspectos históricos e sociais:
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o Sr. José não gostava de injecções, muito menos na veia do braço, 
donde sempre tinha de apartar a vista, por isso ficou tão satisfeito 
quando o enfermeiro lhe disse que a picadinha ia ser no glúteo, este 
enfermeiro é uma pessoa educada, doutro tempo, acostumou-se a 
usar o termo glúteos em vez de nádegas para não chocar os escrúpu-
los das senhoras, e quase acabou por esquecer a designação corrente, 
pronunciava glúteo mesmo quando tinha de tratar com doentes para 
quem nádega não passava de um ridículo preciosismo de linguagem 
e preferiam a variante grosseira de nalga. (Saramago, 2014, p.131)

As nuances semânticas são também preocupações da voz nar-
rativa, que estabelece um jogo entre significado e sentido, termos 
que, embora tomados como sinônimos, guardam, cada um, feixes 
significativos distintos: 

Ao contrário do que em geral se crê, sentido e significado nunca 
foram a mesma coisa, o significado fica-se logo por aí, é directo, 
literal, explícito, fechado em si mesmo, unívoco, por assim dizer, 
ao passo que o sentido não é capaz de permanecer quieto, fervilha 
de sentidos segundos, terceiros e quartos, de direcções irradiantes 
que se vão dividindo e subdividindo em ramos e ramilhos, até se 
perderem de vista, o sentido de cada palavra parece-se com uma es-
trela quando se põe a projectar marés vivas pelo espaço fora, ventos 
cósmicos, perturbações magnéticas, aflições. (ibidem, p.134-5)

O narrador discute que as palavras possuem significados fáceis 
de ser identificados, mas, num contexto, na relação em que elas tra-
vam entre si, esses significados se articulam e exigem do leitor/ou-
vinte a atribuição de sentidos, que se multiplicam, se ramificam. Em 
outras palavras, a voz narrativa está destacando a plurissignificação, 
marca constitutiva dos textos literários. 

Essa cumplicidade que o narrador saramaguiano busca com o 
leitor funciona como uma provocação a este último, 
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que tem que se pôr numa situação de proximidade com o texto, para 
que os significados plurais sejam construídos no âmbito de uma 
cooperação interpretativa, que envolve o texto e o leitor. Assim, 
Saramago oferece-lhe a oportunidade de concretizar, através da lei-
tura coerente, os sentidos possíveis, e parece ser isso que o fascina: a 
liberdade interpretativa autorizada pelo texto. (Braga, 1999, p.97-8)

Além do olhar voltado para a palavra, matéria-prima da litera-
tura, a narrativa joga ironicamente com seu próprio estatuto ficcio-
nal. Ao anotar os passos de sua investigação, reflete o Sr. José: “Se 
isto fosse um romance, murmurou enquanto abria o caderno, só a 
conversa com a senhora do rés-do-chão direito daria um capítulo” 
(Saramago, 2014, p.74). De fato, como os apontamentos do Sr. José 
constroem, em uma estrutura labiríntica, o romance que se está len-
do, o encontro com a tal senhora constitui o quarto capítulo da obra, 
imediatamente anterior ao que contém essa consideração do auxiliar 
de escrita. 

Os acontecimentos relatados, ademais, são relativizados pelo 
narrador. Quando descreve o assalto do Sr. José à escola, a narrativa 
descreve, que, ao pular a janela, o escriturário chegou ao outro lado 
“suavemente, como uma folha que se tivesse desprendido da árvore” 
(ibidem, p.91). Contudo, à continuação, na abertura do capítulo se-
guinte, o narrador retifica a narração e refuta a comparação em fun-
ção do seu desejo de não fugir à realidade dos fatos – tal qual fizera a 
voz narrativa do conto O livro de areia, de Borges, que afirmara ser 
verídica a sua história – e com o objetivo de conferir verossimilhança 
ao relato: 

O respeito pela realidade dos factos e a simples obrigação moral 
de não ofender a credulidade de quem se tenha disposto a aceitar 
como plausíveis e coerentes as peripécias de tão inaudita busca recla-
mam o imediato esclarecimento de que o Sr. José não tombou sua-
vemente do peitoril da janela, como uma folha que se tivesse soltado 
do ramo. Pelo contrário, o que lhe aconteceu foi cair desamparado, 
como cairia a árvore inteira, quando tão fácil teria sido escorregar 
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pouco a pouco do seu momentâneo assento até tocar com os pés no 
chão. (ibidem, p.93)

Interessa observar o gosto por comparações, por imagens, ele-
mentos constitutivos dos textos literários. A suavidade da folha que 
se desprendera da árvore é substituída pela queda desamparada da 
árvore inteira, demonstrando o baque que sofrera o Sr. José ao atin-
gir o chão da parte interior do prédio. 

O jogo entre realidade e ficção da narração (discurso) está in-
timamente ligado à discussão entre verdade e mentira presente na 
narrativa (história), que atinge o ápice quando Sr. José repete o gesto 
do pastor que trocava aleatoriamente as placas de identificação dos 
túmulos, no Cemitério:

Então foi retirar o número que correspondia à mulher desconhe-
cida e colocou-o na sepultura nova. Depois, o número desta foi ocu-
par o lugar do outro. A troca estava feita, a verdade tinha-se tornado 
mentira. Em todo o caso, bem poderá vir a suceder que o pastor, 
amanhã, encontrando ali uma nova sepultura, leve, sem saber, o nú-
mero falso que nela se vê para a sepultura da mulher desconhecida, 
hipótese irónica em que a mentira, parecendo estar a repetir-se a si 
mesma, tornaria a ser verdade. (ibidem, p.243) 

O fragmento ilustra o quanto os conceitos de verdade e mentira 
não são absolutos e imutáveis, ao mesmo tempo que ressalta que a 
aparência nem sempre corresponde à essência. Quem visse as infor-
mações contidas na lápide não desconfiaria que elas não correspon-
dessem ao corpo ali sepultado.

