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considerAções finAis

O percurso deste livro por contos de Jorge Luis Borges e por 
romances de José Saramago demonstra a presença da imagem do 
labirinto na produção dos textos dos dois autores. Como se viu no 
primeiro capítulo, essa simbologia ganhou força a partir do mito do 
Minotauro, o homem-fera encarcerado em uma construção de cami-
nhos emaranhados e (con)fundidos que impedissem a fuga.

Em linhas gerais, o labirinto possui duas principais conotações. 
A primeira delas consiste na ideia de um indivíduo solitário e angus-
tiado perambulando por um espaço que estimula a desorientação, 
em busca da saída ou à procura de um centro que pode conter algo 
precioso. A segunda vertente interpretativa concebe essa trajetória 
não como algo negativo, mas como um caminho iniciático, de modo 
que as dificuldades enfrentadas levam ao crescimento e desenvol-
vimento do sujeito, enquanto a solidão permite o encontro consigo 
mesmo, o que faz do labirinto uma experiência transformadora. 

Por meio das análises das narrativas dos escritores em compa-
ração, é possível perceber que Borges se alinha ao primeiro sentido, 
ao passo que Saramago comunga da segunda interpretação. Como 
visto no primeiro capítulo, dedicado ao labirinto enquanto espaço, 
nota-se que, em seus textos, o autor argentino converte o mundo 
em um grande labirinto, seja como uma construção fechada (A casa 
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de Astérion), seja como um deserto (Os dois reis e os dois labirintos). 
Transformados em Minotauros, não feras, mas frágeis e solitárias fi-
guras como o Astérion do conto, os homens que habitam tal mundo 
são seres errantes, aprisionados, que não compreendem a ordem que 
rege o universo, tampouco encontram sentido para sua existência.

Inconformados com essa condição, os seres humanos atribuem-
-se a tarefa de decifrar a ordem que comanda o cosmo ou, se ela não 
existe, ao menos criar um sentido para o universo, amenizando a to-
tal desorientação a que estão submetidos. Essa busca é que concede 
aos homens a força e a motivação de viver e leva à compreensão de que 
os destinos são conduzidos pelo acaso, como em uma loteria. A ordem 
que tanto procuram é, na verdade, a desordem.

O universo transformado em uma biblioteca de dimensões por-
tentosas e de configuração labiríntica desperta nos indivíduos a 
esperança de encontrar nos livros todas as explicações e o registro do 
destino dos homens. Contudo, a busca mais uma vez é dificultada 
pelo fato de que desconhecem as combinações de letras expressas 
nos materiais, bem como, sendo um espaço infinito, seria difícil 
encontrar uma suposta obra reveladora das leis secretas que fogem à 
compreensão humana.

A situação leva os homens a supor a existência de companhias 
ou ordens secretas que dominam o universo ou a pensar em seres 
sobrenaturais, em deuses que seriam os criadores do mundo labi-
ríntico. Por meio dos contos, quando se levanta a hipótese de um 
grupo, como a loteria, por exemplo, os indivíduos continuam sem 
entender as leis. Já quando se pensa em figuras divinas, os textos 
expõem a concepção de que ou elas não existem e são apenas mais 
uma das criações do homem para imprimir algum sentido ao funcio-
namento do universo, ou trata-se de deuses que construíram o labi-
rinto e o abandonaram ou talvez assistam sadicamente o sofrimento 
dos errantes. 

A crença em instituições ou seres que comandam o cosmos, se, 
por um lado, dá aos seres humanos o alívio de que existe uma ordem 
estabelecida, ainda que desconhecida, de que não impera o acaso, 
por outro, provoca a angústia de saber que não possuem liberdade, 
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são títeres movidos pela vontade alheia. Não vale a pena lutar contra 
o destino, porque ele é implacável, já foi previsto por alguém.

O desejo de habitar um espaço que tenha regras definidas e 
conhecidas, aliado à ambição de que cada qual possa tomar conta 
de seu próprio destino, impele a formação de grupos que decidem 
criar um planeta ordenado, pleno de sentido, articulando harmo-
nicamente diferentes esferas e discursos. É o que ocorre em Tlön, 
Uqbar, Orbis Tertius. No entanto, essa tentativa de superação da 
incompreensão do mundo e da existência é limitada, pois torna-se 
uma ordem imposta à realidade, fruto da linguagem, da imaginação, 
do pensamento, de uma postura idealista. Mesmo que se tenha uma 
pretensão enciclopédica, concebendo cada aspecto da realidade, tu-
do não passa de uma invenção. 

