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Que a arte não se torne para ti a compensação daquilo que 

não soubeste ser 

Que não seja transferência nem refúgio 

Nem deixes que o poema te adie ou divida: mas que seja 

A verdade do teu inteiro estar terrestre 

 

Então construirás a tua casa na planície costeira 

A meia distância entre montanha e mar 

Construirás - como se diz - a casa térrea - 

Construirás a partir do fundamento 

 

                                                                                               Sophia Breyner 

 

 

 
“Não é por nacionalismo, que seria tolice. É por funda 

necessidade cultural que eu peregrino esta pátria. A realidade 

telúrica dum país, descoberta pelos métodos dum almocreve, é 

muito mais instrutiva do que trinta calhamaços de história, 

botânica ou economia. Sem acrescentar que é com o seu 

próprio corpo que o homem mede o berço e o caixão... (…) 

Temos de conhecer a nossa terra. Mas conhecê-la por dentro, 

sem preconceitos de nenhuma ordem. Amá-la, sim, mas 

objectivar-lhe tanto quanto possível os defeitos e as virtudes, 

para que o nosso afecto seja fecundo e progressivo. Portugal 

tem sido visto ou por arqueólogos ou por obcecados. São horas 

de tentar compreendê-lo doutro modo. Nem o cisco dos cacos, 

nem o delírio histórico. Uma radiografia profunda, que revele a 

solidez do esqueleto sobre o qual todo o corpo se mantém”   

 

                                                                   Miguel Torga 
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                                                    RESUMO 
 

 

 

 

 

 

Este trabalho tem como objetivo a compreensão dos processos de representação espaço- 

temporal presentes em “Um Filme Falado”(obra cinematográfica de Manoel de Oliveira) e 

“Viagem a Portugal” (obra literária de José Saramago) , desvendando suas implicações sócio-

culturais. O tema da “viagem”, eixo central de ambas as narrativas, é analisado tendo em vista 

as percepções  construídas pelas personagens / viajantes sobre os lugares visitados, seja em 

Portugal, seja no Mundo Mediterrânico. O olhar investigativo sobre as duas obras torna-se 

assim um momento privilegiado para a análise sobre os diferentes papéis simbólicos atribuídos 

pelos autores à presença da reflexão histórica na sociedade portuguesa contemporânea.  

 

Palavras-chave:  José Saramago, Manoel de Oliveira, Portugal Contemporâneo, viagens, 

cinema português, literatura portuguesa, representações da história portuguesa. 
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                                               ABSTRACT 

 

 

 

This work has the main purpose to understand the ways space and time conceptions are 

represented in “A Talk Picture”, Manoel de Oliveira`s picture and “Voyage to Portugal”, José 

Saramago’s book. The concept of “voyage” is analysed through different perceptions 

constructed by the travelers when visiting Portugal or the Mediterranean World . So,the 

investigative eye required to this research becomes an unique moment to analyse different roles 

History plays in Portuguese society. 

 

 

 

Key-words: José Saramago, Manoel de Oliveira, Contemporary Portugal, Portuguese cinema, 

Portuguese literature, representations of Portuguese History. 
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                               Introdução 

 

“Tudo vale a pena, se a viagem não é pequena”
1
 

As viagens, os viajantes e seus olhares sobre a  

História  

 

Quem procura uma relação justa 

com a Natureza, é necessariamente 

levado, pelo espírito de verdade que 

o anima, a procurar uma relação 

justa com o homem. Aquele que vê o 

espantoso esplendor do mundo é 

logicamente levado a ver o 

espantoso sofrimento do mundo. 

Aquele que vê o fenómeno quer ver 

todo o fenómeno. É apenas uma 

questão de atenção, de sequência e 

de rigor. 

Sophia de Mello Breyner 

 

 

A) “Vou para minha terra....nem que os pés me doam”2:minha avó e 

sua viagem a Portugal 

 

Janeiro de 2009. Minha avó, uma  viúva portuguesa de 90 anos, tem um intento secreto. 

E, para levá-lo a bom termo, de forma discreta, reúne alguns de seus pertences: duas 

laranjas, um par de chinelos, um casaco, uma foto de seu marido, meu avô, e um terço. 

Tudo colocado numa sacola, espera agora o momento propício. Sem que ninguém 

perceba, abre a porta da casa onde mora com meus pais e parte determinada: vai voltar 

                                                 
1
 O título desta introdução é uma “brincadeira” com a já clássica estrofe de Fernando Pessoa: “Tudo vale 

a pena, se a alma não é pequena” 
2
 Como poderá ser visto logo a seguir no texto, esta afirmação se refere a uma fala de minha avó no 

contexto de sua “viagem” a Portugal. 
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para sua terra: Lapa do lobo, uma pequenina aldeia no centro de Portugal. E não se faz 

de rogada: viajará a pé mesmo. Sente saudade de sua terra, da qual saiu há mais de 

sessenta anos. E agora quer voltar. 

 

Sua aventura terminaria, ao que parece, alguns poucos passos depois, quando, encontra 

o primeiro obstáculo: o portão do quintal estava trancado. Mas o tempo foi suficiente 

para que dessem por sua falta e saíssem ao seu encontro. Decepcionada com o portão 

que não lhe permitirá  - ao menos fisicamente - sair em viagem, dona Irene, esse o seu 

nome, afirma categoricamente:  

 

“querem atrapalhar minha viagem, mas ainda volto 

para minha Terra, para minhas origens...se não for 

de navio ou de avião, vou a pé...nem que os pés me 

doam! “  

 

E ainda, para desgosto de meus familiares ( e para meu secreto deleite) afirmou, no alto 

de sua quase centenária sabedoria:  

 

“Os portugueses deram a volta ao mundo e 

voltaram para Portugal e eu, como portuguesa, 

quero voltar para minha pátria. Não sei o que faço 

nesta terra”. 

 

Este episódio, com o qual abro este trabalho, pareceu-me bastante emblemático: o 

desejo de viajar, de voltar para sua Terra torna-se, aos 90 anos, sinal e sentido de sua 

própria existência. A viagem remete, para ela, a uma possibilidade de reencontro, quiçá 

de reconciliação, com seu próprio passado, com sua própria História. Nas palavras de 

minha avó, não se percebe apenas um desejo de um mero deslocamento físico (aliás 

visto como uma necessidade), mas de uma certa solidariedade com aquilo que ela 

considera o passado mais glorioso de seu povo: as viagens pelo mundo. 
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Tendo passado pela escola portuguesa por quatro anos, na década de vinte do século 

passado, nos tempos de Salazar
3
, recebera na escola preciosas lições sobre os feitos 

portugueses. Em minha infância, deleitava-me com  suas narrações fantásticas dos 

périplos portugueses que ela ouvira –  não apenas na escola mas também do seu velho 

avô, do qual cuidava ainda menina – e que guardara na memória. Talvez agora, no alto 

de seus noventa anos  estava na hora dela acompanhar esses seus heróis, que durante 

tantos anos também a acompanharam em suas reminiscências no além-mar. 

 

Impossível não lembrar de um belo poema de Miguel Torga
4
, na qual o “eu poético” 

fala também de seus avós e de seu próprio encontro, numa viagem, com a História: 

 

      Errância 

 

       A voar por cima de Samarcanda 

                                               Aceno á súbita memória 

                                               De meus avós almocreves 

                                               Que, por acaso, nunca aqui passaram 

                                               Quando iam ao porto 

                                               Em machos guizalheiros 

                                               E onde comiam tripas, 

           A buscar as especiarias de lá. 

      De primeira classe, num avião francês, 

      A enjoar champanhe e caviar, 

      Vou a Macau falar de Camões, 

      Em nome dele, e por eles, 

                                                 
3
 Antonio Salazar (1889-1970), economista e professor universitário português. Governou Portugal, na 

qualidade de Presidente do Conselho de ministros,  de 1934 a 1968, instituindo um regime político  

conhecido como “Estado Novo”. De cunho nacionalista e autoritário, o regime salazarista implementou 

uma política edicacional  em cujos princípios se encontrava a valorização dos heróis nacionais na 

educação escolar visando determinada formação política e pessoal dos portugueses.. É a este contexto 

político-educacional que se refere o texto quando enfatiza “os tempos de Salazar”. 
4
 Miguel Torga ( 1907-1995), escritor, poeta e ensaísta português, famoso por sua linguagem densa e 

profunda ao falar das experiências humanas. Também era um viajante, tendo trabalhado no Brasil em sua 

adolescência, na fazenda de um tio an cidade mineira de Montes Claros. A obra de Torga procura se 

posicionar contra aquilo tudo o que julgava a ser injustiça e abuso de poder. Visto com muitos maus olhos 

pelo regime salazarista, sua poesia, tal como a aqui apresentada, procura levar o leitor a uma reflexão 

sobre os próprios sentidos da existência humna. A referência à poesia “errância” no início deste trabalho, 

aponta justamente para essa inqueitante busca do viajante por dialogar consigo emsmo e com o contexto 

em que se insere. 
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   Obreiros dum império de ilusões 

   Vou, como novo andarilho, 

   Garantir ao futuro que Portugal 

   Terá sempre o tamanho universal 

   Da infinda inquietação de cada filho.
5
 

 

Também o poeta, embora viaje de avião, se diz andarilho. E, como minha avó, está 

agora além-mar. E, ambos,cada um a seu modo, apresentam a “infinda inquietação de 

cada filho de Portugal”.  

 

A História de Portugal talvez seja isso mesmo: a infinita inquietação de cada um, de 

cada uma dos portugueses: de minha avó, de Miguel Torga, e também dos dois autores 

que iremos discutir neste trabalho: José Saramago
6
 e Manuel de Oliveira

7
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 TORGA, Miguel.Antologia Poética. Lisboa: Dom Quixote. 2001. 6ª ed. p. 478. 

6
 José Saramago (1922-2010), único ganhador de língua portuguesa, ate a data de escrita deste trabalho, 

do Prêmio Nobel de Literatura, Saramago tem vasta obra literária, especialmente na área do romance, 

voltada para a reflexão sobre problemas e desafios da vida humana em sociedade. Neste trabalho, 

analisaremos uma de suas obras – “Viagem a Portugal” cuja temática central é a viagem. Em 2003, o 

crítico norte-americano Harold Bloom afirmou que  José Saramago  era "o mais gracioso novelista da 

atualidade" . 
7
 Manoel de Oliveira (1908), cineasta português, é autor de mais de trinta e cinco longas metragens. Seus 

filmes, exigindo do expectador uma intensa capacidade reflexiva e apelando para a contemplação , 

procura estabelecer provocações sobre as grandes questões vivenciadas pelos seres humanos como seres 

históricos. Tendo dirigido atores como Marcelo Mastroianni, John Malkovich e Catherine Deneuve, 

Oliveira é apontado, pela crítica , como um dos grandes cineastas vivos (à altura da produção desta tese). 

A obra escolhida para análise neste trabalho – “Um Filme Falado”-  aborda a viagem de uma professora 

de história e sua filha de sete anos pelo Mediterrâneo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2003


 

16 
 

B) “Afinal, que viajar é este?8”: apresentando os companheiros e as 

bagagens de viagem 

 

De viagens e de inquietações. Da História e de suas representações. Do passado e do 

presente. Do que é  perto e do que é longe. Das lembranças e dos esquecimentos. De 

Portugal para o Mundo. Do Mundo para Portugal. É disto  tudo que fala este trabalho.  

 

Mas não o faz de qualquer modo. Assim,como em minha infância buscava as narrativas 

de minha avó como possibilidade de mergulhar em mundos distantes no tempo e no 

espaço, ( Portugal era então para mim uma espécie de reino encantado) , busco agora 

também, em Portugal, outros mundos.  

 

Neste trabalho que se constitui em minha tese de doutorado, pretendo pesquisar as 

representações espaço-temporais presentes em duas narrativas de viagens produzidas 

por portugueses: a cinematográfica, especificamente na obra “O Filme Falado”, de 

Manoel de Oliveira e a literária, a partir da obra “Viagem a Portugal”, de José 

Saramago.  

 

Como se pode perceber, as duas obras foram produzidas por conterrâneos de minha avó. 

Mas não se trata de mera coincidência. Tal como minha avó, o viajante de Saramago e 

as viajantes de Manuel de Oliveira, tem lá as suas intencionalidades aparentes: o 

primeiro pretende passear por Portugal; as segundas, chegar a Bombaim, partindo de 

Lisboa.  

 

Mas... 

 

Será que tais objetivos poderiam ser parte de outros, menos aparentes, mas mais 

profundos do que a mera chegada e partida? 