Cabe destacar a comparação entre as lápides com um livro, que 
passa pela cabeça do Sr. José, ao ver a quantidade de túmulos e o 
espaço que ocupam, que provocam o crescimento desordenado do 
Cemitério: 

pensa na enorme quantidade de espaço que se haveria poupado se 
os mortos tivessem sido enterrados de pé, lado a lado, em formação 
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cerrada, como um exército em posição de sentido, tendo cada um, 
como único sinal da sua presença ali, um cubo de pedra colocado na 
vertical da cabeça, em que se relatariam, nas cinco faces visíveis, os 
factos principais da vida do falecido, cinco quadrados de pedra co-
mo cinco páginas, resumo do livro inteiro que tinha sido impossível 
escrever. (ibidem, p.228)

O caráter seletivo da memória, inexistente em Funes, o memorio-
so, é recordado pelo narrador de Todos os nomes, que mais uma vez 
deixa claro que qualquer relato, por mais impessoal que queira pa-
recer, passa pela subjetividade de seu autor, que seleciona e ordena 
os fatos. Sofre influência também, quando descreve circunstâncias 
empíricas, da distância entre o tempo em que as ações aconteceram e 
o instante em que são concebidas em texto: 

O Sr. José foi para a cama, mas não tinha sono. Recordava 
os sucessos do dia, a surpresa irritante de ver o chefe a entrar na 
Conservatória a horas desacostumadas, a agitada conversa com a 
senhora do rés-do-chão direito, de que tinha deixado constância no 
caderno de apontamentos, fiel no sentido, não tanto na forma, o que 
se compreende e desculpa, já que a memória, que é susceptível e não 
gosta de ser apanhada em falta, tende a preencher os esquecimentos 
com criações de realidade próprias, obviamente espúrias, mas mais 
ou menos contíguas aos factos de cujo acontecer só lhe havia ficado 
uma lembrança vaga, como o que resta da passagem duma sombra. 
(ibidem, p.201) 

O narrador adverte sobre o caráter relativo daquilo que se con-
sidera real, factual a partir das lembranças de alguém, de um dado 
discurso, pois a memória pode falsear os fatos e preencher lacunas 
com o exercício imaginativo.

A própria narrativa, de alguma maneira, justifica a escrita labi-
ríntica que a constitui. Além dos labirintos que são a Conservatória 
e o Cemitério, o narrador aponta que as ramificações digressivas de 
seu relato se devem, em grande parte, à tentativa de acompanhar 
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fielmente a confusão mental, as reflexões e as estratégias investigati-
vas do Sr. José, que não tem com quem compartilhar, a não ser com 
o teto, as inquietações que o assolam: 

Esta reiterada examinação das situações que vêm surgindo, estas 
aturadas reflexões, estas ponderações minuciosas sobre o claro e o 
escuro, sobre o directo e o labiríntico, sobre o limpo e o sujo, estão a 
passar-se, todas elas, tal e qual se relatam, na cabeça do Sr. José. O 
tempo empregado a explicá-las, ou, falando com mais rigor, a re-
produzi-las, aparentemente exagerado, é a consequência inevitável, 
não só da complexidade, tanto de fundo como de forma, dos factores 
mencionados, mas também da natureza muito especial dos circuitos 
mentais do nosso auxiliar de escrita. (ibidem, p.173)

Esse efeito metalinguístico é reiterativo em qualquer romance de 
Saramago. O acesso aos bastidores da escrita e a preocupação com a 
palavra se repetem, por exemplo, em O homem duplicado. O narrador 
exprime a opção por referir-se ao protagonista de forma abreviada, 
apenas pelos seus sobrenomes: “porque à nossa vista a autorizou 
aquele que é seu único senhor e dono, mas principalmente porque a 
palavra Tertuliano, estando tão próxima, apenas duas linhas atrás, vi-
ria desservir gravemente a fluência da narrativa” (idem, 2016b, p.11).

Em outra altura da narrativa, a significação e o uso da expressão 
“a propósito” são postos em questionamento, pois locuções como 
essa, segundo o narrador, são muletas da linguagem, que “existem 
precisamente para situações como estas, uma urgente necessidade de 
passar a outro assunto sem parecer que se tem particular empenho 
nele, uma espécie de faz-de-conta-que-me-lembrei-agora-mesmo 
socialmente aceite” (ibidem, p.40)

O próprio narrador tem consciência do poder de suas intromis-
sões: “Há alturas da narração, [...] em que qualquer manifestação 
paralela de ideias e de sentimentos por parte do narrador à margem 
do que estivessem a sentir ou a pensar nesse momento as persona-
gens deveria ser expressamente proibida pelas leis do bem escrever” 
(ibidem, p.34).

Labirintos_de_Borges_e_Saramago_(MIOLO)_Graf-v2.indd   187Labirintos_de_Borges_e_Saramago_(MIOLO)_Graf-v2.indd   187 20/09/2022   16:20:5220/09/2022   16:20:52



188  CLEOMAR PINHEIRO SOTTA

Além da escrita, a leitura, tão tematizada por Jorge Luis Borges, 
aflora também no romance de Saramago, em um diálogo entre Ci-
priano e sua filha Marta: 

Vivi, olhei, li, senti, Que faz aí o ler, Lendo, fica-se a saber quase 
tudo, Eu também leio, Algo portanto saberás, Agora já não estou tão 
certa, Terás então de ler doutra maneira, Como, Não serve a mesma 
para todos, cada um inventa a sua, a que lhe for própria, há quem 
leve a vida inteira a ler sem nunca ter conseguido ir mais além da 
leitura, ficam pegados à página, não percebem que as palavras são 
apenas pedras postas a atravessar a corrente de um rio, se estão ali 
é para que possamos chegar à outra margem, a outra margem é que 
importa, A não ser, A não ser, que, A não ser que esses tais rios não 
tenham duas margens, mas muitas, que cada pessoa que lê seja, ela, 
a sua própria margem, e que seja sua, e apenas sua, a margem a que 
terá de chegar. (idem, 2016a, p.77)

O fragmento se aproxima da concepção borgiana de que a leitura 
é um ato individual e que ultrapassa a decodificação das palavras, 
que pede ao leitor que confira significado aos signos estampados nas 
páginas, especialmente se for um texto literário que zela pela pluris-
significação. Contudo, a reflexão estende-se de forma a comparar a 
leitura com a existência, lembrando uma metáfora comum, que vê 
a vida como um livro, cujos capítulos e páginas vão sendo escritos a 
cada episódio, a cada dia vivido – ideia que já aparecera em Todos os 
nomes, concebendo um hipotético texto nas lápides como o resumo 
da vida ou simbolizando nascimentos ou mortes com documentos 
escritos, as certidões.