Essas ordens com intenção totalizadora, além de serem uma 
criação, não funcionam também porque não conseguem dar conta 
das diferentes maneiras como cada indivíduo interpreta a sua con-
dição nesse mundo labiríntico. É o que revela o conto O Congresso. 
As identidades humanas são plurais, heterogêneas. Não é possível 
estabelecer uma ordem que preze pela unicidade, se a realidade é 
construída por meio da multiplicidade. 

Todos esses aspectos observados por meio de um conjunto de 
contos borgianos demonstram que o autor argentino imprime em suas 
narrativas uma visão pessimista do mundo como um labirinto e dos 
seres humanos como seres que vagam desorientados por esse espaço, 
em busca de um sentido que justifique sua existência e o universo.

Os romances de Saramago também são constituídos por espaços 
labirínticos, em alguns momentos deixando explícita a relação com 
o labirinto de Creta por meio de pistas, como a menção ao fio de 
Ariadne, por exemplo. Nos textos do autor português, os homens 
também estão encarcerados em um labirinto, enfrentando inúmeras 
dificuldades, as quais são encaradas como obstáculos que os indi-
víduos precisam vencer para se fortalecer, redescobrir os próprios 
limites, encontrar a si mesmos.

É o que se verifica em Ensaio sobre a cegueira. Se o mundo é um 
labirinto, os personagens dessa narrativa encontram um agravante: 

Labirintos_de_Borges_e_Saramago_(MIOLO)_Graf-v2.indd   289Labirintos_de_Borges_e_Saramago_(MIOLO)_Graf-v2.indd   289 20/09/2022   16:20:5520/09/2022   16:20:55



290  CLEOMAR PINHEIRO SOTTA

terão de percorrê-lo desprovidos da visão. O manicômio onde os ce-
gos são internados ganha contornos labirínticos – ao mesmo tempo 
em que se apresenta também como uma prisão ou calabouço – em 
seus traços arquitetônicos, bem como por conta da dificuldade de 
locomoção que os infectados encontram. 

O tempo transcorrido nesse espaço de reclusão é de duras provas 
para os personagens: enfrentam os desmandos do Estado, que zela 
apenas pela própria imagem e se mostra despreparado para agir; 
sofrem com o autoritarismo dos vigilantes; sobrevivem à escassez de 
alimentos e a condições precárias de higiene; resistem contra o grupo 
de cegos malvados e suas exigências descabidas. 

Fora do manicômio, o percurso pela cidade – um labirinto de 
ruas, casas e estabelecimentos – intensifica a sensação de desorien-
tação e solidão devido à disputa por alimentos, à impossibilidade de 
regressar ao lar, aos laços familiares rompidos, ao medo da morte, à 
insegurança, à luta constante pela sobrevivência. Esse contexto leva os 
personagens ao enfrentamento de um inferno existencial. 

Entretanto, é por meio da cegueira que os indivíduos passam a 
enxergar com outros olhos as relações humanas, a refletir sobre os 
pilares que constroem a sociedade, a descobrir forças que julgavam 
não possuir, a explorar a união e a solidariedade. O saldo dessa 
experiência torna-se positivo, pois os cegos conseguem perceber a 
cegueira da razão que governa o universo e chegar a algumas conclu-
sões: “já éramos cegos no momento em que cegamos” (Saramago, 
2008b, p.131), “Penso que não cegámos, penso que estamos cegos, 
Cegos que vêem, Cegos que, vendo, não vêem” (ibidem, p.310) ou 
“estamos mortos porque estamos cegos” (ibidem, p.242), “Se eu 
voltar a ter olhos, olharei verdadeiramente os olhos dos outros, como 
se estivesse a ver-lhes a alma” (ibidem, p.262). 