 

Em menino, o meu deleite vinha da fruição prazerosa da narração escutada.  Agora, 

soma-se a esse prazer pueril, o rigor crítico na discussão das representações espaço-
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temporais construídas pelos autores  (nos périplos propostos em suas obras) e a 

sensibilidade estética para a compreensão das diferentes formas de abordagem das 

viagens realizadas. Enfoques esses indispensáveis num trabalho que, ao mesmo tempo 

que possui o formato cientificamente acadêmico, lançará mão da sensibilidade poética e 

da busca de metáforas como paradigmas da sua coesão textual e coerência temática. 

 

Se minha avó pretendia fazer sua viagem a Portugal a pé, as outras viagens aqui 

apresentadas, também tem a sua complexidade a começar mesmo pelos meios de 

transporte que utilizam. Em “Viagem a Portugal”, José Saramago nos apresenta um 

narrador-viajante motorizado. Escrita inicialmente em 1990, como parte de uma obra 

mais elaborada, na qual era incluído farto material fotográfico, a obra teve a primeira 

edição apenas com o texto escrito publicada em 1995, em Portugal, e, dois anos depois, 

no Brasil. É a partir desta versão escrita que nos deixaremos guiar pelo narrador –

viajante –motorista em seus percursos por terras portuguesas. Através das estradas e das 

ruas, as narrações acabam, como veremos ao longo do trabalho, se constituindo num 

discurso articulado não apenas sobre paisagens, monumentos ou situações cotidianas, 

mas sobretudo sobre determinados modos de ver, sentir e perceber  - representar – as 

experiências históricas relacionadas a esses espaços e contextos.  

 

Já a outra viagem tem, como protagonistas principais, uma mulher – professora de 

História, diga-se de passagem -  e sua pequena filha, que juntas, embarcam num 

cruzeiro. Produzido em 2003, o filme acompanha a trajetória marítima de mãe e  filha 

pelo mar Mediterrâneo e por algumas cidades à beira ou próximas dele. Também nesta 

viagem, os encontros com os lugares e as pessoas se constituem não apenas como 

momentos de encontros físicos com os “outros”  mas se tornam verdadeiros discursos 

sobre os diferentes sentidos espaço-temporais construídos pelas viajantes. 
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C) “Veja o que está escrito no chão9”: a viagem como  fenômeno de 

percepção da complexidade presente no mundo. 

 

Uma pergunta inicial não quer calar: por que  falar de viagens neste trabalho? Em nosso 

socorro, chamaremos inicialmente Michel Onfray
10

.  Segundo o filósofo, “a arte da 

viagem induz uma ética lúdica, uma declaração de guerra ao espaço quadriculado e à 

cronometragem da existência” ( ONFRAY, 2007, p.14 ) 

 

Declarar guerra ao espaço quadriculado
11

: aqui reside uma tônica fundamental de nossa 

análise. O discurso literário e o  cinematográfico podem se constituir, portanto, em 

espaços privilegiados para reflexões sobre diferentes discursos espaço-temporais que 

rompem com a lógica do discurso oficial, encadeado em tramas dogmáticas ou acabadas 

em si mesmas. Ao espaço quadriculado pode-se interpor uma nova construção espacial, 

mediada pelas sensibilidades e pelas tramas de sentido elaboradas pelos viajantes. 

 

Por outro lado, declarar guerra à cronometragem da existência, implica em constituir 

outras possibilidades de entender a construção dos tempos históricos. A mera 

linearidade do tempo cede lugar às outras experiências temporais, marcadas pela 

sutileza dos detalhes, pelas especificidades dos discursos, e pelos meandros das 

linguagens – literária e cinematográfica em nosso caso. 

 

Mas uma viagem pode não ser apenas a ruptura com espaços e tempos pré-definidos. 

Para o viajante:  

 

                                                 
9
 Referência á cena (  09’ 48” ) de “Um Filme Falado”, de Manoel de Oliveira, em que a mãe e a filha 

chegando na cidade francesa de Marselha, observem uma inscrição que demonstra a “antiguidade” do 

lugar visitado. Cabe ainda ressaltar ao leitor que, ao longo desta introdução, os subtiítulos serão 

compostos por uma citação retirada seja de “Viagem a Portugal” seja de “Um Filme Falado”. 
10

 Michel Onfray (1959), filósofo francês, seus escritos procuram valorizar o hedonismo e  a plena 

utilização dos sentidos, para a elaboração do pensamento de pensamento e a própria construção da vida 

cotidiana. No contexto deste trabalho, a refer~ência á citação do autor remete diretamente á necessidade 

de problematização das narrativas de viagens, inscrevendo-as em outros sentidos de análise que possam ir 

além do mero caráter descritivo proposto no filme ou no livro. 
11

 A ênfase dada a esta afirmação do autor se refere justamente a necessidade de analisar as implicações e 

os sentidos que um texto pode trazer e que, muitas vezes não são perceptíveis na simples ordenação de 

palavras e afirmações no interior de um texto ou de um roteiro cinematográfico. Nesse sentido romper 

com o espaço quadriculado é inserir o texto numa trama de relações – histórico-culturais – que lhe 

permita ser observado de forma mais densa e reflexiva. 
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“nada mais conta, exceto ele e seu uso do mundo – por isso ele 

procede dos banidos e recusados. Quando põe o pé na estrada, 

ele obedece a uma força que, surgida do ventre e do âmago do 

inconsciente, lança-o no caminho, dando-lhe o impulso e 

abrindo-lhe o mundo como um produto caro, exótico e raro.”  

( ONFRAY, 2007, p.15 ) 

 

 

Refletir sobre as representações propostas numa viagem abre-nos, assim, para os usos 

do mundo feitos pelo viajante. – as representações e os sentidos atribuídos às 

experiências de ser e estar no tempo. Experiências estas nem sempre validadas pelos 

poderes hegemônicos, que definem ideologicamente os discursos sobre os tempos e 

espaços históricos. Por isso, insiste Onfray de que a lógica dos viajantes pode, por 

exemplo,  ser incluída na lógica dos banidos, dos recusados por uma determinada ordem  

política, por exemplo, que não admite as diferenças, os conflitos, os deslocamentos sem 

a sua permissão. 

 

Narrar uma viagem pode implicar numa postura de autonomia e de criticidade diante 

dos “lugares comuns” propostos – consciente ou inconscientemente – pelos sistemas de 

poder. O olhar do viajante pode, também, desfazer tramas lineares em que os processos 

históricos seriam explicados por jargões esquemáticos ou afirmações dadas a priori. O 

olhar viajante cria novas tessituras, pode desfazer esquemas antigos de interpretação do 

mundo, criar consistências onde só há liquidez.
12

 

 

O mundo torna-se assim “exótico” á medida que é visto com perplexidade. Uma 

perplexidade criativa e instauradora de novos sentidos para a existência humana. O 

“estranho” pode deixar de ser evitado. Passa a ser visto como parte de uma “realidade” a 

princípio, muitas vezes, negada.  

 

Agir a partir do ventre, abrir-se ao inconsciente, como propõe Onfray, implica também 

em percebermos os discursos implícitos nos relatos dos viajantes, as tramas sutilmente 

elaboradas na constituição desses novos olhares. A percepção de novos mundos nos 

percursos das viagens abre de fato possibilidade para a transgressão dos símbolos 

anteriormente dados. Acompanhar um viajante significa também tomar contato com um 

                                                 
12

 A idéia de que o olhar viajante pode criar outras tessituras sígnicas será explorada ao longo dos quatro 

capítulos deste trabalho. O foco será justamente a percepção de como as representações propostas se 

inserem em tramas culturais mais amplas, criando sentidos muitas vezes imperceptíveis à primeira vista. 
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universo simbólico todo próprio, que possibilita a transcendência do olhar, em busca de 

outros sentidos e  outras possibilidades de reflexão – históricas, antropológicas, 

ideológicas. 

 

A viagem passa a ser vista , assim, como um recurso precioso para se atingir esta busca 

de novos significados. Busca essa que se faz com a ruptura com visões uniformes dos 

fenômenos percebidos na viagem.  Ou nas palavras de François Julien
13

,  

 

“ é antes no avesso do uniforme  que descobriremos o recurso. 

Assim como o universal tem como oposto o individual ou o 

singular, o uniforme tem como oposto o diferente. Ora dos 

dois, da semelhança ou da diferença, é este o conceito motor e 

fecundo por seu negativo. Pois enquanto o uniforme, por suas 

regularidades, ameniza, adormece, a ponto de fazer perder a 

consciência da coisa, a diferença cria a tensão, faz ressaltar, 

promove, faz trabalhar.( JULIEN, 2010, p.31) 

 

Buscar o singular e o diferente: eis aqui outra chave metodológica fundamental para a 

compreensão dos sentidos dos percursos – físicos e simbólicos – realizados pelos 

viajantes. Na abordagem daquilo que é único e específico, daquilo que é diferente e não 

inserido numa coletividade difusa, é possível apreender os jogos de tensões da História, 

a constituição de diferentes subjetividades que dão corpo a novas interpretações das 

experiências históricas. 

 

Mas a busca do singular e do diferente pressupõe um olhar meticuloso, atento ás 

minúcias da viagem, àquilo que escapa aos olhos. As minúcias tornam-se, assim, 

oportunidades únicas para a compreensão daquilo que exige do expectador uma 

sensibilidade refinada, um apuro todo especial em  deixar-se inundar pela lógica do 

outro, pelas suas premissas investigativas como viajante diante de um mundo a ser 

descoberto. Um olhar que busque pelos indícios  - singulares e “estranhos”- dos espaços 

e tempos explorados numa viagem. 

 

 

                                                 
13

 Francçois Julien (!951), filósofo, francês, especialista em cultura chinesa. Grande parte dos seus 

estudos é dedicado à compreensão dos sentidos antropológicos embasadores da filosofia chinesa. Daí em 

seus textos a preocupação em evitar estereótipos de uniformização na compreensão de um fenômeno. É 

com esta abordagem que tal citação e utilizada neste trabalho. 
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D) “O viajante está a aprender. Faz muita questão de se mostrar bom 

aluno”14: as perspectivas indiciária e documental na abordagem dos 

olhares viajantes. 

 

A busca indiciária é, neste trabalho, um paradigma epistemológico imprescindível. Mas 

como podemos organizar esta busca? Captar indícios das viagens implica, como já foi 

dito, perceber como se constroem determinadas representações dos processos históricos.  

E também como os viajantes (e em última análise os produtores das duas obras a serem 

analisadas) construíram determinadas perspectivas, determinadas visões dos processos 

históricos. E ainda  como essas visões são componentes fundamentais para a 

compreensão dos discursos que pretendem elaborar a partir delas. 

 

Nesse sentido, o historiador italiano Carlo Ginzburg
15

 assevera que  

 

“Se as pretensões de conhecimento sistemático mostram-se 

cada vez mais como veleidades, nem por isso a idéia de 

totalidade deve ser abandonada. Pelo contrário: a existência de 

uma profunda conexão que explica os fenômenos superficiais é 

reforçada no próprio momento em que se afirma que um 

conhecimento direto de tal conexão não é possível. Se a 

realidade é opaca, existem zonas privilegiadas – sinais, indícios 

– que permitem decifrá-la.”
16

 

 

O indício é, portanto, um elemento catalisador do olhar do investigador para a 

percepção de distintas representações, dos distintos discursos construídos pelas 

diferentes fontes documentais. Nesse sentido, o olhar indiciário num estudo sobre 

representações históricas, é aquele que, , aponta caminhos, discute problemáticas, 

apresenta novas percepções e visões de mundo expressas nas fontes documentais 

pesquisadas. 

 

                                                 
14

 In SARAMAGO, José. Viagem a Portugal. São Paulo. Companhia das Letras, 2007, 2ª ed. P. 147. 
15

 Carlos Ginzburg (1939) é historiador e antropólogo italiano, especialista na chamada “micro-história”. 

No texto citado neste trabalho, Ginzburg discute o papel da percepção dos indícios na constituição do 

saber histórico. São só indícios que, segundo ele, permitem levantar hipóteses e relações entre 

determinados fatos ou objetos de estudo. Esta perspectiva “indiciária” será retomada nos próximos 

capítulos, quando então serão analisadas determinadas representações espaço-temporais propostas pelos 

viajantes. 
16

 In GINZBURG. Carlo. Mitos, Emblemas e Sinais. São Paulo, Companhia das Letras, 2003. 2ª ed. P. 

177. 
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Conceber, portanto, “Um Filme Falado” de Oliveira e “Viagem a Portugal” de 

Saramago como matéria-prima para o estudo das representações históricas nela 

presentes implica, antes de mais nada, em percebe-los como fontes indiciárias para a 

busca de sentidos interpretativos para os tempos/espaços da História.  

 

Longe de esgotar a abordagem de temáticas ligadas ao papel que as representações 

históricas exercem em diferentes obras estéticas, o trabalho que ora se apresenta 

pretende fornecer indícios, buscar pistas, que apontem na direção de novos olhares 

sobre processos históricos. Esta pesquisa é, ao seu modo, provocativa: pretende 

desinstalar tanto o seu leitor quanto o seu  próprio autor (este mesmo que produz estas 

linhas) dos lugares comuns presentes nas abordagens de processos históricos.  