Os personagens de A caverna, entretanto, preferem associar a 
leitura e a vida a caminhos de pedras que permitem atravessar o cur-
so de um rio de uma margem a outra: cada leitor/indivíduo inicia a 
leitura/vida de um lugar, de um tempo, de uma maneira diferente, 
e atravessa pedras, ou melhor, palavras e circunstâncias distintas, 
procurando dar sentido aos vocábulos ou aos episódios que enfrenta. 
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Dessa forma, cada qual atinge seu próprio ponto de chegada, seja no 
término da leitura ou no fim da existência.

Todos esses aspectos apresentados comprovam a presença de 
reflexões metalinguísticas na escrita de José Saramago, o qual 

realiza o entrecruzamento entre uma definição de Língua como um 
sistema linguístico e uma definição de Língua como um sistema se-
miótico, visto que, para ele, a Língua constitui uma rede de relações 
marcada pela complexidade e pela pluralidade de seus níveis. É, 
justamente, no entrecruzamento dessas relações que a Língua mos-
tra suas dimensões: estética, histórica, ontológica, filosófica, ética e 
social. (Braga, 1999, p.87)

As dimensões linguísticas destacadas nas considerações de 
Mirian Rodrigues Braga resumem com propriedade o trabalho do 
escritor português: os romances, enquanto textos literários, possuem 
caráter estético e aproveitam-se da metalinguagem para enfatizar o 
material que os forma, por isso investem em discussões sobre a sele-
ção lexical, a etimologia, as relações fonético-fonológicas, a semânti-
ca, a pragmática, a sintaxe. Contudo, essas reflexões, articuladas ao 
enredo, transcendem a natureza puramente linguística, na medida 
em que, por extensão, tematizam a história da língua e dos homens, 
levantam questionamentos de ordem filosófica e ontológica sobre 
o ser humano, o comportamento individual e a vida em sociedade. 
Além disso, a metalinguagem, seja na voz dos personagens, seja nas 
intromissões do narrador, sensibiliza e aproxima o leitor do texto. 
Esses efeitos é que tornam peculiar e digna de reconhecimento a obra 
de Saramago.

Todas essas reflexões sobre o ato da escrita, que se tornam marca 
registrada no estilo do autor, parecem derivar de uma obra de seu 
período formativo, o Manual de pintura e caligrafia (1977), um mar-
co de sua trajetória, visto que constitui o retorno de Saramago para 
a prosa de ficção – exatamente trinta anos depois de ter escrito seu 
primeiro livro, Terra do pecado (1947), renegado pelo autor – e que, 
segundo Costa (1997, p.274) funciona tanto como uma mistura do 
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percurso textual do escritor (que já produzira versos, crônicas polí-
ticas e literárias e uma prosa experimental, O ano de 1993) quanto 
como um programa inconsciente, um espaço gestacional de temas, 
características discursivas e de uma escrita romanesca particular que 
se consumam nos romances subsequentes.

Em Manual de pintura e caligrafia, as reflexões sobre a arte, a 
escrita e a representação são o centro do livro. A obra é narrada em 
primeira pessoa (um caso raro na prosa romanesca de Saramago) por 
H., um pintor especializado em retratos, o qual, ao produzir uma 
encomenda feita por S., entra em crise, pois julga que suas telas não 
podem ser consideradas arte, o que, segundo ele, explica o fato de ter 
sido esquecido pela crítica e pelos amigos, que se esquivam de avaliar 
seu trabalho. 

O pintor acredita que seus retratos não são capazes de captar a 
essência dos modelos. Por isso, paralelamente ao quadro oficial de 
S., tenta pintar outro, secreto, que conseguisse atingir o âmago do 
retratado, pois, em sua concepção, “o retrato justo não foi nunca o 
retrato feito” (Saramago, 2010, p.7), já que o conjunto de cores e 
formas “só reproduz do modelo uma semelhança que a este satisfaz, 
mas ao pintor não” (ibidem, p.9). 

Desiludido com seu ofício, enquanto produz as duas telas, H. 
decide buscar ainda uma nova forma de expressão e então toma algu-
mas folhas de papel e começa a escrever, como forma de libertar-se 
de suas inquietações e de compreender sua vacilação: “vou procurar 
decifrar um enigma com um código que não conheço” (ibidem, 
p.14). Dessa maneira, o romance transforma-se em uma obra meta-
ficcional, na medida em que é resultado desses apontamentos de H., 
grafados diante dos olhos do leitor.

O questionamento das regras da pintura, transfere-se, no plano 
da escrita e da construção da narrativa, para uma reflexão sobre 
o romance como um gênero híbrido, que pode incorporar outros 
gêneros. É por isso que a caligrafia intimista de H. reúne traços que 
lembram uma autobiografia, um diário, um livro de memórias, um 
relato ou guia de viagem, um tratado filosófico, um manual (que 
mais parece referir-se a um trabalho desenvolvido com a mão, como 
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a pintura e a escrita, do que propriamente a um material com a expo-
sição de técnicas ou procedimentos na execução de uma determinada 
tarefa, o que manifesta uma ambiguidade já no título), um romance 
ou um “ensaio de romance”, inscrição que, segundo Márcia Valéria 
Zamboni Gobbi (2011, p.125), se apresentava como um subtítulo na 
edição inaugural.

Essa miscelânea genológica se manifesta nas confidências do 
próprio pintor/escritor: “Quanto a estas tentativas de autobiografia 
em forma de narrativa de viagem e de capítulo, estou que haveriam 
de ser diferentes também” (Saramago, 2010, p.154); “já expliquei 
nestas páginas, de que direi, no a-propósito da boa ocasião, não se-
rem elas romance” (ibidem, p.171-2). 