É inevitável abrir aqui um parêntese para fazer um registro históri-
co. No momento em que este estudo crítico foi finalizado, a sociedade 
enfrentava uma pandemia mundial de Covid-19, que muita se associa 
à situação descrita em Ensaio sobre a cegueira. O chamado coronaví-
rus, facilmente transmitido por gotículas de saliva, espirros, acessos 
de tosse, contato com indivíduos ou superfícies contaminadas, ceifou 
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muitas vidas, causou um colapso no sistema de saúde de muitos luga-
res e alterou completamente a rotina dos seres humanos, fazendo com 
que autoridades governamentais e órgãos de saúde adotassem medi-
das como o isolamento social, a proibição de aglomeração de indiví-
duos, o fechamento de escolas e estabelecimentos comerciais, com 
exceção de farmácias e supermercados (e outros serviços considerados 
essenciais), o estímulo ao trabalho remoto, as recomendações exaus-
tivamente repetidas pelos meios de comunicação de lavar as mãos, 
higienizá-las com álcool em gel e utilizar máscaras ao sair de casa, a 
dolorosa proibição aos familiares de velarem seus entes queridos, o 
trabalho incansável de cientistas em busca de um medicamento ou de 
uma vacina. A doença tem, por um lado, feito os homens valorizarem 
mais a vida, o convívio familiar e social, estimulado a empatia e a soli-
dariedade, mas, por outro, assim como no romance de Saramago, tem 
também desnudado o egoísmo de muitos, que se negam a acreditar 
no contágio, aproveitam para superfaturar produtos e se preocupam 
mais com a economia e o lucro do que com a preservação da vida. 

Em Todos os nomes, acompanha-se a subjetividade de um único 
homem, o Sr. José, que percorre sozinho os labirintos da Conserva-
tória, da escola, da cidade e do Cemitério em busca de informações 
da mulher desconhecida. Nessa narrativa, mais uma vez Saramago 
deixa que o percurso proporcione um crescimento ao indivíduo. A 
investigação leva o Sr. José a dar um sentido para sua vida monótona, 
a romper sua rotina, a descobrir-se capaz de tantas ações que jamais 
imaginava, a fazer uma viagem para o interior de si mesmo, a refletir 
sobre os limites da vida e da morte.

Em A caverna, a representação do labirinto reside na configura-
ção da cidade e seus arredores, os vários territórios que Cipriano Al-
gor atravessa em direção à área urbana, em cujo núcleo está situado 
o Centro Comercial, outro labirinto, este último de corredores, gale-
rias e estabelecimentos comerciais. O oleiro sofre com o desapareci-
mento de sua ancestral profissão e o desprezo pelos objetos de barro, 
substituídos pelo plástico descartável. O Centro passa a ignorar o 
mundo externo e a tentar oferecer ali tudo o que o ser humano pre-
cisa, inclusive moradia e lazer. Tenta-se por meio das propagandas 
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despertar nos consumidores a necessidade de diferentes produtos, 
visando ao lucro.

Percorrer as galerias com os olhos de quem estava habituado 
a outro sistema de produção e a outro tipo de relação comercial e 
deparar-se com a Caverna de Platão no subsolo do prédio permite 
a Cipriano Algor dar-se conta da realidade irreal que o cerca e per-
ceber que o Centro Comercial é “alegoria da sociedade de consumo 
e da realidade social e econômica que ela produz” (Versiani, 2009, 
p.251). Não disposto a sujeitar-se ao sistema capitalista que ilude 
com falsos e transitórios desejos, que trata com crueldade os que 
dele não podem participar e que tudo converte em espetáculo para 
consumo, o oleiro resiste à alienação e à prisão à própria realidade, 
afastando-se com sua família do Centro. 

Em O ano da morte de Ricardo Reis, romance histórico que tem 
como protagonista um personagem ficcional, a cidade de Lisboa é o 
grande espaço labiríntico da narrativa. Todas as vezes que Reis per-
corre as ruas lisboetas retorna sempre ao mesmo ponto, às estatuas 
de Camões e de Adamastor, que remetem a um passado português 
de glórias e conquistas, que contrasta com a cidade que o médico-
-poeta redescobre: abalada pela censura, pelo medo e pela ditadura 
salazarista. As conversas com o fantasma de Fernando Pessoa, a 
produção de versos, as reflexões sobre os sentimentos nutridos por 
Lídia e Marcenda proporcionam a Reis repensar sua identidade, 
refazer a visão que tem de sua pátria, problematizar a vida e a morte. 