 

No entanto, uma questão ainda permanece: se é a perspectiva indiciária que pode 

apontar caminhos provocantes na abordagem das representações históricas das duas 

obras, como conceber estas mesmas obras enquanto fontes históricas? Se invocamos 

Ginzburg na definição de um dos paradigmas epistemológicos que nortearão este 

trabalho, chegou agora a hora de  invocarmos Jacques Le Goff
17

. Para o eminente 

historiador francês, uma pesquisa deve 

 

se realizar, antes de mais nada, pela consideração de todos os 

documentos legados pelas sociedades: o documento literário e 

o documento artístico especialmente devem ser integrados em 

sua explicação, sem que a especificidade desses documentos e 

dos desígnios humanos de que são produto seja desconhecida( 

LE GOFF, 2001. P.55) 

 

Le Goff propõe, assim  a incorporação das obras artísticas como fontes históricas e o faz 

em duas direções precisas: a consideração da  intencionalidade de sua produção 

(“desígnios humanos de que são produto”) e as características próprias de suas 

linguagens ( “especificidade desses documentos” ) . Ambos os aspectos devem, assim 

ser levados em conta para a compreensão dos significados simbólicos que podem ser 

encontrados a partir de cada narrativa. 

 

                                                 
17

 Jacques Le Goff (1924), historiador francês, especializado no estudo das representações e do 

imaginário medieval. Na citação utilizada neste trabalho, Le Goff procura incluir na preocupação do 

cientista medieval um olhar para os documentos outrora relegados a segundo plano nas pesquisas 

históricas ou antropológicas. A inclusão desta citação neste trabalho justifica-se pela possibilidade de 

sensibilizar o leitor para a consideração das linguagens literárias e cinematográficas como fontes para o 

estudo das representações sobre determinado fenômeno. 
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E)“Não vai o viajante muito seguro da ortodoxia das suas reflexões”18: as 

tramas dos discursos históricos e os olhares dos viajantes. 

 

Mas, como buscar indícios de representações históricas a partir da análise de fontes 

documentais com linguagens e intencionalidades todas próprias? E como, ainda mais 

além, construir um processo reflexivo sobre construções simbólicas a partir de obras 

artísticas? 

 

Para responder a esse conjunto de questões, novamente pediremos auxílio a Le Goff. 

Em sua obra “ A História Nova”, o professor francês argumenta que  é preciso trilhar 

caminhos metodologicamente ousados,  caminhos esses que insistam fundamentalmente 

em (1) uma nova concepção de documento, (2) uma (re)definição da noção de tempo e 

(3) um aprofundamento de estratégias comparativas que possam evitar tanto categorias 

extremamente generalistas quanto extremamente específicas de análise. Tais 

preocupações, por se constituírem em pontos centrais da elaboração deste estudo, serão 

aqui abordadas de forma mais clara. 

 

A primeira grande preocupação – repensar a noção de documento – está diretamente 

vinculada à ruptura com uma concepção mecanicista do fazer histórico. Nesse sentido, o 

documento passa  a ser visto como uma fonte de significados diversos, fruto das 

intencionalidades – implícitas ou explícitas – de quem o produziu.  

 

Desse modo, “Viagem a Portugal” e “Um Filme Falado” são documentos na perspectiva 

de que produzem “discursos”
19

 mediadas pelos sentidos e significados construídos por 

seus próprios autores. A “verdade” deixa de ser uma categoria estritamente vinculada ao 

mundo empírico, factual, para ser ressiginificada metaforicamente no contexto das 

representações e da (re)construção das visões de mundo de indivíduos ou grupos. 

 

                                                 
18

 In SARAMAGO, José. Viagem a Portugal. São Paulo. Companhia das Letras, 2007, 2ª ed. P. 125. 
19

 O termo “discurso”, utilizado neste trabalho se refere ao conjunto de representações simbólicas que um 

indivíduo ou obra artística produz sobre os fenômenos que observa. Nesse sentido, o autor desta pesquisa 

tem clareza da utilização específica que dá a esse termo, tendo consciência do intenso debate 

historiográfico e filosófico que o termo poderia ter quando utilizado com outros objetivos ou em outros 

contextos. 
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O documento passa a ser visto, por esse viés, não como a cópia de uma realidade, mas 

como representação de um determinado processo, de uma determinada perspectiva, de 

um determinado posicionamento a respeito de fatos. Estes mesmos também (re)criados 

a partir do jogo de forças em que o próprio documento se insere. 

 

Nesse sentido, a historiadora Patrícia O`Bryen, invoca Foucault para ponderar a respeito 

de uma nova possibilidade de construir a reflexão histórica : 

 

“Uma das contribuições reconhecidas de Foucault, adotada por 

vários dos novos historiadores culturais, encontra-se na 

importância que ele atribuiu à linguagem / discurso enquanto 

meio de apreender as transformações.”
20

 ( HUNT, 2001, p.69) 

          

Das considerações acima, pode-se concluir que a produção do discurso” é um fenômeno 

de poder mediado por linguagens específicas:  eis aqui outro pressuposto fundamental 

do trabalho ora apresentado. As linguagens criam realidades que podem configurar 

mundos simbólicos e singulares. A análise de como estes “mundos” produzem 

significados histórico-culturais se constitui no cerne de reflexão de nossa pesquisa.
21

 

 

Nesse sentido, as obras de arte passam a ser textos, na acepção dada ao termo pela 

professora Eni Orlandi
22

. Para ela, um texto é uma  unidade portadora de significados 

para o leitor e que desvela, para este, determinados sentidos. Assim, textualizar as 

narrações de viagem implica, antes de mais nada, em perceber as tessituras de 

significados e relações propostas em cada uma delas. Assumir as narrativas de viagens 

como “textos” implica também em se ter “curiosidade” diante das descobertas 

realizadas pelos viajantes em suas “aventuras”.  

 

Curiosidade esta que, segundo Foucault,  

 

“é um vício que foi estigmatizado seguidamente pelo 

cristianismo, pela filosofia e até mesmo por uma certa 

                                                 
20

 O texto de Patricia O”Bryen encontra-se na coletânea organizada por Lynn Hunt, citada na bibliografia. 

 
21

 Mais a frente nesta mesma introdução, discutiremos o conceito de diegese e retomaremos, com mais 

profundidade, esta mesma questão. 

22
A referência completa da obra em que a professora Eni discute o conceito de texto é:  ORLANDI, Eni 

Puccinelli. Análise de discursos: princípios e procedimentos. Campinas, SP: Pontes, 5ª edição, 2003. 
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concepção de ciência. Curiosidade, futilidade. No entanto, eu 

gosto da palavra curiosidade; ela me sugere uma coisa 

totalmente diferente: evoca o “cuidado”, evoca a solicitude que 

se tem com aquilo que existe e poderia existir, um sentido 

aguçado do real, mas que nunca se imobiliza nele, uma 

disposição para encontrar o que há de estranho e singular a 

nossa volta, uma certa obstinação em desfazer-nos de nossas 

familiaridades e mirar de outra maneira as mesmas coisas, um 

certo ardor para captar o que sucede e o que passa, uma 

desenvoltura diante das hierarquias tradicionais entre o 

importante e o essencial” 
23

 

 

 

As narrativas de viagem aludem a uma postura de curiosidade diante da vida e do 

mundo. Curiosidade que, na perspectiva apontada por Foucault, exige de nós uma 

postura ativa diante do conhecimento. Uma postura de acolhimento ao estranho, ao 

inimaginável, ao escondido. Uma postura de abertura aquilo que não pode ou deve ser 

“docilizado”(para se utilizar outra expressão cara a esse  mesmo filósofo)
24

. 

 

Portanto, abordar o filme de Oliveira e o livro de Saramago como documentos, na 

acepção aqui proposta, implica, do ponto de vista metodológico,  num “tratamento 

textualizador” dado a essas obras, situando-as em universos de significação específicos. 

Nesse sentido, a textualização documental do filme de Oliveira e do livro de Saramago 

pode contemplar cinco aspectos fundamentais. 

 

Em primeiro lugar, trata-se da apreensão dos significados propostos metaforicamente 

pelos autores em suas obras. Nesse sentido,por exemplo, um monumento deixa de ser 

apenas um elemento fisicamente constituído de várias peças esculpidas e passa a ser um 

“texto”, com dimensões cognitivas toda próprias. 

 

Além disso, deve-se privilegiar também a busca de relações entre cada um desses 

“textos” e outros “textos” intra ou extra-obra. A análise fica, assim, enriquecida por 

diferentes entrelaçamentos entre as viagens, os lugares percorridos e os tempos 

vivenciados. 

 

                                                 
23

 APUD: IÑIGUEZ,Lupicínio. Manual de Análise do Discurso em Ciências Sociais. Rio de Janeiro. 

Vozes, 2005, 2ª ed. P. 96. 
24

 O conceito de “docilização dos corpos” presente em Foucault não está associado meramente às 

questões de ordem física. Como se pode perceber pelas citações presentes no texto, Foucault percebe as 

dimensões metafóricas densas e profundas que tal processo de docilização pode ter na forma das pessoas 

elaborarem suas próprias idéias sobre o mundo em que vivem. A docilização passa a formar não apenas 

corpos físicos dóceis, mas também determinadas formas de representação simbólica da existência. 
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Um terceiro aspecto a ser considerado é a descoberta do “outro”, naquilo que esse 

“outro” - seja indivíduo, grupo, contexto ou processo - apresenta de  diferente, de 

singular. Essa postura de valorização da descoberta propõe à viagem uma oportunidade 

única de compreender outras formas de representação, outro poder (novamente no 

sentido foucaultiniano) de atribuir sentidos para os processos históricos. 

 

Um quarto aspecto é a mudança de paradigmas de observação dos processos históricos 

apresentados pelos autores na construção dos temas e discussões propostas. Essa 

dimensão esta diretamente vinculadas ás “provocações ‘ que os autores pretendem fazer 

a seus leitores. Esse conteúdo “provocativo”, a que chamaremos de tentativas de 

mudança paradigmática, terá grande papel na abordagem que um estudioso das 

representações históricas, deve levar em conta. 

 

E, por fim,  considerar-se-á o mergulho no mundo das representações históricas, 

percebendo os indícios textuais que dão conta de diferentes sentidos atribuídos aos fatos 

e processos históricos. É nesse sentido que a história portuguesa se constituirá como 

campo privilegiado de nossa análise. Utilizando uma linguagem metafórica, trata-se, 

portanto, de mergulhar nos sentidos que os autores – tal como minha avó também o fez 

- atribuem à história para “vir à tona”, discutindo-se os sentidos éticos dessas mesmas 

representações. 

 

Já a outra grande preocupação, a redefinição da noção de tempo, é fundamental para que 

se possa conceber as representações históricas como discursos  não necessariamente 

lineares sobre as experiências passadas. Isso pode ocorrer quando o pesquisador percebe 

que a noção de tempo é uma categoria construída também socialmente e, nesse sentido, 

inserida em determinados campos de força sociais e ideológicos. 

 

Nessa perspectiva, a linearidade temporal pode dar lugar a outros “diálogos de 

temporalidades” em que fatos e processos aparentemente desconexos no tempo e no 

espaço, podem aparecer intimamente relacionados, recriando diálogos “esquecidos” ou 

“ocultados” por lógicas de organização do tempo consideradas “oficiais” ou validas 

socialmente. Assim,“o viajante recusa o tempo social, coletivo e coercitivo, em favor de 

um tempo singular feito de durações subjetivas e de instantes festivos buscados e 

desejados” ( ONFRAY, 2007, p.15). O viajante pode reconstruir seu discurso a partir de 
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seus desejos. A dimensão temporal expressa numa obra literária ou cinematográfica é, 

ela própria, concebida como parte do discurso histórico
25

.  

 

O viajante pode, assim, perceber-se como parte desses mais variados tempos ao 

encontrar-se com determinada paisagem considerada “histórica”. Pode ainda reconstruir 

suas próprias memórias do passado, reinventando-se a si mesmo e às suas identidades. 

 

Esse verdadeiro encontro de temporalidades marca, decisivamente os mais variados 

olhares viajantes. Nesse sentido, podemos afirmar, com o professor Alfredo Bosi que 

 

“o reencontro do tempo antigo com o moderno faz pensar em 

um fenômeno que tende a aprofundar-se em nossos dias: o do 

convívio dos tempos. Muitos consideram peculiar á pos-

modernidade a coabitação de estilos de vida e de 

pensamentos distintos. Essa convivência pode ser forçada, 

artificial, promovida pelo mercado cultural, moda parente da 

morte. Mas pode acontecer espontaneamente, sinal de que o 

tempo que se vive não é homogêneo. Senha de riqueza e 

contradição que instiga a nossa mente e exige deciframento” 

(BOSI In NOVAES, 2006, p.30).
26

 

 

O tempo do viajante é esse tempo do reencontro. Reencontro do “antigo” e do “novo”. 