Principiante na arte da escrita, o pintor vai buscar apoio na cópia 
de textos de outros escritores: 

tenho copiado textos desde que comecei a escrever, e por diferentes 
razões, para apoiar um dito meu, para opor, ou porque não seria 
capaz de dizer melhor. Agora o fiz para adestrar a mão, como se 
estivesse a copiar um quadro. Transcrevendo, copiando, aprendo a 
contar uma vida, de mais na primeira pessoa, e tento compreender, 
desta maneira, a arte de romper o véu que são as palavras e de dispor 
as luzes que as palavras são. (ibidem, p.93-4)

Nessa confissão de H. é possível notar o princípio da intertextua-
lidade: a referência a outras obras, entre outras funções, para reafir-
mar algo (apoiar um dito meu), para ironizar, negar, contrastar (para 
opor) ou por admiração (porque não seria capaz de dizer melhor). O 
exercício de leitura e cópia leva H. a citar em seus apontamentos 
autores como Daniel Defoe, Marguerite Yourcenar, Stendhal e 
Tolstói, os pensadores Jean-Jacques Rousseau e Karl Marx, entre 
outros. Esse rol de nomes aponta a junção entre ficção e pensamento 
(reflexões filosóficas e metalinguísticas), arte e realidade, presentes 
no Manual e recorrentes nos romances posteriores, característica 
que aproxima Saramago da escrita pensamenteada de Borges e das 
declarações do escritor argentino que se considerava mais um leitor 
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do que um autor, por escrever reinventando suas leituras. Sobre esse 
aspecto, o protagonista do Manual chega a confessar: “Estas coisas 
que escrevo, se alguma vez as li antes, estarei agora imitando-as, mas 
não é de propósito que o faço. Se nunca as li, estou-as inventando, e 
se pelo contrário li, então é porque as aprendera e tenho o direito de 
me sentir delas como se minhas fossem inventadas agora mesmo” 
(ibidem, p.91-2).

Contudo, os intertextos não se restringem à escrita. Sendo um 
artista pictórico e, além disso, fazendo recordação de uma viagem 
à Itália, quando visitou museus e galerias, H. também traz à tona 
comentários sobre as obras de pintores como Da Vinci, Van Gogh, 
Picasso, Cézanne, Rembrandt, Manet e Giotto, entre outros. As ce-
nas retratadas por esses grandes nomes fundem-se ao passado ou ao 
presente de H., estabelecendo uma relação entre a arte e a realidade. 

Com essas associações intertextuais, a obra deixa claro que a 
escrita sempre dialoga com o passado, com a tradição, com outros 
textos, com outras artes. Ao escrever, H. entende que a cultura, na 
qual está inserida a literatura, “compõe-se de mil e um pequenos 
estilhaços, que são heranças, vozes, superstições que foram e assim 
permaneceram” (ibidem, p.107). 

Um discurso é sempre influenciado por outros. Justamente por 
essa razão, como se viu, Borges desacreditava da noção de originali-
dade. Saramago mostra, na narrativa, que é consciente da biblioteca 
que forma cada autor ou cada obra, ou seja, dos livros (seus escritores 
e estilo) que são tomados da grande estante que compõe a literatura 
para o estabelecimento de um diálogo, explícito, com citações e 
menções, ou velado, mas que se manifesta ideológica ou formalmen-
te na superfície do texto.

Por meio das experiências de H. em uma nova forma de ex-
pressão, o romance deixa transparecer a concepção da escrita como 
um jogo: “é o meu xadrez novo” (ibidem, p.24). É significativa a 
comparação com o xadrez, pois, assim como ele, a escrita exige co-
nhecimento de suas peças (as letras, as palavras) e dos movimentos 
que elas podem executar (a relação sintática e semântica entre os 
vocábulos), raciocínio, planejamento, combinações e estratégias. O 
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treinamento e a familiaridade com o jogo também são primordiais 
para o sucesso. A caligrafia é símbolo do “desenvolvimento da ha-
bilidade manual de contorno das letras, que se tornarão palavras. É 
a fase da habilidade motora predominantemente lúdica, como um 
estágio indispensável à fase posterior: sua escritura” (Braga, 1999, 
p.90). Sendo H. um artista plástico, a caligrafia remete também ao 
desenho das letras, que compõem palavras, as quais, unidas e orga-
nizadas, geram significados. 

A necessidade de aproximação e prática da escrita se manifesta ao 
longo do romance, pois, no início, H. mostra-se inseguro com essa 
nova arte, vendo-a como ameaçadora, reconhecendo a dificuldade 
de articular palavras e frases, mas, ao mesmo tempo, tomando-a 
como um desafio, já que o ajudaria a tentar dizer o que não pôde 
antes com os retratos. Contudo, conforme os apontamentos iam se 
multiplicando, o pintor adquire comodidade e percebe sua evolução, 
a ponto de afirmar: “Brinco com as palavras como se usasse as cores 
e as misturasse ainda na paleta” (Saramago, 2010, p.54); “não imagi-
nei poder vir a escrever tão facilmente” (ibidem, p.59).

H. compreende que a arte é uma construção, resultante de dife-
rentes procedimentos. Em seu relato, o pintor sente a necessidade 
de “separar, dividir, confrontar, compreender. Perceber” (ibidem, 
p.20-1) e nota que a escrita também é fruto de exercício e seleção: 

Escrevo a mesma coisa de duas maneiras diferentes, para ver se 
uma delas acerto melhor: está dito, e, contudo não basta. [...] Mas 
escrever (aí está o que eu já aprendi) é uma escolha, tal como pintar. 
Escolhem-se palavras, frases, partes de diálogos como se escolhes-
sem cores ou se determina a extensão e a direção das linhas. [...] ao 
escrever, se abandona o que à escrita não serve. (ibidem, p.263-4).

Todas essas constatações de H. levam-no a aproximar o ato de 
escrever e a disposição das palavras na página a um labirinto: “esta 
caligrafia, este fio negro que se enrola e desenrola, que se detém em 
pontos, em vírgulas, que respira dentro de pequenas clareiras bran-
cas e logo avança sinuosa, como se percorresse o labirinto” (ibidem, 
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p.12). Além disso, comparando a escrita com a pintura, o retratista 
conclui que o trabalho em uma tela é finito, uma vez que chega um 
ponto em que o quadro não suporta mais nenhuma pincelada, ao 
passo que a escrita pode prolongar-se infinitamente e guiar-se por 
diferentes caminhos, justapondo perspectivas distintas, tal qual 
acontecia com uma das obras de Herbert Quain.