Comparando-se a maneira como os dois escritores compõem seus 
labirintos, observa-se que, enquanto Borges os concebe inacabados, 
infinitos, exprimindo uma perspectiva de resignação, ceticismo e 
situação sem saída, nas obras de Saramago “o pessimismo, ainda que 
presente com frequência, nunca é suficientemente esmagador para 
que não dê ao homem alguma margem de manobra que lhe permita 
manter acesa uma chama de esperança ou, ao menos, deixar a salvo sua 
dignidade ainda que tudo se destrua ao seu redor1 (Huici, 1999, p.454).

 1 “El pesimismo, aunque a menudo presente, nunca es lo suficientemente abrumador 
como para que no le quede al hombre algún margen de maniobra que le permita 
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Essa margem de manobra parece ser a alteridade, a reflexão 
sobre as próprias atitudes, a revolução que pode ser feita por meio 
da movência humana. Apesar de todas as contradições sociais, da 
perplexidade diante do mundo e do homem, Saramago acredita na 
coletividade, por isso, segundo Braga, explora temáticas que insti-
gam a busca de identidade individual e coletiva, defendem o respeito 
que se deve ter com o próximo e com a coletividade, estimulam ações 
em comunidade, sem que o sujeito perca a individualidade, investem 
sempre em algum personagem que “procura compreender-se para 
compreender os outros, traz reflexões filosóficas e éticas sobre o ser 
humano” (Braga, 1999, p.110). 

Em alguns romances saramaguianos é possível notar uma positi-
vidade que não é só um mero otimismo. Os infectados pela cegueira 
branca, depois da experiência vivida, voltam a enxergar e recebem 
uma nova oportunidade. Mesmo sem destino, Cipriano e sua família 
se afastam e se mantêm resistentes à alienação do Centro. Em outras 
narrativas, vê-se personagens que lutam contra a indiferença, os des-
mandos do poder, a solidão, a incomunicabilidade, o desamparo, a 
dissolução do sujeito. Há, portanto, em Saramago, mesmo que sutil, 
alguma esperança. 

Nas obras do português, o efeito iniciático, o encontro consigo 
mesmo que os personagens enfrentam se dá por intermédio do ou-
tro. Nesse sentido, a mulher do médico tem um papel fundamental 
para os cegos e é na convivência com eles que tem iluminações sobre 
si, o mundo e a condição humana. Sr. José redescobre-se pela busca 
da mulher desconhecida, a qual mesmo morta é o mote para a trans-
formação do auxiliar de escrita. Cipriano Algor tem a seu lado sua 
filha, genro e a viúva Isaura. Ricardo Reis reflete sobre a si a partir 
da relação com Fernando Pessoa, Lídia e Marcenda. 

Os personagens de Saramago parecem ser lançados em um la-
birinto para dele sair mais fortes, mais conscientes, transformados. 
Nesse percurso, o contato com o outro – com seus iguais, porque 

mantener encendida una llama de esperanza o, al menos, dejar a salvo su dignidad 
aunque todo se derrumbe a su alrededor” (Huici, 1999, p.454). 
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trilham os mesmos caminhos desorientadores – funciona como um 
espelho que faz o indivíduo voltar-se para si mesmo e proceder a 
uma viagem interior, enfrentando também seus labirintos externos. 
Assim, pode-se dizer que, enquanto os labirintos borgianos são 
mais metafísicos e conceituais, os labirintos de Saramago tendem 
mais ao social (o que inevitavelmente abrange aspectos históricos e 
políticos), porque encontrar o caminho para o centro ou para a saída 
depende fundamentalmente de ações humanas que, sem desconsi-
derar a consciência individual, visem ao benefício da coletividade. 

A simbologia labiríntica não se resume nos dois autores apenas 
como tema ou construção de espaços, mas transforma-se também 
em estrutura formal, em imagem da literatura, em mote para refle-
xões sobre a leitura, a escrita, a palavra. 

Como tratado no segundo capítulo, um dos procedimentos labi-
rínticos da escrita de Borges e de Saramago é a subversão de gêne-
ros. Enquanto o escritor argentino faz seus contos dialogarem com 
resumos, resenhas, registros historiográficos, tratados filosóficos 
e teológicos, entre outros, o autor português explicita a mistura de 
gêneros desde o título de seus romances. 