Do novo que se deixa olhar pelo antigo. Do antigo que se renova pelo olhar atento 

daquele que viaja. Nesse sentido, o convívio dos tempos torna-se um verdadeiro diálogo 

de temporalidades em que distintos fatos e preocessos históricos são percebidos em suas 

singularidades, em suas outras possibilidades para além daquelas previstas nos discursos 

oficiais. 

 

Visões heréticas , as desses viajantes, posto que podem deslocar o olhar das convenções 

seguras para alcançar outras perspectivas. Propor outros questionamentos. Viver outros 

encantamentos pelas experiências humanas. A viagem, pode assim, ser uma reflexão 

prolífica sobre a convivência dos seres humanos com os “outros”: outros seres 

humanos, outros espaços, outros tempos. 

 

                                                 
25

 No sentido que aqui expomos, invocamos o filósofo Claude Lebrun. Segundo ele, o fato de que a arte 

faz sinal para a natureza não deixa esquecer que ela se deve á invenção e, esse poder de inventar, o 

escritor o ganha no contato com o tempo.”. (In. NOVAES, A(org) Tempo e História, p. 122.) 

 
26

 Bosi insiste na necessidade de ruptura com o tempo linear como a única possibilidade de se perceber as 

experiências vividas. Nesse sentido, as linguagens artísticas podem trazer outras possibilidades para 

compreensão e reflexão sobre as próprias experiências humanas. 
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O enigma da convivência entre os tempos da experiência humana revela um mundo não 

homogêneo, nos diz Bosi. Tempo de convivências “forçadas”, como mostra a cena, do 

filme de Oliveira, em que sentam-se na mesma mesa de um navio , uma viajante  

italiana, uma francesa, uma grega; todas acolhidas pelo comandante americano. Mesa à 

qual as viajantes portuguesas virão a sentar-se também. E sem conseguirem ser 

entendidas em sua própria língua. 

 

Mas também de convivências forjadas pelo próprio contato humano. Puro e simples 

contato.  Como poderia o viajante , da obra de Saramago, não se sentir acolhido por 

tantos habitantes de aldeias que o convidam para comer sem ao menos o conhecerem? 

 

Estas diferentes experiências temporais encontram eco nas representações que os 

viajantes constroem sobre as experiências históricas. Senão, vejamos: 

 

 Minha avó , ainda viva, no tempo em que estas linhas são produzidas, lamenta 

sua viagem não ter dado certo. E me diz que seu povo é um povo de viajantes. 

Mas que devem voltar para sua terra. 

 

 O viajante de Saramago, ao visitar velhas igrejas imagina as pedras seculares 

comentando sobre a plêiade de homens e mulheres que por lá passaram. Quem 

sabe para se acolherem da chuva? Ou serem acolhidos pelas divindades lá 

cultuadas? 

 

 Já a pequena  viajante do filme de Oliveira diante do fato, apresentado pela sua 

mãe, de que Ceuta - famoso entreposto comercial -  já não pertence mais aos 

portugueses, pergunta categoricamente à sua mãe se isso era culpa da Revolução 

dos Cravos!
27

 

 

                                                 
27

 Referência á cena ( 05’ 14” ) de “Um Filme Falado”, de Manoel de Oliveira. Nesta cena, a menina 

pergunta á mãe se Ceuta ainda pertence aos portugueses. Diante da resposta negativa, a menina diz que 

sabe o motivo da perda: a revolução dos cravos”, referindo-se ao movimento militar que derrubou o 

governo autoritário de Marcelo Caetano, em 25 de abril de 1974. Oliveira demonstra aqui, a nosso ver, 

uma fina ironia diretamente relacionada à afirmação, por boa parte da população portuguesa, de que todos 

os grandes problemas de Portugal se deve a abril de 74 e á consequente perda das colônias africanas.Este 

exemplo demonstra claramente os ‘usos” que as representações históricas podem adquirir numa 

representação artística. 
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Como se pode perceber, eis aqui reflexões nem sempre ortodoxas. Mas acreditamos 

serem  todas elas pertinentes à medida em que podem se constituir indícios de 

determinadas percepções históricas que os indivíduos-viajantes apresentam: 

 

 Minha avó e  sua bagagem. Sua viagem a pé para Portugal. O desejo de seguir 

seus antepassados. A tristeza por não viajar. 

 

 As pedras da igreja românica. Os peregrinos de tempos idos. O viajante que 

adentra o templo. E que “conversa” com as pedras. 

 

 A conquista e perda de Ceuta. A Revolução dos Cravos. Os cravos da 

Revolução. A menina que pergunta. A mãe que responde. 

 

Tempos distintos, personagens e obras também distintas. Mas, novamente,  todos 

profundamente vinculados às representações de outras experiências históricas e às 

tentativas humanas de se apropriar dessas mesmas experiências.No entanto, Bosi é 

ainda bastante categórico ao final do texto citado: a convivência de diferentes 

temporalidades exige deciframento. Argúcia interpretativa. Postura de abertura aos 

sentidos que  tais convivências podem esconder.  

 

Chega-se então á terceira preocupação exposta por Le Goff: a necessidade de um 

aprofundamento de estratégias comparativas de documentos, evitando-se tanto a 

banalização genérica quanto a especificidade estéril das pesquisas sobre representações 

históricas. 

 

Abordar uma fonte implica em romper, seja com a generalização que impede olhar para 

a discussão específica que ela apresenta, seja com a micro-especialização que impede de 

ver as regularidades que a discussão pode revelar quando comparada com outras fontes 

ou situações.  

 

Nesse sentido, a percepção das duas obras utilizadas como base deste trabalho – 

“Viagem a Portugal” e “Um Filme Falado” enquanto fontes pressupõem de um lado, o 

olhar sobre as características específicas dos discursos espaço-temporais presentes em 

cada uma delas (alvo dos capítulos 01 e 02) e das relações que apresentam entre si ( ca-
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pítulos 03 e 04). Esta primeira abordagem será apresentada concomitantemente a uma 

segunda abordagem: o diálogo , em todos os capítulos, com  outros autores ( “viajantes” 

também eles e oriundos  de diferentes tempos e espaços) que ajudarão a perceber os 

sentidos e as tradições culturais em que as representações estudadas se inserem. 

 

Assim narrativas de viagem  construídas em ambas as linguagens – literária e 

cinematográfica – podem re-significar constantemente as experiências humanas 

propondo sentidos diversos, alçando o olhar para mais além das próprias convenções 

sociais  ou mesmo regras do mundo físico. Propondo novos “tempos”, mediados pela 

subjetividade de quem olha. E de quem faz olhar: o escritor e o cineasta, por exemplo. 

 

Subjetividades estas que reconstroem os sentidos das “realidades” históricas. Nesse 

sentido, o filósofo francês Alain de Bottom
28

 entende que 

 

 a imaginação artística e a da expectativa omitem e 

comprimem. Elas eliminam os períodos de tédio e direcionam 

nossa atenção para os momentos críticos. Desse modo, sem 

mentir nem enfeitar a verdade, elas conferem à vida uma 

veracidade e coerência que lhe pode faltar na confusão 

indistinta do presente (BOTTOM, 2003, p.23) 

 

Nessa mesma direção, vai também  Michel Onfray: 

 

Para que tenha sentido, a viagem deve passar por um trabalho 

de    contração, de compressão. Do diverso primitivo ao uno 

Definitivo, uma ascese intelectual se impõe. É preferível que a 

vontade trabalhe para construir a memória. (ONFRAY, 2007, 

p. 95) 

 

Ambos os autores aludem ao fato da especificidade das viagens como discursos que, 

recriando sentidos, subvertem identidades históricas tidas como inquestionáveis. 

Direcionar a atenção “para os momentos críticos” como alude Bottom, é tarefa 

necessária e premente em tempos de pasteurização dos olhares sobre as experiências 

humanas. 

 

                                                 
28

 Alain de Bottom (1969), filósofo francês, bastante conhecido pela tentativa de discutir temas filosóficos 

numa linguagem relacionada ao grande público. Sua linguagem – didática e objetiva – fez com que 

ganhasse destaque na imprensa e sociedade francesas. Especificamente no livro citado neste trabalho, o 

autor procura discutir implicações filosóficas mas também antropológicas e psicológicas do ato de viajar. 
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A “coerência” e a “incoerência” que nascem das abordagens estéticas sobre viagens não 

são de ordem lógica, racional, controlável ad eternum. Pelo contrário, elas podem 

revelar o frescor de um olhar espantado diante das experiências, solícito com a 

diferença. Pronto a aprender, como sempre está o viajante de Saramago. 

 

A memória do viajante – e, por extensão, os discursos estéticos  construídos sobre e a 

partir dessas memórias - é fruto de “um trabalho da vontade”, como diria Onfray. Ele 

cria significados, reinventa sentidos e abre caminhos para posturas reflexivas. 

 

Portanto, o trabalho do viajante é um trabalho ascético. Mas esse ascetismo, diferente 

daquele dos mosteiros nos quais pode reinar uma aparente austeridade e controle de si 

mesmo, é um ascetismo do desejo. Desejo de conhecer, de rever, a partir dos  outros e 

com os outros, suas próprias posturas, sua própria viagem. 
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F) ”O bom viajante em tudo deve ler”29: breves reflexões sobre os 

processos de  construção de  formas e símbolos na narração das 

viagens. 

 

A proposta de  um enfoque comparativo entre ambas as obras a serem analisadas 

(atendendo à terceira premissa de Le Goff), implica numa percepção da especificidade 

dos discursos de cada uma delas, promovendo “diálogos” entre as diferentes 

temporalidades e experiências que abordam para permitir, “ao fim e ao cabo”, a 

percepção das representações históricas como discursos que configuram realidades e 

desfiguram determinadas visões dadas a priori.  

 

Essas representações históricas, no entanto, se encontram materializadas através de 

linguagens específicas. Linguagens que possuem especificidades todas próprias e que 

devem ser levadas em conta por quem pretende, como é o caso deste trabalho, entender 

como viagens e viajantes aparecem representados num texto literário e num texto 

cinematográfico. 

 

É preciso, portanto, apreender os mecanismos constitutivos de cada linguagem para que, 

a partir deles, possamos ter uma idéia dos possíveis sentidos que os autores  das 

“viagens” que os autores – Saramago e Oliveira – pretenderam apresentar. 

 

Numa perspectiva muito próxima ao que queremos aqui discutir,  o historiador   

português António Borges Coelho
30

, referindo-se ao fazer do historiador, remete à idéia 

de que é preciso levar em conta as formas como os textos trabalhados são apresentados 

e como eles são constituídos em termos de expressão da linguagem. Referindo-se 

basicamente às formas de constituição do discurso histórico, propõe o historiador que  

 

                                                 
29

 Referência à trecho da página 303 de “Viagem a Portugal”, de José Saramago. Neste trecho da obra, o 

viajante chega à igreja da localidade de Golegâ e começa a refletir sobre uma inscrição que encontra e 

que faz memória do construtor da igreja. Segundo o viajante, para viajar é preciso ler o que esta invisível 

aparentemente, ou seja, as ações dos seres humanos. È com esse mesmo  entido que utilizamos a frase no 

título deste item introdutório. 
30

 António Borges Coelho (1928), historiador português, especializado em questões relacionadas á 

Inquisição e à presença árabe em Portugal.A inclusão deste trecho procura sensibilizar o leitor para um 

dos “dilemas” fundamentais de quem estuda as experiências dos “outros” em diferentes tempos e espaços: 

a utilização da linguagem e seus desafios e limites. 
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“no discurso histórico, aquilo que designamos e explicamos 

como acontecido escapa-se pelas malhas da teia explicativa, 

esconde-se por detrás de cada palavra, a da época, que não 

comporta exatamente os mesmos   significados de hoje, e as de 

hoje, ainda que com o mesmo som, que somam novos 

conteúdos aos conteúdos de outrora. Para nos aproximarmos 

dos velhos conceitos temos de vencer as resistências das 

palavras, vividas em tempos diferentes, e com palavras antigas 

e novas lançar de novo a teia que prenda as relações dos 

acontecimentos.” ( COELHO, 2000, p.57) 

 

Vencer as resistências das linguagens: eis o grande desafio metodológico deste trabalho. 

E este desafio pressupõe, por sua vez, duas distintas ações: a compreensão de 

características das linguagens cinematográficas e literárias utilizadas respectivamente 

por Oliveira e Saramago na elaboração de “Um Filme Falado” e “Viagem a Portugal” e 

a análise interpretativa de possíveis significados simbólicos que pretenderam 

elaborar.Vencer as resistências das linguagens é, nesse sentido, compreender como, 

através delas, os autores foram expressando determinados valores e visões de mundo 

que configuram as ações de seus “viajantes”.  
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G) “Estava explicada a ciência artística do guia”31: as especificidades 

das linguagens literária e cinematográfica na constituição das 

narrativas de viagem 

 

No entanto, essas relações não ocorrem a partir do nada: elas também se constituem a 

partir dos contextos culturais e linguísticos em que os próprios autores se inserem. 