Sendo a escrita tematizada no romance, ela ganha contorno labi-
ríntico também no plano formal, graças à dissimulação e interrup-
ções no fio narrativo, por meio dos comentários metalinguísticos. 
H. acredita que “os escritores têm andado com demasiada pressa: 
problematizam micrometricamente sentimentos sem antes terem 
dado uma simples volta de dicionário às palavras” (ibidem, p.155). 
É por isso que sua dedicação o leva a se preocupar com a idade dos 
termos que utiliza e com a etimologia dos vocábulos, como compro-
vam, respectivamente, os fragmentos: “que é também quanto basta 
para a mulher do médico aceitar deixar-se cortejar (ah, bom verbo 
antigo) pelo Chico publicitário” (Saramago, 2010, p.84) e “haverá 
uma paisagem de planície, em nível inferior, com árvores e talvez os 
meandros de um rio (Meandro: rio da Turquia, célebre pelas suas 
muitas curvas. Nome actual: Buyuck-Menderez.)” (ibidem, p.275). 
O narrador reconhece o verbo cortejar como um arcaísmo e exprime 
a origem do termo meandro.

Braga (1999, p.94-5) destaca que H. também explora a ambigui-
dade, no nível lexical, jogando, por exemplo, com uma conjugação 
convergente entre os verbos ver e vestir – “Visto a distância (vestir a 
distância)” (Saramago, 2010, p.70) –, no plano sonoro, contrastando 
as palavras homônimas homófonas como (advérbio) e como (verbo 
comer conjugado no presente) – “ninguém se sente tão saudável 
como quando ao pé de um doente, ninguém tão forte como quando 
diante de um enfezado, ninguém tão inteligente como quando, ao fa-
lar com um débil mental. (Como quando. Quando como. Já comi.)” 
(ibidem, p.179) – e ainda no nível sintático, refletindo sobre o uso 
da pontuação, da elipse e da disposição dos termos na frase: “Gente 
que casa filha pode não ser velha, mas esta já é, por nascença tardia 
da agora noiva, ou amadurecimento forçado da respeitabilidade. 
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(Brinquemos ao caçador: gente que casa, filha, pode não ser velha; 
gente que casa, filha pode não ser velha; gente que casa, filha pode 
não ser, velha; etc.)” (ibidem, p.159).

O narrador também demonstra atenção a vocábulos que se infil-
tram na língua portuguesa, como ocorre numa descrição de uma ave: 
“veio cair-me aos pés, sacudindo em espasmos as patas e abrindo 
como dedos as mal formadas rémiges (rémiges, artemages, aposto 
que esta língua não é portuguesa)” (ibidem, p.131). 

A escrita de H também contém reflexões sobre o tempo, “uma 
massa pastosa, densa e obscura, no interior da qual nadamos dificil-
mente, tendo por cima de nós uma claridade indecifrada que devagar 
vai se apagando, como um dia que, tendo amanhecido, à noite de que 
saiu regressasse” (ibidem, p.91)”.

Medido com exatidão em dias, horas e minutos, que o torna 
o mesmo para todos, “esse fluido contínuo não visível” (ibidem, 
p.212) é percebido de forma distinta por cada indivíduo. É no que 
repara o pintor quando recebe a irmã de um amigo, M., por quem 
se apaixona. Durante esse encontro, o retratista sente que o tempo 
passa rápido, hesita, suspende-se entre os apertos de mão de cum-
primento e de despedida. Afirma H. quando escreve sobre esse mo-
mento: “O tempo decorrido entre esses gestos é tomado, pois, como 
um instante só e não como uma sucessão justaposta de horas, cheias 
ou não tanto assim, fluidas ou densas, vagarosas ou, pelo contrário, 
relampejantes” (ibidem, p.242). 

Importa também observar que, ao registrar o encontro, o pintor 
demonstra que a memória é seletiva e que a escrita reorganiza os 
acontecimentos, que o tempo da narração é um e que o tempo da 
narrativa é outro, por isso confessa: “escrevo isto horas depois, é do 
ponto de vista do acontecido que relato o que aconteceu: não descre-
vo, recordo e reconstruo” (ibidem, p.242). Na escrita, para H., “o 
tempo é este papel em que escrevo” (ibidem, p.257).

Inquieta o pintor também a relação entre a realidade e sua repre-
sentação. H. acredita que nenhuma imagem, pictórica ou escrita, 
é capaz de fixar as transformações do mundo, porque o que se re-
gistra é uma intepretação do real, que, como tal, oferece múltiplas 
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possibilidades. Assim, “a invenção não pode ser confrontada com 
a realidade [...] A realidade é o intraduzível porque é plástica, dinâ-
mica. E dialéctica, também” (ibidem, p.134). A representação não 
consegue captar a dinamicidade das vidas e situações retratadas: 
“Provavelmente, nenhuma vida pode ser contada, porque a vida 
são páginas de livro sobrepostas ou camadas de tinta que abertas ou 
descascadas para a leitura e visão logo se desfazem em poeira, logo 
apodrecem: falta-lhes a invisível força que as ligava, o seu próprio 
peso, a sua aglutinação, a sua continuidade” (ibidem, p.91).

Essa discussão sobre a representação faz lembrar Aristóteles, 
para quem a arte imita a realidade (mimesis), e Platão, que pressupôs 
a existência de dois mundos, o inteligível (das ideias) e o sensível 
(real), sendo que este último seria apenas uma cópia daquele. Sob 
essas concepções, se a realidade já é uma imitação, a arte que, por sua 
vez, a imita, se converte na imitação da imitação. Nessa estrutura mi-
se en abîme labiríntica, o retratista pensa no que seja real ou falso na 
sua escrita e julga: “Não creio que alguém pudesse entender-se neste 
cruzar de fios, desenredá-los, distinguir os verdadeiros dos falsos e 
(trabalho ainda mais subtil) definir e marcar o grau de falsidade na 
verdade e de verdade na falsidade” (ibidem, p.94). 