Se a própria configuração de um enredo pressupõe um labirinto, 
um entrecruzamento de fatos, personagens e histórias, os escritores 
intensificam esse aspecto por meio da criação de narrativas encaixa-
das. Comumente, os textos são formados por mais de uma história, 
de modo que um relato se encaixa no outro. Em alguns casos, prin-
cipalmente nos contos de Borges, parece que o enredo é formado por 
vias paralelas, independentes, que em algum momento, contudo, se 
encontram, surpreendendo o leitor. 

Outra estratégia comum aplicada é o jogo entre real e ficcional. 
Jorge Luis Borges constrói armadilhas para seus leitores, quando 
apresenta notas ou resumos de livros imaginários e faz menção a 
obras ou autores apócrifos ao lado de nomes reais. Saramago adota 
semelhante recurso em suas epígrafes, quando muitas vezes justa-
põe citações de escritores empíricos com fragmentos de livros por 
ele inventados (Livro dos conselhos, das previsões, das evidências, dos 
contrários), que parecem ser uma coletânea de máximas, aforismos.
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É cara aos dois autores ainda a discussão da relação entre lite-
ratura e história. Muitos dos romances de Saramago, sobretudo os 
da fase da estátua, podem ser considerados metaficções historiográfi-
cas – segundo os pressupostos de Linda Hutcheon (1991) –, pois são 
narrativas autorreflexivas que revisitam o passado, submetendo-o 
a uma revisão crítica, e expressam a relatividade de fatos históricos, 
uma vez que o conhecimento deles ocorre por meio da textualidade, 
de um discurso que implica a adoção de uma ideologia e a impossibi-
lidade de uma abordagem absoluta, de uma verdade única e inques-
tionável. A reconstrução e revisão do passado, nessa perspectiva, 
pode dar voz aos marginalizados, àqueles que foram excluídos da 
versão oficial da história.

Nesse sentido, pode-se recordar, por exemplo, Memorial do 
Convento, obra que retrata Portugal, durante o reinado de D. João V, 
momento da construção do convento de Mafra, da guerra de sucessão 
pelo trono da Espanha e julgamentos da Santa Inquisição. Diante des-
ses fatos históricos, a narrativa se apoia, não na visão dos reis, mas na 
trajetória de três personagens populares: Baltasar, um soldado aban-
donado pelo Exército por ter perdido a mão esquerda em um combate, 
Blimunda, uma jovem do povo, e Padre Bartolomeu, que ignora o 
fanatismo religioso, questiona dogmas e demonstra um espírito cientí-
fico. Nos contos borgianos, como Pierre Menard, autor do Quixote ou 
Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, disciplinas como a história são tratadas co-
mo um discurso, pois sofrem influência de quem as produz e divulga.

A utilização do fantástico é mais um aspecto compartilhado pelos 
escritores. Os contos de Borges tendem a mostrar a irrealidade da 
realidade, por meio das situações que apresentam. Saramago, por 
sua vez, constrói em suas narrativas uma representação muito próxi-
ma do mundo que conhecemos, todavia tomada por algum elemento 
que destoa dessa configuração: um fantasma, uma cegueira branca 
e contagiosa, a figura da morte personificada e apaixonada, entre 
outros. Nas obras do português, porém, essa realidade representada 
permite, na maioria das vezes, uma interpretação alegórica.

A poética da leitura desenvolvida por Borges é também um ato 
que torna a literatura labiríntica. Para o autor de Ficções, tal qual 
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um sujeito que procura a saída ou o centro de um labirinto, o leitor 
empreende sempre uma busca pelos sentidos do texto, funciona 
como uma espécie de detetive, que reúne provas para chegar à in-
terpretação. Na concepção do argentino, o leitor lê a partir de suas 
experiências, seu contexto, sua bagagem literária, de modo que cada 
leitura se torna única, graças à singularidade de cada leitor. O texto 
ganha, portanto, significação durante o encontro das ideias impres-
sas na página com os olhos do leitor, o qual se torna por meio dessa 
interação uma espécie de coautor da obra. Para Borges, um texto não 
possui uma interpretação imutável, pois ela pode ser modificada de 
acordo com o contexto e o olhar de quem lê. Essas considerações 
fazem com que as possibilidades de leitura sejam infinitas.