Como veremos ao longo dos quatro capítulos deste trabalho, nossos viajantes se inserem 

em tradições culturais mais amplas, que permitem compreender a riqueza simbólica de 

seus périplos. Para que isto fique ainda mais claro, é preciso lembrar que, segundo 

Hannah Arendt
32

, a tradição: 

“ existe onde quer que os homens vivam juntos. A revelação da 

identidade através do discurso e o estabelecimento de um novo 

início através da ação incidem sempre sobre uma teia já 

existente, e nela imprimem suas consequências imediatas. 

Juntos, iniciam novo processo, que, mais tarde emerge como a 

história singular da vida do recém-chegado, que afeta de modo 

singular a história da vida de todos aqueles que com ele entram 

em contato. (...)é também graças a esse meio, onde somente a 

ação é real, que ela produz histórias(...).Essas histórias podem, 

depois, ser registradas em documentos e monumentos: podem 

tornar-se visíveis em objetos de uso e em obras de arte” 

(ARENDT, 2003, p. 196-197) 

 

 A temática das viagens,  mediada pelas linguagens específicas que lhe dão 

materialidade e pelos contextos em que se inserem, torna-se portanto reveladora de uma 

pluralidade de significados histórico-culturais que lhe dá origem. É nesse mesmo 

sentido que apontam as palavras de Lúcia Santaella
33

, ao se referir especificamente às 

imagens: “Não há imagens como representações visuais que não tenham surgido na 

mente daqueles que as produziram, do mesmo modo que não há imagens mentais que 

não tenham origem no mundo concreto dos objetos visuais”. (SANTAELLA, 2001. p. 

15) 

                                                 
31

 Referência à trecho da página 232 de “Viagem a Portugal”, de José Saramago. Aqui, o viajante visita a 

igreja de Ferreirim e “o homem da chave” lhe apresenta de forma aprofundada a igreja, o que deixa o 

viajante profundamente impressionado. Logo a seguir descobre que, na verdade, “o homem da chave” era 

o próprio padre da igreja, um erudito em arte. Assim, “estava explicada a ciência artística do guia”. 
32

 Hannah Arendt (1906-1975), filósofa política alemã. Entre suas obras destacam-se “A Condição 

Humana”, da qual retiramos o trecho aqui utilizado. Neste trecho, a autora discute o papel das “tradições” 

na construção das concepções que os seres humanos tem de si mesmo e do mundo á sua volta. 

Interessante, para este trabalho, a percepção que a autora tem de que a revelação da identidade se constrói 

a partir de uma “teia já existente”. È nesse sentido que, como o leitor poderá ver ao longo dos capítulos, 

estabelecemos os diálogos dos nossos viajantes com outros autores e consetxos histórico-culturais. 
33

 Lúcia Santaella (1944), doutora em Teoria Literária e livre docente em Ciências da Comunicação. 

Professora da PUC-SP. 



 

35 
 

 

Assim, o cineasta e o escritor, seres humanos mergulhados em seus próprios contextos 

históricos e em suas próprias formas de expressão artística acabam -  mediante essa 

mesma materialidade - expressando significados, que possuem implicações sociais e  

culturais. Portanto, compreender alguns aspectos ligados seja aos modos de pensar os 

fenômenos histórico-culturais, sejam às formas de expressão cinematográfica e literária 

utilizados por ambos os autores – Saramago e Oliveira – torna-se imensamente 

significativo neste trabalho.   

 

Pensemos, pois, a respeito das linguagens cinematográfica e literária no que toca 

especificamente aquilo que nos interessa: a representação simbólica dos espaços-tempos 

das viagens. Ainda de acordo com a professora Santaella,  

 
“toda imagem depende de convenções de composição e 

convenções de representação. (...) A necessária escolha de um 

esquema inicial, que é adaptado e corrigido de acordo com os 

novos desafios que se apresentam ao artista, é um indicador do 

caminho para a compreensão dos enigmas do estilo. 

(SANTAELLA, 2001, p. 81) 

 

Compreender as convenções gerais de organização de uma obra artística torna-se um 

processo fundamental para a discussão sobre o impacto que estas formas podem ter na 

construção de determinadas representações espaço-temporais. No caso específico deste 

trabalho, em que os conceitos de “viagem” e “viajante” são fundamentais
34

, faz-se 

necessário lançar um olhar sobre as especificidades que as linguagens tem na própria 

constituição dos personagens viajantes e dos cenários de viagem. 

 

Assim, tentar perceber os “enigmas do estilo” dos autores (isto é, as formas pelas quais 

Manoel de Oliveira e José Saramago constroem suas viagens) – como faremos em 

nossos próximos capítulos -  implica numa reflexão sobre como as viagens podem ser 

abordadas pelas linguagens literária e cinematográfica. Desse modo, devemos nos 

perguntar, então, como algumas categorias inerentes ao processo de uma viagem – mais 

especificamente quatro -  a narrativa da viagem, as suas dimensões espaciais, as suas  

dimensões temporais, e a própria personagem do viajante – podem ser expressos pelo 

                                                 
34

 Estes dois conceitos serão abordados, sob diferentes ângulos e facetas, ao longo deste trabalho. Nesse 

sentido, não são conceitos que, nesta introdução, aparecem “inteiros”, “fechados”, mas que vão se 

(re)constituindo ao longo das discussões realizados nos capítulos. 
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Cinema e pela Literatura. São destes quatro elementos embasadores das formas de 

composição e de representação das linguagens artísticas que falaremos nas próximas 

linhas. 
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H)”Voltará o viajante um dia a essas e outras portas que ficaram pelo 

caminho”
35

: a questão da narrativa (diegese) no Cinema e na 

Literatura 

 

Cabe, num primeiro momento perguntar-nos a respeito da forma como se elabora o 

processo narrativo em uma obra de arte. Para tanto, utilizaremos o conceito de diegese. 

Segundo o professor André Gardiés
36

, 

 

O caráter específico da diegese é constutuir-se num mundo 

singular, com as suas próprias leis e povoado de objectos 

(humanos, animais e objectos propriamente ditos), na maioria 

dos casos à imagem do mundo real, mas não necessariamente. 

Trata-se de um mundo que o expectador constrói 

imaginariamente a partir das propostas e sugestões do filme. 

( 2008, p.79) 

 

Como se pode perceber, a diegese pode ser considerada como o processo narrativo da 

singularidade de um mundo, de um fenômeno mediado por determinada expressão 

artística. Nesse sentido, “Um Filme Falado” e “Viagem a Portugal” se constituem em 

narrativas diegéticas, já que apresentam ao expectador / leitor mundos singulares e 

únicos. Perceber significados desses mundos implica, então, num mergulho nas 

operações diegéticas que os constituem.  

 

Ou seja, a própria forma como cada viagem é feita, os lugares encontrados, os tempos 

vivenciados se inserem numa trama narrativa mais ampla que procura apresentar ao 

leitor um mundo, um conjunto dede valores e de percepções. Desse modo, é possível 

dizer que toda narrativa procura dialogar com seus leitores / expectadores apresentando-

lhes um “universo diegético” – um conjunto de valores e visões dotados de uma 

“coerência” expressiva interna.  

 

                                                 
35

 Referência à trecho da página 221 de “Viagem a Portugal”, de José Saramago. O viajante faz menção 

aqui às localidades pelas quais passou ao largo de seu percurso e das quais faz apenas referência. 
36

 Andre Gardies (1939), estudioso francês da linguagem cinematográfica. Na obra citada neste trabalho, 

Gardies apresenta ao leitor o conceito de diegese e o faz numa perspectiva específica: seu singularidade, 

composta de processos e objetos determinados. Nesse sentido, embora referindo-se ao cinema, a referida 

citação é aqui também utilizada para a análise do texto de Saramago, posto que os elementos que Gardies 

apresenta podem, a nosso ver,  ser pensados também nos termos da narrativa literárias. 
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No entanto, como se pode depreender do que até aqui foi dito, este universo diegético 

incide, utilizando novamente a expressão de Hannah Arendt, “sempre sobre uma teia já 

existente, e nela imprimem suas consequências imediatas”. Isto quer dizer que as fontes 

de inspiração para a criação desses universos diegéticos se inserem numa perspectiva 

histórica mais ampla, dialogando com uma ampla experiência cultural na qual a 

perspectiva narrativa se insere. 

 

Daí a preocupação recorrente, ao longo dos quatro próximos capítulos, em estabelecer 

um diálogo entre a diegese apresentada por cada autor e outras referências culturais 

possíveis de serem cotejadas com as narrativas apresentadas. E, se assim o fazemos, é 

justamente para uma compreensão mais aprofundada deste mesmo universos de valores 

e referências apontados ao longo das obras. 

 

Essa tradição cultural mais ampla, constituindo-se ao longo do tempo e tendo como eixo 

alguns pressupostos narrativos e simbólicos comuns, pode também demonstrar como os 

autores / narradores acabam aprofundando os vínculos que estabelecem entre os 

próprios valores aí esboçados e o público que fruirá as obras. Nesse sentido, tal relação 

permite concluir que uma obra torna-se detentora de significados que só poderão ser 

observados se também conhecermos esse universo mais amplo de tradições em que ela 

se insere e com as quais dialoga. 

 

Enfim as relações entre o mundo diegético e o mundo da tradição histórico-cultural de 

uma obra pode permitir, sob a ótica de elaboração deste nosso estudo, três grandes ações 

de ordem metodológica. 

 

Em primeiro lugar, trata-se de observar indícios da influência cultural que o processo de 

inspiração e elaboração artística  sofreu. E, logo a seguir, compreender mais 

profundamente os sentidos apontados pelos autores / narradores / personagens ao longo 

da constituição do universo diegético da obra. E ainda um terceiro desafio: revelar 

reflexões sobre processos históricos que estejam presentes- direta ou indiretamente – 

nas abordagens narrativas. 
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Mas, como as personagens podem, ao mesmo tempo, revelar esse duplo universo 

oriundo da constituição diegética e histórico-cultural presente nas obras? A seguir, 

refletiremos sobre este aspecto. 
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I ) “Claro que o viajante vai procurando, por metáfora, dizer o que 

sente”
37

: A constituição da personagem no Cinema e na Literatura 

 

A personagem tem uma importância fundamental numa obra cinematográfica ou 

literária, já que ela faz parte insubstituível do sistema de construção de significados da 

mesma. Nesse sentido, a personagem é, efetivamente um “ser de imagens na tela”, no 

caso da arte cinematográfico ou um “ser de imagens no papel”, no caso da arte literária. 

 

Assim, as personagens, enquanto “seres” podem construir-se ou desconstruir-se, de 

acordo com a narrativa e as especificidades de suas prórprias identidades. Na visão de 

Dominique Parent-Altier
38

, 

A construção das personagens e, em especial do protagonista 

só pode efectuar-se se este for dotado de uma vontade, de um 

desejo, de um querer. É freqüente ter em mente uma 

personagem cuja definição dramática não está ainda definida, 

mas cuja personalidade nos fascina. Enquanto essa personagem 

não manifestar uma vontade, um desejo, não poderá cumprir 

suas funções dramáticas. Enquanto que a narrativa escrita 

permite que uma personagem manifeste a sua passividade, a 

sua falta de vontade, graças, por exemplo, à introspeccção, a 

narrativa fílmica, narrativa em imagens do não dito, não lhe 

oferece essa oportunidade. Regressemos aqui à grande tradição 

dramatúrgica, que preconiza que o protagonista seja construído 

não só em função da sua motivação, mas também em função da 

revelação dessa motivação, que só se dará através da acção. 

(2009, p.65) 

 

No texto acima, as personagens cinematográfica e literária não são caracterizadas 

apenas por aquilo que lhes é comum (a personagem como um ser de vontades e 

desejos), mas também por aquilo que as diferencia a partir da própria materialidade de 

cada uma delas: enquanto na linguagem literária, as formas expressivas permitem a 

descrição de atitudes introspectivas, na linguagem cinematográfica é marcada 

fundamentalmente pala ação. Nesse sentido, é possível inferir duas dimensões dessa 

                                                 
37

 Referência à trecho da página 379 de “Viagem a Portugal”, de José Saramago.. Aqui o viajante 

manifesta a impossibilidade de exprimir o que vê; a paisagem com que se depara diante da Serra da 

Arrábida. E coloca em discussão, a nosso ver, a questão da expressão das linguagens constitutivas de uma 

personagem, tema que abordamos neste tópico. 
38

 Dominique Parent-Altier, argumentista cinematográfico francês, professor na Universidade de Paris X 

– Nanterre.  No trecho citado aqui citado , o autor propõe um enfoque comparativo entre a personagem 

cinematográfica e a personagem literária. No entanto, em ambos os casos, a nosso ver, o que é enfatizada 

é a idéia de desejo seja para agir, seja para ser introspectivo. Ação e introspecção marcam as ações dos 

viajantes com quem lidaremos nos próximos capítulos deste trabalho. 
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definição de personagem proposta por Parent-Altier: a dimensão atributiva e a dimensão 

diferenciadora. 