Como se nota, a escrita leva H. a fazer perguntas profundas sobre 
a língua, a representação, o tempo. Cada circunstância do cotidiano 
de H ou cada lembrança provoca reflexões diversas sobre a vida, 
a morte, o passado, a solidão, os sentimentos, o amor, as relações 
sociais. Esses pensamentos fazem com que a escrita sirva para o 
autoconhecimento do protagonista, que busca conclusões e enfrenta 
duras perguntas, tais como “‘Quem é este homem?’ Esta é precisa-
mente a pergunta que nenhum pintor deve fazer a si mesmo, e eu 
fi-la” (ibidem, p.14); “nasce-se artista ou vai-se para artista? A arte é 
mistério inefável ou meticulosa aprendizagem?” (ibidem, p.40). “A 
minha arte, enfim, não serve para nada; e esta caligrafia, para que 
serve ela?” (ibidem, p.79). 

O questionamento sobre a utilidade da caligrafia vai ganhando 
respostas, que merecem ser lidas com as palavras do próprio H: 
escrevo “enquanto eu ando à procura de mim” (ibidem, p.140), esta 
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caligrafia “é a minha única possibilidade de salvação e de conheci-
mento” (ibidem, p.12), é “a tentativa de reconstruir tudo pelo lado 
de dentro, medindo e pesando” (ibidem, p.19), “Movo a mão e sei 
que é a minha vontade que a move, que sou eu essa vontade e esta 
mão” (ibidem, p.222); “se me lancei a esta escrita foi precisamente 
para me dar tempo de pensar, para pensar com tempo” (ibidem, 
p.240), “foi para me aproximar de mim próprio que continuei a 
escrever [...] Responderia que ajustei o corpo e a sua sombra, que 
apertei o parafuso solto” (ibidem, p.221). 

Nesse percurso pelos labirintos interiores de H., nota-se “um 
herói a construir-se (ou a descobrir-se) e que essa construção se 
processa pela escrita como meio de conhecimento” (Seixo, 1999, 
p.28). O pintor percebe que conhecer o outro ajuda a conhecer a si 
próprio e observa que sua identidade se relaciona com a dos demais 
seres. H. desiste de pintar escondendo defeitos, padronizando a 
imagem, ocultando a essência que vê em cada um que encomenda 
seus retratos. Contribui para essa mudança o momento em que está 
no porto e decide retratar os trabalhadores, os transeuntes, tal como 
os observa. A pintura desses desconhecidos, sem intenção de venda, 
o faz refletir sobre o povo, os rostos anônimos, que contrastam com 
as pessoas influentes, socialmente reconhecidas, que costumavam 
ser seus clientes. Segundo Braga (1999, p.110), “o relato de H., que 
procura compreender-se para compreender os outros, traz reflexões 
filosóficas e éticas sobre o ser humano”.

O olhar para o outro desperta preocupação com o passado e com 
o entorno. A crise que assola H. pode ter sido provocada pelo difícil 
contexto histórico que Portugal vivia, pelo qual parece interessar-se 
depois de conhecer M., uma mulher engajada politicamente. En-
quanto o pintor escrevia, o país enfrentava a ditadura salazarista, 
derrubada quando o retratista define novos rumos para a sua vida. 
O término da narrativa faz menção à Revolução dos Cravos (1974), 
que renovava naquele momento as esperanças do povo português. 

Diante de todas essas constatações, H. reconhece sua transfor-
mação por meio da escrita – “em cada momento me vou sentindo 
outro” (Saramago, 2010, p.222) – e nega-se enfaticamente a voltar a 
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ser o retratista que fora. Para inaugurar a nova fase, decide abando-
nar a escrita (que já cumprira o seu papel) e retornar à pintura, pro-
duzindo um autorretrato, capaz de representar esse novo homem: 

Esta escrita vai terminar. Durou o tempo que era necessário 
para se acabar um homem e começar outro. Importava que ficasse 
registado o rosto que ainda é, e se apontassem as primeiras feições do 
que nasce. Foi um desafio a escrita. Outro desafio faço ainda, mas no 
meu terreno verdadeiro: que eu seja capaz de pôr nesta tela o mesmo 
que ficou nestas páginas. Deve a pintura servir, ao menos, para isso. 
(ibidem, p.274)

O romance coaduna, portanto, uma crise múltipla: de um pintor 
com a sua profissão; da representação; de um homem de meia idade 
com a vida e a morte; a de um ser solitário que descobre o amor, mas 
o teme; da consciência social e do momento histórico. Para alguns 
críticos, como Carlos Reis (2015), Horácio Costa (1997) e Ana 
Paula Arnaut (2002), Manual de pintura e caligrafia contém remi-
niscências autobiográficas. De forma paralela à história do pintor, 
Saramago parece projetar-se em H., questionando sua atuação como 
escritor literário, sua busca por uma dicção própria, sua forma de 
conceber um romance, gênero que se tornaria o carro-chefe de sua 
produção a partir de então. Assim a escrita da narrativa se transfor-
ma em um autoexame, em uma forma de autoconhecimento tanto no 
plano intradiegético, para H., quanto no plano exterior à obra, para 
o autor português.

É consenso também entre críticos saramaguianos que o Manual 
“é o cadinho de elaboração de todas as tendências pré-ficcionais 
de José Saramago, e daí a sua grande importância e originalidade 
na consideração evolutiva da sua obra” (Seixo, 1999, p.28). É o 
momento em que parece que o autor português define seu projeto 
estético e literário. Justamente por essa razão, é possível encontrar no 
romance sementes temáticas e reflexivas que prenunciam algumas 
de suas narrativas subsequentes: a preocupação com a história de 
seu país (Levantado do chão, Memorial do Convento, A jangada de 
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pedra, História do Cerco de Lisboa), a ditadura salazarista (O ano da 
morte de Ricardo Reis), o olhar para o outro (Ensaio sobre a cegueira), 
a reflexão sobre vivos e mortos (Todos os nomes, As intermitências da 
morte), a liberdade política (Ensaio sobre a lucidez), o retrato duplo 
de S. em busca de sua real identidade (O homem duplicado). Gobbi 
(2011, p.133) destaca que há no Manual inclusive fragmentos que 
remetem a obras posteriores, como ocorre com os trechos a seguir, 
que preconizam, respectivamente, Levantado do chão e O Evangelho 
segundo Jesus Cristo: “[...] após esta viagem de escrever tantas pági-
nas, fez-se-me convicção que devemos levantar do chão os nossos 
mortos, afastar dos seus rostos, agora só osso e cavidades vazias, a 
terra solta, e recomeçar a aprender a fraternidade por aí” (Saramago, 
2010, p.200) e “O mesmo quanto ao Cristo: se no Monte das Oli-
veiras tivesse Jesus morrido daquela hemorragia que benignamente 
e não fatalmente o acometeu, haveria depois cristianismo? Não 
havendo, a história teria sido outra, a história dos homens e das suas 
obras” (ibidem, p.154).