A intertextualidade é outro expediente labiríntico explorado 
pelos dois autores comparados. Textos que dialogam com outros, 
seja para refutá-los, homenageá-los ou parodiá-los, tecem uma teia 
discursiva incessante. Nesse sentido, a intertextualidade passa a 
funcionar também como memória da literatura. O jogo intertex-
tual se dá inclusive de forma interna, de maneira que Borges e 
Saramago fazem, algumas vezes, menção aos próprios textos. Da 
intepretação dos contos e ensaios de Borges, pode-se extrair a ideia 
de que considerar o leitor um coautor e reconhecer que um texto 
toma elementos de outro faz ruir, respectivamente, os conceitos de 
autoria e de originalidade. 

A categoria temporal é também labiríntica nos textos dos dois 
escritores, porque assume um efeito de multiplicidade: há o tempo 
dos acontecimentos, o tempo da narração, o tempo psicológico (da 
consciência, do pensamento, da reflexão dos personagens), o tempo 
revisitado e revisto (reescritura do passado), o tempo linear, o tempo 
cíclico, o tempo da eternidade e infinitude. Todas essas modalidades 
se misturam nas narrativas. Especialmente em Borges, cada atitude 
do indivíduo abre a possibilidade de caminhos temporais diferentes.

Um dos principais e mais notável efeito labiríntico na obra de 
Borges e Saramago é alcançado por meio da junção de arte e pen-
samento. Os narradores desses autores não apenas relatam fatos, 
mas abrem espaço para reflexões variadas, dando aos textos um teor 
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ensaístico. O narrador borgiano, afeito a jogos de raciocínio, discute 
teorias filosóficas, questiona a própria narração, analisa livros e 
autores imaginários, tece comentários, enfim, adota uma postura 
intelectual, reflexiva e inquisitiva.

No caso de Saramago, o narrador executa ações de aproximação e 
afastamento. Ele se aproxima dos fatos para narrar e depois se afasta 
deles para interpretá-los, fazer conjecturas e trocar cumplicidades 
com o leitor. A narração dos acontecimentos não segue uma perspec-
tiva linear, pois o discurso ganha sinuosidades por meio do uso de 
digressões, ironias, julgamentos, descrições pormenorizadas, com-
parações, sinestesias, provérbios e ditados populares, máximas, afo-
rismos e reflexões metalinguísticas, sendo que estas últimas dão ao 
leitor acesso aos bastidores da escrita, ao processo de fatura da obra.

O sistema de pontuação peculiar de Saramago, que abdica dos 
pontos de interrogação e de exclamação e que descarta o uso de dois 
pontos e travessão para marcar os diálogos, misturando as falas 
dos personagens com a voz do narrador, é também um dos fatores 
responsáveis pela escrita labiríntica do autor. Essa confluência de 
vozes é intensificada ainda pelo emprego do discurso indireto livre 
(que dá acesso à consciência, ao pensamento dos participantes da 
narrativa) e, em alguns casos, por personagens que são também 
contadores de histórias.

A fusão de vozes foi reivindicada pelo autor português como um 
traço da oralidade, simulando um narrador que conta em voz alta 
suas histórias e que traz vozes de outros indivíduos para seu discur-
so. A relação entre oralidade e escrita também é uma preocupação 
de Borges, que preferiu narrativas curtas ao romance, porque acre-
ditava no impacto de relatos expressos em poucas páginas e porque 
julgava que o conto contém resquícios do contador de histórias oral.

Além da construção de um narrador que seleciona os fatos que 
relata, controla cada aspecto do texto, faz questão de que o leitor 
note sua presença e realiza intromissões de ordem variada no curso 
diegético, complementa a escrita labiríntica de Saramago a utiliza-
ção de parágrafos extensos, períodos longos, orações subordinadas, 
apostos, silogismos e inversões sintáticas, entre outros recursos.
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Outra preocupação comum de ambos os autores e que também 
contém uma nuance labiríntica é a constituição da memória, associada 
à escrita: “Depois de certo tempo a memória falha. O ser humano passa 
a misturar o que realmente aconteceu com o que pensa ter acontecido; 
ou com aquilo que desejaria que tivesse acontecido ou, sobretudo, com 
o que convém que se pense que aconteceu” (Esteves, 2010, p.45).