 

A partir da dimensão atributiva (ou vinculativa) é possível serem vinculadas (atribuídas) 

às personagens, ao longo do desenvolvimento da narrativa, diferentes características 

físicas, éticas, psicológicas, gestuais, étnico-culturais, etc. Estas características vão 

sendo assim atribuídas conforme os processos de (re)construção permanente das 

personagens. Tal é o que acontece, por exemplo, com as viajantes de Oliveira ou o 

viajante saramaguiano que, ao longo de seus respectivos périplos, se deparam com 

diferentes atribuições propostas pelos autores. A dimensão atributiva encontra-se 

respaldada a partir da própria organização temporal em que as cenas ou sequências se 

inserem.  

 

Quando o viajante saramaguiano confessa a vontade de roubar uma estátua sagrada em 

uma das igrejas visitadas ou quando, em um “Filme Falado” a menina puxa sua mãe 

pelo braço para voltar ao quarto onde a bonequinha havia sido deixada, são reveladas 

determinadas dimensões atributivas que, nessas cenas, revelam dimensões das 

personagens antes ocultas.Sob essa ótica, a dimensão atributiva se estabelece como um 

critério analítico fundamental neste trabalho, já que a partir dele, será possível 

compreender os significados simbólicos que norteiam as reflexões propostas pelos 

autores em suas obras. 

 

Já a dimensão diferenciadora ( ou individualizadora) de cada personagem, permite que 

esta se diferencie das demais personagens seja a partir das posturas e ações que vão 

desenvolvendo, seja a partir dos significados simbólicos passíveis de serem buscados 

nessas mesmas posturas e ações. Os critérios diferenciadores de cada personagem vão 

sendo construídos ao longo da própria narrativa, seja de uma personagem em relação às 

outras, seja de uma personagem em relação aos espaços percorridos ou aos tempos 

vivenciados.  

 

A individualização de uma personagem tem uma dimensão profundamente comparativa 

em relação às outras personagens, espaços e tempos vivenciados. Quando, por exemplo, 

o viajante saramaguiano sai de Lousã, “vai à estrada armando na imaginação grandes 

planos de teatro e filme, mas infelizmente o foi distraindo a alta montanha que á direita 
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se segue, no caminho que leva à Góes”
39

. Neste breve trecho, percebe-se claramente 

que as transformações espaciais ocasionam a distração do personagem, que, assim, 

abandona seus planos anteriores. A passagem pela montanha diferencia as ações da 

personagem antes (planejar teatro e filme) e depois (distrair-se). 

 

Estes dois critérios, portanto, remetam para o fato de que  a personagem é o elemento 

dramático e narrativo por excelência, respectivamente,  de uma obra cinematográfica e 

de uma obra literária. Ou seja,  

 

Componente fundadora do mundo diegético, a 

personagem, embora viva tão bem no romance 

quanto na HQ ou nos jogos de vídeo, oferece 

particularidades profundamente enraizadas no 

material fílmico. (PARENT – ALTIER , 2009, p.80) 

 

Mas, uma última questão reflexiva ainda precisa ser enfrentada em relação á 

personagem: como ela se revela no contexto da narrativa fílmica ou literária? 

Novamente, é Dominique Parent-Ritier que vem em nosso auxílio. Segundo ela, a 

revelação da personagem numa narrativa pode se dar de três formas distintas: através 

das ações narradas no próprio processo de diegese, através do meio espaço-temporal  e 

através dos diálogos que as personagens estabelecem ao longo da obra. 

 

Vamos nos concentrar, por hora, nesta última forma apontada: como os diálogos 

revelam as dimensões atributivas e individualizadoras das personagens? É preciso 

lembrar que as duas obras (“Um Filme Falado” e “Viagem a Portugal”) tem nos 

diálogos entre as personagens um forte elemento compositivo da própria estrutura da 

obra.  

 

Em “Um Filme Falado”, por exemplo, as personagens estabelecem diálogos a partir de 

cada lugar visitado, revelando-se a partir das perguntas e respostas que produzem. Já o 

viajante de Saramago, estabelece diálogos em dois níveis distintos: no interior da 

narração, por várias vezes o viajante conversa com os habitantes dos lugares visitados; 

já em relação ao processo da narração em si, o narrador interage com o leitor 

apresentando suas confidências, imaginando o que pensaria o leitor, provocando-o. 

                                                 
39

 Trecho retirado da  página 177 de “Viagem a Portugal”, de José Saramago 
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Em todos os sentidos anteriormente apontados, o diálogo revela-se como um elemento 

articulador de possíveis significados a serem analisados neste trabalho. Assim, ao longo 

dos capítulos, teremos em mente que os diálogos que  os viajantes estabelecem possam 

ser vistos como forma de operacionalização diegética, (fazendo avançar o enredo), 

como expressão do pensamento ou da personalidade de determinado personagem 

(evidenciando aqui a dimensão atributiva das personagens) ,como elemento revelador 

de determinadas características dos processos temporais e espaciais apresentados, 

(individualizando as personagens  em relação aos tempos e espaços percorridos) e como 

forma de construir a consistência e a coerência interna da narrativa fílmica ou literária, 

(buscando possíveis significados metafóricos presentes nas obras). 
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J )” Se há coisa que o viajante estime é saber o porquê do nome das 

coisas”
40

: as dimensões espaciais no Cinema e na Literatura 

 

Vamos agora tecer algumas considerações sobre as dimensões espaciais das narrativas 

de viagem. Para efeitos de nossa reflexão, falaremos especificamente do conceito de      

“lugar”. Segundo André Gardiés,   

 

Diremos que os lugares são a actualização do espaço sempre 

virtual. É a partir dos lugares (porque representados e 

actualizados) que podemos aceder à compreensão do espaço, 

sobretudo na sua funcionalidade narrativa. (...) Longe de ser o 

mero cenário onde se desenrola a acção, o espaço é parceiro 

activo da narração, pois intervêm como uma das forças activas 

da história. Nesta perspectiva, consideramo-lo um actante,no 

sentido de Greimas. Esta ou aquela particularidade da 

topografia, por exemplo, poderá tanto opor-se ao 

desenvolvimento das personagens como ajudá-lo. Uma 

narrativa da conquista de um país coloca este na posição 

actancial de objecto. Então, enquanto actante, o espaço 

participa da mesma funcionalidade da personagem. 

Compreende-se que possa entrar em estratégias narrativas, em 

particular na base de uma troca de valores. Se uma personagem 

entrar num lugar que lhe é interdito, adquire imediatamente o 

estatuto de “transgressor” e até de fora-da-lei. Lugares e 

personagens são portadores ( e até constituídos de valores) que 

podem ser permutáveis. É o próprio fundamento da actividade 

narrativa: entre a personagem e o espaço negocia-se 

constantemente uma relação associativa, feita de disjunção e de 

conjunção”
41

 

 

Dizer que o lugar torna-se a materialização do espaço implica em perceber a questão da 

materialidade espacial, ou seja, os indícios materiais que compõem os significados de 

uma determinada organização espacial. Assim, a compreensão das formas como os 

percursos de uma viagem vão sendo realizados pode permitir o entendimento do 

funcionamento da narrativa literária e cinematográfica e dos próprios significados que 

os autores ou os expectadores poderão construir. 

 

                                                 
40

 Referência à trecho da página 157 de “Viagem a Portugal”, de José Saramago. O viajante chega à 

localidade de Maiorca e apresenta algumas referências etimológicas e históricas em relação a origem do 

nome do local. Neste trabalho, a citação procura mostrar ao leitor a importância que as referências 

geográficas podem adquirir no universo das representações simbólicas. 

 
41

 GARDIES, André. Narratologia e Cinema, A narrativa no ecrã. In, GARDIES, Rene. Compreender o 

cinema e as imagens.. Lisboa: Edições Textoegrafia,2008, p 82-84. 
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As dimensões espaciais apontadas nas narrativas, ao invés de serem concebidas como 

meros cenários passivos em que as personagens seriam “encaixadas”, podem ser 

pensadas de uma forma ativa, interagindo diretamente com a busca de significados que 

os viajantes vão estabelecendo ou até mesmo com o próprio processo de narração. 

Nesse sentido, todos os lugares mediterrânicos pelos quais as viajantes de Oliveira 

passam ou todos os lugares de Portugal visitados pelo viajante saramaguiano podem ser 

concebidos, a partir das formas como são apresentados nas narrativas, como verdadeiras 

forças ativas desencadeadoras de significados os mais diversos. 

 

Podemos dizer que os lugares podem funcionar como verdadeiros “actantes”. Segundo 

o dicionário de Análise do Discurso, o conceito de actante teria origem nas formulações 

do lingüista Greimas
42

, e seria definido como uma “posição narrativa que compreende o 

ele, indicadora daquele que realiza ou sofre uma ação, independentemente de qualquer 

outra determinação semântica”. ( CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2004, p. 34) 

 

Os lugares enquanto actantes podem adquirir a mesma funcionalidade das personagens 

‘strictu sensu” consideradas. E, assim como estas, os lugares podem ser portadores de 

valores e sentidos todos próprios. Personagens e lugares podem ser concebidos de forma 

permutável; ou seja ambos podem “trocar “ significados através de um processo intenso 

de “negociação” de sentidos simbólicos.  

 

Desse modo, personagens e lugares não serão vistos, em nossa abordagem, de forma 

isolada, já que acabam definindo-se de forma associada, num processo intenso de auto 

definição mútua. Ou seja, os lugares são definidos a partir dos personagens e os 

personagens a partir dos lugares. São as disjunções e conjunções entre uns e outros que 

os definirão. É com esta postura metodológica -  a associação disjuntiva ou conjuntiva 

entre personagens e lugares -  que analisaremos as viagens propostas por Saramago e 

Oliveira, nos próximos capítulos deste trabalho. 

 

                                                 
42

 Algirdas Julius Greimas (1917-1992), um linguista lituano de origem russa que contribuiu para a teoria 

da Semiótica e da narratologia. O conceito de actante permite uma compreensão do protagonismo que os 

lugares podem ter na interação  com as personagensa. Nesse sentido, foge-se á concepção de lugar como 

um elemento passivo, inerte e que depende apenas da mera intervenção humana, intervindo ele também 

na vida das personagens humanas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lingu%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Litu%C3%A2nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Narratologia
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Cabe ainda, no entanto, ressaltar um outro aspecto diretamente relacionado a este 

trabalho: trata-se de definir que elementos compositivos do espaço cinematográfico e do 

espaço da narrativa literária serão importantes nas análises que faremos. Nesse sentido, 

três conceitos serão fundamentais: o plano, a cena e a sequência.
43

 

 

O plano, é entendido aqui em dois sentidos: no sentido físico, trata-se do conjunto de 

imagens registradas na película ou do conjunto de registros escritos utilizados pelo autor 

da obra literária. Já no sentido cronológico, pode ser visto  como o período entre o 

início e o fim do funcionamento da câmara ou entre o início e o final de determinada 

parte de um  texto. O plano implicaria em visões mais abrangentes do  conjunto da obra  

que é oferecido para a fruição do expectador. Este conceito poderá permitir termos 

sempre em mente os  contextos mais amplos em que as obras são produzidas. 

 

A cena se define pelo conjunto de planos que mantém uma certa continuidade espacial e 

temporal. Nesse sentido, a cena é marcada pela unicidade da narrativa apresentada, não 

apresentando rupturas a nível da coerência interna das idéias ou sentidos apresentados. 

A cena implicaria num olhar mais minucioso do expectador ou do leitor, que pode estar 

atento assim a detalhes mais íntimos em relação aos significados propostos pelos 

autores. 

 

A sequência se define por um processo de sucessão de cenas, também apresentando um 

unidade temporal ou espacial que garante a convergência ou divergência temática. A 

utilização de sequências pode permitir análises comparativas entre cenas subseqüentes. 

Ou ainda levantar questões a partir do confronto entre essas cenas.  

 

Assim, um trabalho de pesquisa a partir de cenas /  sequências fílmicas ou literárias 

pode se constituir numa ferramenta analítica capaz de produzir conhecimento sobre os 

diferentes significados perceptíveis numa obra. Desse modo, a abordagem espacial das 

linguagens literária e cinematográfica é componente imprescindível de um trabalho que 

tenha viagens e viajantes como objeto de estudo. 