Além de uma prévia do projeto estético, o Manual reúne traços 
dos gêneros pelos quais Saramago aventurara-se antes e funciona 
como uma transição para a adoção do romance como sua forma prio-
ritária de expressão. Na opinião de Seixo (1999, p.28): 

Diríamos mesmo que José Saramago, na sua carreira, arranca da 
liberdade total da poesia, censurando-a de certo modo, para dessa 
censura e da inevitabilidade da sua razão de ser nos dar parte aberta 
e autêntica nas crônicas, e mergulhar com rigor de salto (ou amadu-
recimento de escrita) nos universos condicionados mas de prolonga-
mentos libérrimos da ficção, nela sentindo finalmente que todas as 
dimensões da sua obra podem confluir. 

Há na narração a espontaneidade da crônica, ao passo que o 
lirismo da poesia aflora, por exemplo, nas imagens, comparações 
utilizadas quando reflete sobre a expressão “meu amor”: 
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“Meu amor.” Repetir estas duas palavras durante dez páginas, 
escrevê-las ininterruptamente, sem descanso, sem nenhuma cla-
reira, primeiro devagar, letra a letra, desenhando as três colinas do m 
manuscrito, o laço frouxo do e como braços repousando, o profundo 
leito de rio que na letra u se cava, e depois o espanto ou o grito do a so-
bre agora as ondas marinhas do outro m, o o que só pode ser este único 
e nosso sol, e enfim o r feito casa, ou telheiro, ou dossel. E logo trans-
formar todo este vagaroso desenho num único fio trémulo, um sinal de 
sismógrafo, porque os membros se arrepiam e chocam, mar branco da 
página, toalha luminosa ou lençol estendido. (Saramago, 2010, p.269)

A construção dos diálogos que permeiam a escrita de H., por sua 
vez, já era um ensaio para as peças teatrais, outro gênero que Sara-
mago visitaria talvez como forma de confirmar que o romance era 
o mais adequado para abrigar seus propósitos estéticos e literários. 

A experiência com um romance escrito em primeira pessoa, além 
de denotar, nesse caso, um indício de vestígios autobiográficos, 
provoca um pensamento sobre as vantagens de se narrar em terceira 
pessoa: “Se este escrito não fosse na primeira pessoa, eu teria achado 
mais perfeita forma de me enganar: por essa maneira imaginaria 
todos os pensamentos, como todos os actos e todas as palavras, e, 
tudo somando, acreditaria na verdade de tudo, mesmo na mentira 
que nisso houvesse, porque também seria verdade essa mentira” 
(ibidem, p.113).

Como se nota, chega-se à conclusão de que o narrador em tercei-
ra pessoa produz um efeito de totalidade, principalmente se adotar 
a perspectiva onisciente, conseguindo transmitir uma “verdade” 
maior, porque tem acesso ao que relata por meio de diferentes ângu-
los. Esta constatação talvez constitua a razão que levou Saramago a 
optar por esse foco narrativo em seus romances posteriores.

Por meio desses apontamentos, observa-se que no Manual de 
pintura e caligrafia o labirinto pode ser tomado como imagem da 
trajetória de H. em seus questionamentos e descobertas profissio-
nais e pessoais e sobre tudo o que o circunda. O conflito interior do 
protagonista e suas incursões iniciantes na escrita tornam labiríntica 
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a expressão verbal da obra. Os comentários metaficcionais, tão co-
muns na produção saramaguiana, coadunam-se nesse romance de 
forma harmônica com o fato de haver um narrador-protagonista que 
escreve e que se preocupa com a expressão das palavras. Segundo 
Gobbi (2011, p.131-2),

o caráter metaficcional do romance de Saramago é quase onipre-
sente. São inúmeras e muito significativas as passagens em que o 
processo mesmo de construção da narrativa é colocado em evidên-
cia, o que se justifica, na organicidade do livro, pelo próprio fato de 
estarmos diante de um aprendiz de escritor, que tateia, hesita, avan-
ça aos poucos no conhecimento e no uso desse novo instrumento 
de trabalho – as palavras, que aos poucos vão tomando o lugar das 
tintas a que estava habituado. 

O Manual constitui ainda um labirinto simbólico percorrido pe-
lo autor português como uma espécie de oficina, de laboratório, que 
proporcionou reflexões sobre a escrita e firmou as bases do grande 
romancista que introduziria nas próximas narrativas procedimentos 
singulares, que construiriam a sua identidade textual e artística. 

O encaixe e o desdobramento de mais de uma história na mes-
ma narrativa empreendido por Borges em seus contos é também 
explorado por Saramago em alguns de seus romances, conferindo às 
obras um efeito labiríntico. Em História do Cerco de Lisboa, há uma 
evocação da luta contra os mouros ocorrida em 1147; há registro 
dessa guerra feito por um historiador em um livro, há a versão de 
Raimundo; há o envolvimento amoroso entre o soldado Mogueime e 
Ouroana (personagens históricos), que se reflete no relacionamento 
entre o próprio Raimundo e a supervisora Maria Sara. Todas essas 
camadas são interconectadas e amarradas por uma voz narrativa em 
um livro de autoria de Saramago. 