Os autores chamam a atenção para o fato de que as memórias, 
quando registradas pela escrita, são resultado de um processo de 
seleção e interpretação dos acontecimentos, que não correspondem à 
realidade, transformando-se em ficção, imaginação. 

Como se nota, o signo do labirinto emerge, não somente da con-
figuração espacial, mas também da própria tessitura narrativa, da 
combinação de palavras. Os dois escritores manifestam a imagem da 
literatura como um labirinto, devido à plurissignificação, à intertex-
tualidade, ao papel que o leitor exerce sobre a obra. Borges e Sara-
mago usam, portanto, os textos literários para discutir e, ao mesmo 
tempo, aplicar suas concepções de literatura, fazendo com que ela se 
dobre sobre si mesma. 

Por último, o terceiro desdobramento da imagem do labirinto 
está associado à busca pela identidade. Essa procura é labiríntica, 
pois, segundo as narrativas dos dois autores, ela é composta por um 
emaranhado de caminhos. Os textos mostram que alguns indivíduos 
acreditam na existência de uma essência imutável e, por vezes, têm 
a sensação de que são dominados por ela, como ocorre com Tadeo 
Isidoro Cruz, que tenta afastar-se de seu íntimo mais selvagem, mas 
não consegue.

Em outros momentos, os personagens percebem que a sua per-
sonalidade é formada por uma conjunção de fatores: as situações 
enfrentadas, o passado, a vida em sociedade, a convivência com di-
ferentes culturas. Compreendem ainda que a identidade se constrói 
no embate entre a maneira como o indivíduo se vê e a forma como ele 
é visto pelos outros, e que pode sofrer transformações com o passar 
do tempo. Há também textos que transmitem a ideia da constituição 
identitária como um ciclo, uma repetição, que provoca um retorno 
sempre ao mesmo ponto.
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Tantas perspectivas fazem com a identidade passe a ser vista co-
mo algo múltiplo, fragmentado, construído (não nato) e cambiante, 
o que impede que ela seja completamente caracterizada, apreendida 
e se transforme, assim, em um conceito abstrato, em uma criação, 
em uma ilusão. Além disso, as narrativas despertam o pensamento 
de que ser vários é, ao mesmo tempo, ser ninguém, o que provoca 
uma despersonalização. 

Nos contos de Borges, discute-se também que um indivíduo 
pode não aceitar sua identidade ou a visão que o outro projeta de si e, 
por isso, parte para uma estratégia de falseamento de sua personali-
dade. Em alguns deles, aparece a noção de que as identidades podem 
ser trocadas. Essa é uma ideia recorrente nos textos do argentino: o 
detetive se torna vítima, o criador entende-se criatura, um traidor 
é tido como um herói etc., o que leva ao aparecimento de duplos, 
resultado de uma divisão ou multiplicação do indivíduo, de um 
desdobramento do ser, seja interior ou uma projeção em outro. As 
duplicações ora são antagônicas e conflitantes, ora são complemen-
tares, proporcionando o encontro de uma unidade perdida. 

Jorge Luis Borges investiu em uma concepção panteísta, defen-
dendo em alguns de seus contos que um homem representa todos 
os homens. Em acréscimo, exprime que embora haja percursos 
distintos, o destino humano encaminha-se sempre para a morte, a qual 
é temida e abolida. Contudo, tanto o argentino quanto Saramago con-
testam o desejo da imortalidade, por meio da exposição dos efeitos que 
esta última causaria: uma vida sem propósitos, um caos na sociedade.

Os dois autores também entendem que a relação dos sujeitos 
com sua pátria contribui para a formação da identidade. Borges vol-
ta-se para o passado da Argentina e a representação de duelos, que 
exprimem uma descendência de valentia. Saramago proporciona o 
encontro de Ricardo Reis com Lisboa, a fim de, entre outros aspec-
tos, refletir sobre a nacionalidade, o sentimento de pertencimento à 
sua terra natal, bem como contrastar a realidade sombria circundan-
te com tempos gloriosos.

Saramago, em seus romances, trabalha com a metáfora do cami-
nho. Há sempre personagens empreendendo caminhadas, viagens. 
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Os périplos associam-se à busca de um indivíduo por sua história, 
destino, identidade e pela compreensão de si, do outro, do mundo. Es-
sas excursões são ricas em reflexões sobre a condição humana, o tem-
po, a mutabilidade, as contradições sentimentais, a realidade ilusória.