 

                                                 
43

 Estes conceitos tem, como o leitor pode perceber, clara origem na linguagem cinematográfica. No 

entanto, por analogia, utilizaremos estes conceitos também na perspectiva da análise do texto literário. Os 

três parágrafos abaixo procuram aprofundar algumas dimensões desta analogia. 
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K )”A História é mais complicada”44:  a construção das representações 

histórico-temporais como discursos em “Viagem a Portugal”  e “Um 

Filme Falado”. 

 

Como é possível depreender do que até aqui foi discutido, este trabalho pretende 

também fazer suas as importantes questões abordadas pela poetisa portuguesa Sophia 

Breyner Andresen
45

, neste belo e curto poema: 

 
“Por que foram quebrados os teus gestos 

Quem te cercou de muros e abismos? 

Quem desviou na noite os teus caminhos? 

Quem derramou no chão os teus segredos? 

                                                      (ANDRESEN, 2004, p.59) 

 

E, justamente por este trabalho querer fazer suas – metaforicamente -  as questões 

propostas por Sophia, faz-se ainda necessário, neste primeiro momento abordar uma 

importante questão: como se produzem, discursivamente, representações histórico-

temporais? 

 

Ouçamos inicialmente, o que tem a dizer um importante historiador francês, Paul 

Veyne: 

 

“Para todo leitor dotado de espírito crítico e para a maior parte 

dos profissionais, um livro de História não é, na realidade, o 

que aparenta ser; assim, ele não trata do Império Romano, mas 

daquilo que ainda aprendemos sobre esse império. Por baixo da 

superfície tranqüilizadora da narrativa, o leitor, a partir do que 

diz o historiador (...) sabe inferir a natureza das fontes 

utilizadas, assim como as suas lacunas, e essa reconstituição 

acaba por tornar-se um verdadeiro reflexo; ele adivinha o lugar 

de lacunas mal preenchidas, não ignora que o número de 

páginas concedidas pelo autor aos diferentes momentos e aos 

diversos aspectos do passado é uma média entre a importância 

que estes aspectos têm a seus olhos e a abundância da 

documentação; sabe que os povos ditos sem história são, 

simplesmente, povos cuja história se ignora, e que os 

primitivos têm um passado, como todo mundo. Sabe, 

sobretudo, que de uma página para outra, o historiador muda de 

                                                 
44

 Referência à cena (  09’ 32” ) de “Um Filme Falado”, de Manoel de Oliveira.  
45

 Sofia de Melo Breyner Andresen (1919-2004), poetisa portuguesa e primeira mulher a ganhar o Prêmio 

Camões.  O “mar”, a “cidade” e  a” “natureza” são temas constantes em sua obra e, ao mesmo tempo, 

oportunidades, para refletir sobre os desafios da existência humana e social. Nesse sentido, a poesia ora 

apresentada neste trabalho sobre viagens e viajantes  procura sensibilizar o leitor para as questões que 

uma obra de arte pode levantar e que dizem respeito ás próprias dimensões humanas  e sociais do ato de 

viajar. 
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tempo, sem prevenir (...) que todo livro de história é, nesse 

sentido, um “tecido de incoerência”, e que, não pode ser de 

outro modo: esse estado de coisa é, certamente, insuportável 

para um espírito lógico e basta para provar que a história não é 

lógica, mas para isso não há remédio, nem pode haver .”           

( VEYNE, 1998, P. 26-27) 

 

 

Veyne, de forma magistral, parte de uma interessante provocação: só sabemos sobre a 

“História” o que é possível saber, o que é possível perceber a partir das marcas 

deixadas, ou da maneira como essas marcas são lidas. Do ponto de vista de nossa 

abordagem, esta idéia não podia ser mais pertinente: na abordagem de nossas narrativas 

sobre viagens analisaremos as “marcas históricas” – ou, melhor ainda, os indícios 

históricos percebidos pelos viajantes.  

 

Se o texto de Veyne, a princípio refere-se ao fazer histórico strictu sensu, suas 

considerações abarcam outras possibilidades de compreensão dos processos históricos, 

dentre as quais se situam os textos / documentos que pretendemos trabalhar. Nesse 

sentido, as duas obras podem se configurar como documentos históricos também por 

esse motivo: elas apresentam aquilo que os viajantes podem/querem/desejam/precisam 

saber sobre os tempos/espaços visitados.  Aqui está, em nosso entender, o cerne de toda 

a pesquisa que pretendemos realizar. 

 

Ao apontarmos indícios, ao dialogarmos com diferentes temporalidades, ao adotarmos 

uma postura de curiosidade (e ao concebermos o livro de Saramago e o filme de 

Oliveira como textos e como documentos) pretendemos construir uma abordagem das 

escolhas e dos sentidos das abordagens espaço-temporais que os viajantes realizam em 

seus périplos. 

 

Do mesmo modo como o “historiador muda de tempo sem prevenir”, também os 

viajantes apresentados nas obras são assim. E, por conseguinte, também eles criam 

“tecidos de incoerência”. Talvez aqui resida a beleza e o fascínio do trabalho ora 

proposto: buscar indícios de “coerência” na tessitura “incoerente” (ou buscar as 

“incoerências” nas tessituras aparentemente “coerentes”) das representações históricas; 

desde que fique claro que por coerência, não se entenderá a busca de uma “lógica 

racional”, mas sim possíveis sentidos para os discursos construídos “incoerentemente”. 
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Sob esse ponto de vista, a incoerência das representações históricas é - ela mesma  - 

dotada de uma coerência discursiva interna, com os sentidos, com os objetivos e até 

mesmo com os percursos das viagens. 

  

Segundo a lingüista Luiza Martin Rojo
46

, o discurso se constitui num novo campo do 

saber, à medida em que 

 

“Os desenvolvimentos da análise do discurso deram ênfase ao 

fato de que a linguagem, ao gerar representações de outras 

práticas sociais, ao mesmo tempo constitui essas práticas. 

Como resultado da ênfase no potencial discursivo, a prática da 

análise também se modificou. Como já observava Foucault, o 

objetivo é , então, explorar o poder gerador do discurso, como 

uma prática que não só designa os objetos, mas também os 

constitui.” (ROJO In: IÑIGUEZ, 2005, p.210). 

 

As “viagens” contidas num filme ou num livro não são apenas expressões de 

linguagem. Mas justamente por assim o serem, criam e recriam significados 

discursivos.. As viagens podem se  constituir, então,  em discursos – no sentido 

apontado por Luiza Rojo -  sobre as representações das experiências históricas. Como, 

então, nossos autores - Saramago e Oliveira -  expressam  a importância da reflexão 

histórica em “Um Filme Falado “ e “Viagem a Portugal”?  

 

Comecemos com  Manoel de Oliveira. Quando esteve em São Paulo, a revista de 

cinema Contracampo,  fez uma entrevista com o cineasta cujos trechos diretamente 

relacionados a “Um Filme Falado” aqui reproduzimos:
47

  

 
Pergunta - Um filme que me impressiona muito é Um Filme 

Falado, seu trabalho anterior a O Quinto Império. Nele, temos 

a força da palavra, e das línguas européias. Fiquei pensando 

que, além da temática da incompreensão entre ocidente e 

oriente, o filme desenvolve em paralelo a questão da língua 

portuguesa e do papel de Portugal dentro da comunidade 

européia. 

 

Manoel de Oliveira - Não creio que se trata disso, e não são as 

línguas européias que estão lá todas. O filme baseia-se 

sobretudo na civilização ocidental. E a civilização judaico-

cristã greco-romana, e de natureza mediterrânea. Essa é a nossa 

                                                 
46

 Luiza Martin Rojo, professora de Linguística da Universidade Autônoma de Madrid. Propõe perceber a 

importância da análise do discurso para a compreensão não apenas das representações mas de muitas 

práticas sociais que as embasam. 
47

 In: http://www.contracampo.com.br/66/entrevistamanoeldeoliveira.htm. Acesso em 28/11/2011. 

 

http://www.contracampo.com.br/66/entrevistamanoeldeoliveira.htm
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civilização
48

. Depois da derrota da invencível armada, os 

ingleses tomaram o poder do mar, que antes pertencia à 

península, apoderaram-se da civilização ocidental, e 

dominaram durante muito tempo. Depois da [Segunda] Guerra, 

mudou para Washington, hoje está na América. Mas a 

civilização que lá está é judaico-cristã greco-romana, e 

mediterrânea. Ora, as mais fortes contribuições, aquilo que eu 

quis mostrar, são aquilo que lá está: a Grécia, Itália, os árabes, 

que distribuíram para a Europa inteira a cultura grega, e a 

Península [Ibérica], pelos descobrimentos. Há uma parte mais 

ao Norte, com a Holanda e a Inglaterra, que é a parte 

humanista. Mas o que os humanistas fizeram em teoria, os 

descobrimentos fizeram na prática: descobriram vários países, 

deram-se com os nativos, casavam mesmo com esses nativos, e 

portanto houve uma expansão humanística na prática. O que 

caracteriza o Renascimento é o norte com o humanismo, a 

Itália com as artes e a Península com os descobrimentos. Um 

Filme Falado faz a relação das civilizações com os países 

árabes. A civilização ocidental e os países ocidentais se 

formaram em luta contra os muçulmanos, expulsando-os da 

Europa. Agora, são os muçulmanos que querem retornar à 

Europa, ou para o ocidente. Há a questão do terrorismo. Os 

árabes já estiveram de um lado e de outro, e este meu filme, 

sobre Dom Sebastião [O Quinto Império], tem um mito que é 

também árabe, que é o do Encoberto, que virá no fim dos 

tempos para dar a harmonia e combater o mal. 

 

Pergunta - É um final muito apreensivo o de Um Filme Falado. 

Existe um medo de que se perca tanto a História quanto a 

convivência entre os povos. É um final apocalíptico. 

 

Manoel de Oliveira - Apocalíptico, tens razão. Mas ao lado 

disso, e de um lado mais simples e mais profundo, há a posição 

do capitão. O capitão, como se sabe, é o último a sair do barco. 

No filme, ele, já no bote, vê que há passageiros, e que era ele 

que devia estar lá. De maneira que ele está numa posição moral 

muito difícil. Então ele deveria voltar lá e salvar a mulher, mas 

é impossível, porque é tarde. E, além disso, ele vê a destruição 

de seu barco, que é a sua história, a sua casa, sua vida. Ele vê a 

destruição de tudo. 

 

Pergunta - É a Europa mediterrânea toda que está no navio... 
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 A citação deste texto tem , na perspectiva deste trabalho, justificar a idéia anterior de que “Um Filme 

Falado” é revestido de uma intencionalidade discursiva por parte de seu autor. No entanto, e ainda por 

conta deste contexto, nos permitimos discordar da visão do diretor em dois pontos ponto fundamentais:, 

na idéia de que os muçulmanos querem retornar à Europa ou ao “Ocidente”. Causa-nos estranheza ouvir 

esta afirmação á medida em que, como veremos nos capítulos um e três deste trabalho, pretendemos 

provar que “ Um Filme Falado” aponta noutra direção: as viajantes vão se encontrando com as diferenças 

e percebem o quanto elas tem em si mesmas dessas diferenças.A ponto de ficarem no navio para salvar a 

bonequinha e não entrar no barco comandado pelo americano.A bonequinha muçulmana é metáfora deste 

encontro com novas possibilidades de entender a história portuguesa Nesse sentido, não se trata de pensar 

que os muçulmanos querem voltar á Europa, já que teriam eles efetivamente saído? Ou ainda, não são as 

viajantes portuguesas que, para se entenderem de outra forma, devem se encontrar com suas origens 

árabes? E a outra questão se refere á própria contraposição entre “Ocidente” e “Oriente”,. (E que já havia 

sido denunciada pelo clássico “Orientalismo” de Edward Said). Interessante é que, a nosso ver, Oliveira é 

contraditório no depoimento dado em são Paulo tendo em vista o que expressa em seu próprio filme, já 

que, em “Um Filme Falado” “denuncia” esta mesma contraposição, como no episódio do sinal da cruz 

feita pelo padre ortodoxo ou no episódio do salvamento da bonequinha muçulmana., que serão analisados 

posteriormente.  
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Manoel de Oliveira - Sim, no fundo, é o mundo que se perde. 

 

Nesta entrevista, Oliveira inicia se antepondo a uma leitura simplificadora de seu filme,  

leitura esta que passaria pela questão lingüística como um dos grandes eixos de 

discussão do filme. Oliveira relativiza essa questão e, logo a seguir, tenta mostrar o 

pano de fundo histórico, aludindo a três questões fundamentais: a idéia de civilização, 

as relações entre as civilizações judaico-cristã e muçulmana
49

 e a possibilidade efetiva 

da destruição da convivência humana. 