Em Memorial do Convento, a história ficcional do amor de Bal-
tasar e Blimunda, que se articula às invenções do padre Bartolomeu, 
passa-se dentro de uma história factual, a construção do convento 
de Mafra, no reinado de D. João V. De acordo com Seixo (1999, 

Labirintos_de_Borges_e_Saramago_(MIOLO)_Graf-v2.indd   201Labirintos_de_Borges_e_Saramago_(MIOLO)_Graf-v2.indd   201 20/09/2022   16:20:5320/09/2022   16:20:53



202  CLEOMAR PINHEIRO SOTTA

p.61), “a integração da história na História, ou seja, da invenção na 
memória, processa-se através de um plano fictivo que alia o real ao 
imaginário, os acontecimentos documentados à sua organização 
liberrimamente fabular (a construção e ascensão da passarola)”.

Em As intermitências da morte, interliga-se uma perspectiva 
coletiva dos males que a greve da morte causa a uma cidade a uma 
expressão mais intimista, a paixão da morte pelo violoncelista. Esses 
exemplos demonstram o modo como as narrativas exploram a estru-
tura em abismo, o encaixe de uma história em outra, de um elemento 
em outro, arquitetando um arranjo labiríntico.

Nos romances de Saramago, a ideia de percurso, de caminhada é 
bastante comum. Recorde-se a movimentação de Sr. José em busca 
da mulher desconhecida, o périplo dos cegos pelos corredores do 
manicômio ou pelas vias da cidade arrasada, a Península Ibérica à 
deriva pelo oceano, o deslocamento de Subhro e do elefante, a via-
gem de Caim pelo tempo, os passeios de Ricardo Reis pelas ruas de 
Lisboa, as expedições de Cipriano Algor pelas galerias do Centro 
Comercial. De forma geral, trata-se de trajetos iniciáticos, de rotas 
labirínticas que levam a um centro, à revelação de algo ou à autodes-
coberta: Sr. José encontra-se consigo mesmo e demarca novos limi-
tes; os homens se dão conta de que uma visão egocêntrica os impede 
de enxergar; Portugal e Espanha refletem seu lugar no contexto eu-
ropeu; Salomão expressa que o fim se impõe a todos antes de chegar 
ao seu destino; Caim desconstrói histórias do Antigo Testamento e 
contradiz a imagem de um deus bondoso; Reis e Pessoa desnudam 
o regime salazarista, a nacionalidade portuguesa e aspectos da iden-
tidade e da natureza humana; Cipriano Algor desvela a reificação 
capitalista e os efeitos do consumismo exacerbado. 

O aspecto formador da caminhada relaciona-se à categoria 
temporal, pois a passagem do tempo, na maioria dos romances de 
Saramago, é sempre transformadora ou iluminadora de alguma 
condição. Na opinião de Braga (1999, p.104), o conceito de tempo 
nas obras do ganhador do Nobel “visa ao renascer, ou melhor, ao 
renascer para aprimorar”. Isso quer dizer que a vida dos personagens 
é composta por etapas sucessivas de tempo que levam o ser humano 
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a transformar-se positivamente, a aprimorar-se. Braga exemplifica 
essa ponderação por meio de Raimundo, protagonista de História do 
Cerco de Lisboa. Ele “passa por diferentes fases de vida. Da fase de 
revisor metódico e solitário, passa à de autor arrojado e criativo, que 
culmina numa outra – a da relação amorosa com Maria Sara, que o 
desperta da vida inócua que levava. São ciclos de vida que vão mar-
cando positivamente seu crescimento individual e que convergem 
para seu aprimoramento” (ibidem, p.105).

Em alguns casos, as iluminações são fruto de situações confli-
tuosas e dolorosas. O mal branco, por exemplo, desestabilizou a 
sociedade, levou os cegos à abjeção para conscientizar gradualmente 
alguns indivíduos da cegueira nas relações sociais. A população 
de um país precisou enfrentar um período de imortalidade para 
compreender a importância da morte. Em uma capital, uma eleição 
termina com a maioria dos votos em branco, o que leva a reflexões 
sobre a representatividade política. 

Apesar do caráter fantástico de suas produções, o escritor de-
monstra preocupação com a sociedade e recorre muitas vezes à His-
tória para trazer ao presente e revitalizar algum acontecimento, fazer 
uma releitura e problematização, explorar a memória individual ou 
coletiva e relembrar aquilo que do passado não pode ser esquecido. 

A temática da História é, como se sabe, central na ficção de José 
Saramago [...] não só temas, mas também um tratamento ficcional 
específico dos materiais da História na narrativa literária, a que al-
guns chamam “romance histórico”, e que é certamente, pelo menos, 
um modo de reflectir sobre a dimensão do tempo na ficção, seja ele o 
passado, o presente, o futuro, ou mesmo a perspectiva do intemporal 
ou do ucrônico. (Seixo, 1999, p.123)

Essa perspectiva supostamente intemporal que menciona 
Seixo se dá quando as narrativas abdicam de uma marcação his-
tórica explícita em favor da universalidade. Contudo, mesmo 
nesses casos, os romances deixam pistas que permitem identifi-
car a quais circunstâncias espaçotemporais se referem, geralmente 
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mimetizando realidades muito próximas àquelas que nos rodeiam 
para realçar principalmente algum aspecto da sociedade ou do com-
portamento humano.

Assim como procedia Borges, nas obras de Saramago também se 
pode verificar a presença da intertextualidade como memória da cul-
tura, como diálogo incessante e infinito da literatura com ela mesma. 
Como se pode averiguar nos comentários até aqui efetuados, as nar-
rativas do autor português estabelecem relação com fatos históricos, 
com a mitologia, com a filosofia, com textos bíblicos, com a pintura, 
com a literatura e, inclusive, com seus próprios livros. A abertura de 
espaço nos romances a elementos de ordem tão diversa, infiltrados 
no meio do relato das ações, contribui, ao lado de outros procedi-
mentos comentados, para a expressão de uma escrita labiríntica. 

Diante desses apontamentos, não se pode, portanto, negar que 
para os escritores comparados, o labirinto, além de um tema e de 
uma configuração espacial, é também uma imagem estrutural da 
literatura. Por meio do estilo empregado, da organização do enredo, 
das características da voz narrativa, da intertextualidade, da sub-
versão de gêneros, da trajetória dos personagens, das concepções 
temporais, eles lançam o leitor em um labirinto de letras.
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