As narrativas saramaguianas também discutem a fragmentação 
do ser, a existência de vários eus, a procura por algo singular capaz de 
definir um indivíduo e diferenciá-lo dos outros, a resistência à des-
personalização e padronização. A perspectiva do duplo é explorada, 
por vezes entendendo que a alteridade é importante para a constru-
ção da identidade, em outros momentos, rejeitando aquele que lhe é 
idêntico ou sofrendo uma cisão interna entre a voz da consciência e 
as ações. 

O duplo manifesta-se ainda como processo de reescritura e re-
construção. Ambos os autores dão à literatura o poder de duplicar 
a realidade, de subverter textos, discursos e ideias arraigadas social-
mente, e também a capacidade de desdobramento ou multiplicação 
de si mesma, a partir da intertextualidade. Borges, por exemplo, dá 
novo destino a Martín Fierro e Tadeo Isidoro Cruz – personagens da 
epopeia do argentino José Hernández – e reinterpreta as atitudes de 
Judas Iscariotes por meio de três versões. Saramago confere vida a 
um heterônimo pessoano, recria a história de Jesus Cristo e de Caim, 
exprimindo, por meio de um teor irônico e paródico, a figura de um 
deus tirano, sádico e egoísta. Ao autor português nota-se que é cara 
a reescrita da história, enquanto o argentino mostra o descrédito 
por qualquer tipo de discurso (a linguagem, a religião, a filosofia, as 
ciências de modo geral), por constituir uma criação dos homens em 
busca de explicações integrais para as inquietações que os assolam. 
Esses aspectos fazem com que as obras levantem discussões sobre a 
identidade da literatura e concebam a escrita como um espaço para 
reflexões de várias ordens. 

Nesse contexto, observa-se que a busca da identidade envolve, 
simbolicamente, um emaranhado de caminhos, nuances e interpre-
tações, de forma que cada indivíduo, na intenção de encontrá-la, 
percorre esse labirinto, com desejo de chegar ao centro – onde esta-
riam as respostas ou para certificar-se de que não há explicações – ou, 
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ao menos, de encontrar uma saída que permita livrar-se dos conflitos 
identitários relacionados à condição humana. 

Cabe destacar que as perspectivas apresentadas em cada capítulo 
deste livro estão imbricadas, é difícil separá-las ou desmembrá-las, 
falar de uma é falar das outras, pois, como ocorre em textos de al-
ta qualidade literária, os temas estão articulados, criado um todo 
orgânico ou harmônico. É por isso que os comentários, de forma 
espiralada, retomam, algumas vezes, as mesmas narrativas, para 
explorar novos elementos ou complementar aquilo que já havia sido 
discutido. A análise realizada das obras de Borges e Saramago, em 
certos momentos, atinge um caráter parafrástico dos textos literá-
rios; contudo, isso ocorre para demonstrar ao leitor a complexidade 
de alguns enredos, explicitando o efeito labiríntico das narrativas.

É evidente que este estudo crítico não esgota as possibilidades 
de aproximação entre os dois escritores. Ele cumpre o papel de 
estabelecer um diálogo entre as obras de Borges e Saramago e com-
provar semelhanças temático-formais, delimitadas pela imagem do 
labirinto. Espera-se que este livro possa somar-se à fortuna crítica 
dos escritores comparados, sirva de referência a outros pesquisadores 
e desperte novos trabalhos, pois, como em um labirinto, as obras 
literárias oferecem múltiplos caminhos a percorrer. Dependendo do 
percurso adotado, novas descobertas podem ser feitas e, se houver 
um centro, ele pode guardar mais de um tesouro.

A análise empreendida mostra como a imagem do labirinto é 
explorada pelos dois autores em diferentes níveis, tornando-se, por-
tanto, reveladora de uma visão de mundo, do homem e da literatura, 
transformada formal e esteticamente em registro escrito. Dédalos da 
ficção, Jorge Luis Borges e José Saramago convidam os leitores a per-
correr suas narrativas labirínticas. Aqueles que aceitarem o desafio, 
sem dúvida, não hão de se arrepender, pois encontrarão, pelos cami-
nhos de linhas e páginas, profundas e iluminadoras reflexões sobre a 
sociedade, a identidade, a condição humana e a própria literatura. 
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