 

Assim, o diretor aponta
50

 para a compreensão da História a partir de binômios que se 

auto-definem mutuamente para a compreensão do mundo contemporâneo: 

criação/destruição de civilizações , mundo judaico-cristão/mundo muçulmano, 

perda/salvação. 

 

Assim, em “Um Filme Falado”, as civilizações não se definem sozinhas, mas sempre 

em relação às outras. Do mesmo modo, como a salvação de alguns pode implicar na 

aparente perda de outros. Cada um destes três binômios é vivido intensamente pelas 

viajantes  no périplo realizado pelo Mar Mediterrâneo. 

 

Uma cena do filme é ilustrativa dessa dinâmica “binomial” da História:  O capitão 

americano se dirige às suas convidadas francesa, italiana e grega e lhes diz de seu desejo 

de que todos eles construíssem uma nova Babel, “onde todos falássemos a mesma 

língua á sombra de uma árvore do bem”. No entanto, tal sonho depara-se logo com a 

realidade. E todos tem que abandonar o navio para evitar uma tragédia. 

 

À paz proposta pelo comandante do navio contrapõe-se - e ao mesmo tempo apresenta-

se como a sua contrapartida - o tumulto da desordem e da fuga do próprio navio. Em 

Oliveira, o sonho dessa Babel “sob a árvore do bem” tem seu preço na desordem 

causada por quem não quer viver à sombra dessa mesma árvore. 
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 Como já referida na nota anterior, defendemos que, em “Um Filme Falado”, ambas as “civilizações”, 

estão presentes na viagem e criam novos significados para a existência das próprias personagens 
50

 Mantemos as críticas já realizadas nas notas anteriores mas também percebemos que a fala apresenta 

uma questão relevante: a compreensão binomial da História também pode apontar para os dilemas em que 

as sociedades contemporâneas vivem: insistem em sua destruição ou apontam para novos caminhos de 

convivência com o diferente?  
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Os processos históricos não podem, em Oliveira, ser desvinculados das 

responsabilidades humanas. As viajantes de “Um Filme Falado” aprenderão isso a duras 

penas: sob o risco de desaparecerem fisicamente assumem, na última cena do filme, um 

protagonismo inaudito que lhes poderá granjear um futuro tão sublime quanto o de Dom 

Sebastião. Embora, aparentemente, muitos possam pensar que tenham morrido. 

 

Mas de que forma isso pode acontecer? Guardemos por enquanto nossa curiosidade... 

 

Continuemos nossa reflexão sobre os possíveis sentidos de representação da história 

humana agora com a ajuda de Saramago. Em entrevista dada a “O Jornal Ilustrado” em 

1989, o escritor português assim se pronuncia sobre essa possibilidade de construir 

representações sobre os processos históricos: 

Eu tomo toda a História como História Contemporânea. Penso 

que tudo aquilo que eu sou, e tudo aquilo que nós somos, não 

depende apenas do que pensamos e nos acontece hoje, mas de 

todo um passado que nos deu a língua, os costumes, a ética, a 

relação com os outros. Acho, portanto, que todos somos feitos 

muito mais do passado do que de presente. Não consigo 

perceber como é que uma pessoa se vê como produto do 

presente”.
51

  

 

Neste trecho, Saramago incita-nos a olhar para a História numa perspectiva 

profundamente problematizadora: o indivíduo traz em si as marcas do passado que, 

inclusive, definem seu “presente”. Nesse sentido, a História é Contemporânea, posto 

que o passado é atual, e, portanto vivo nas tramas do cotidiano. 

Para Saramago, é na reflexão sobre os processos históricos que se encontram os 

elementos norteadores da vida cultural: língua, costumes, ética, relação com os outros. 

Não é possível perceber estes elementos se não forem compreendidos numa complexa 

teia de significados contextualizados temporal e espacialmente. 

Essa mesma idéia, transparece, sob outras palavras, quando, na apresentação de 

“Viagem a Portugal”, Saramago salienta o fato de que: 

O viajante viajou no seu país. isto significa que viajou por 

dentro de si   mesmo, pela cultura que o formou e está 

formando, significa que foi, durante muitas semanas, um 
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 AGUILLERA, Fernando G. As Palavras de Saramago. São Paulo: Companhia das Letras. 2010, 1ª ed. 

P.253. 
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espelho reflector das imagens exteriores, uma vidraça 

transparente que luzes e sombras atravessaram, uma placa 

sensível que registou, em trânsito e processo, as impressões, as 

vozes, o murmúrio infindável de um povo.(2003, (p.14) 

 

 

Para Saramago, a viagem que pretende narrar não se faz destituída das forças interiores 

que animam (dão alma) ao próprio indivíduo. A viagem pelo país não poderá ser 

percebida se não for construída num processo em que o indivíduo e o mundo se 

desafiem constantemente. Nesse sentido, os significados dos tempos e espaços não são 

dados a priori, mas são construídos no próprio processo da viagem, no contato com os 

outros espaços, tempos, indivíduos. 

Seu registro não é portanto, algo que se desprenda das impressões de quem o registra. E 

seu próprio percurso não está livre da imprevisibilidade, já que pressupõe outras “saídas 

desacostumadas” e não previstas pelos itinerários oficiais. Viajar é, para este viajante, 

romper com o que é de costume. Recriar sentidos, propor itinerários, levantar dúvidas. 

Enfim, surpreender a si e aos outros. 

Quando o viajante saramaguiano chega à aldeia de Adeganha, por exemplo, sua 

narrativa procura como que esparramar o olhar para muito além da mera descrição 

empírica das atrações que quer visitar. Acompanhemos o viajante a partir da estrada: 

 

Esta estrada vai dar à aldeia de Estevais, depois a Cardanha e 

Adeganha. O viajante não pode parar em todo o lado, não pode 

bater a todas as portas a fazer perguntas e a curar das vidas de 

quem lá mora. Mas como não sabe nem quer despegar-se dos 

seus gostos e tem a fascinação do trabalho das mãos dos 

homens, vai até Adeganha onde lhe disseram que há uma 

preciosa igrejinha românica, assim deste tamanho. Vai e 

pergunta, mas antes pasma diante da grande e única laje 

granítica que faz da praça, eira e cama de luar no meio da 

povoação.Em redor, as casas são aquelas que em Trás-os-

Montes, mais se encontram nos lugares esquecidos, é a pedra 

sobre a pedra, a padieira rente ao telhado, do sono comum. 

Chamado a prestar contas, este homem dirá: eu e meu boi 

dormimos debaixo do mesmo tecto. O viajante comprometido. 

Amanhã, chegando à cidade, lembrar-se-á destes casos? E se 

lembrar, como se lembrar? Estará feliz? Ou tanto disto como 

daquilo? É muito bonito, sim senhores, pregar sobre a 

fraternidade dos peixes e a dos homens? Enfim, a igreja é esta. 

Não caiu em exagero quem a gabou. Cá nestas alturas, com os 

ventos varredores, sob o cinzel do frio e da soalheira, o 

templozinho resiste heroicamente aos séculos. Quebraram-se-
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lhe as arestas, perderam feição as figuras representadas na 

cachorrada a toda a volta, mas será difícil encontrar maior 

pureza, beleza mais transfigurada. A Igreja da Adeganha é 

coisa para ter no coração, como a pedra amarela de Miranda. 

(SARAMAGO, 2003, p. 28-29). 

 

 

 O viajante não é um mero descritor de paisagens ou de datas históricas. Ele tem sua 

própria afetividade e é através dela que constrói a sua viagem. A igreja o desconcerta 

tanto quanto o homem que dorme com o seu boi na laje granítica em frente a ela. Mas 

este viajante já aponta aqui duas de suas características: ele “não sabe nem quer 

despegar-se dos seus gostos e tem a fascinação do trabalho das mãos dos homens”. 

O viajante sabe assim que sua viagem começa antes em seu próprio olhar - tendo uma 

dimensão interna -  mas se estende pelo interesse em se apropriar do resultado do 

trabalho humano - uma dimensão externa. Ambas estas dimensões só conseguem 

definir-se mutuamente. Não é possível construir uma sem a outra. O viajante não é 

apenas definido pela sua condição física ou pela narração em que se insere, mas 

sobretudo pela forma como olha enquanto conhece, pela forma como percorre enquanto 

olha, e pela forma  como encontra enquanto percorre. Estas três dimensões – olhar, 

percorrer, encontrar – comporão respectivamente, cada um dos quatro próximos 

capítulos deste estudo.
52

  

Cruzando as reflexões de Oliveira e Saramago aqui apresentadas, podemos vislumbrar 

um possível caminho metodológico para o estudo das representações históricas nas duas 

obras que queremos estudar: é preciso perceber como os viajantes olham, como 

percorrem e como encontram com essas categorias binomiais que definem os processos 

históricos.  

Portanto, este estudo não tem um enfoque meramente comparativo entre as duas  obras. 

Pelo contrário, pretende entrelaçar questões que, a nosso ver podem se tornar comuns a 

ambas. Nesse sentido, e tendo explicitado os fundamentos teóricos que nortearão nossas 

preocupações, devemos agora levar em conta uma questão central deste trabalho: que 
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 A dimensão do” olhar” estará presente mais efetivamente nos capítulos um e dois, quando lançaremos 

abordaremos mais específico sobre cada uma das obras.. A dimensão do “ percorrer” será abordada no 

capítulo três e a dimensão do “encontrar”  no capítulo quatro. Claro está que estas três dimensões não são 

excludentes ou fragmentadas. Para efeitos, porém, de sistematização didática de nosso estudo, optamos 

por esta forma de organização da análise das obras. 
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discursos sobre sujeitos e processos históricos podem ser construídos a partir das ações 

dos viajantes? Ou , em palavras mais simples: quem são estes viajantes? O que eles 

podem nos dizer de suas experiências de viagens? Como elas podem se entrelaçar?  
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L) “O viajante (...) talvez tenha (...) desgosto de não ser capaz de  dizer 

em palavras o que esta paisagem é.”53 : organização metodológica de 

nossa viagem pelas viagens. 

 

 É chegado o momento de iniciarmos o estudo das representações espaço-temporais de 

nossas obras. Para que se possa compreendê-las como discursos, é preciso ainda levar 

em consideração uma última questão (que resgata todas as demais propostas 

anteriormente): o discurso, como relação de poder, é antes de tudo uma prática. Prática 

essa que, segundo Luiza Rojo, apresenta três dimensões: o discurso é uma prática 

textual,  uma prática discursiva e  uma prática social.  

 

De acordo com a análise da referida professora, como prática textual, o discurso se 

revela na forma como o texto é tecido, organizando informações e produzindo uma 

“coerência” e uma coesão internas a respeito da abordagem de determinados temas. Já 

como prática discursiva, o discurso também pode revelar outras ações: julgar, 

classificar, ocultar diferentes diálogos de temporalidades, diferentes “convívios 

temporais”. E, como prática social, o discurso dialoga e ressignifica os contextos sociais 

nos quais se insere.  

 

A tese aqui apresentada, pretende, então, enfocar essas três dimensões do discurso 

presentes nas representações históricas elaboradas em “Viagem a Portugal” (de José 

Saramago) e “Um Filme Falado” (de Manuel de Oliveira). Assim, o presente trabalho 

encontrar-se-á dividido em quatro capítulos:  

 

                                  

Cap. 01: Os Olhares do Mar, Os Mar dos Olhares,: a (des)construção do olhar 

viajante em “Um Filme Falado”. Neste primeiro capítulo, será privilegiado o estudo  

de como Manoel de Oliveira, em “Um Filme Falado”, apresenta suas personagens 

viajantes enquanto sujeitos de  determinados discursos sobre suas vivências espaço-

temporais.  
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 Referência á cena em que o viajante manifesta seu deslumbramento diante da paisagem montanhosa 

que percorre. 
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Cap. 02: Os Olhares da Estrada, A Estradas dos Olhares,: a (des)construção do 

olhar viajante em “Viagem a Portugal”. Neste segundo capítulo, utilizando a mesma 

abordagem metodológica proposta no capítulo anterior, será privilegiado o estudo  de 

como José Saramago, em “Viagem a Portugal”, apresenta sua personagem viajante 

enquanto sujeito de  determinados discursos sobre suas vivências espaço-temporais.  

  

Cap. 03: Os Percursos dos Tempos, os Tempos dos Percursos: a construção dos 

espaços e tempos das viagens em “Um Filme Falado” e “Viagem a Portugal”: neste 

capítulo , será privilegiado o estudo das formas de representação simbólica dos tempos 

e espaços das “viagens”. As várias regiões de Portugal e do Mar Mediterrâneo serão 

vistas a partir das metáforas e diálogos construídos pelos autores de cada uma das obras. 

Desse modo, procurar-se-á discutir alguns impactos das representações, presentes nas 

obras, sobre os processos históricos e seus possíveis sentidos para um debate sobre as 

relações entre “passado” e ‘presente”.  

 

Cap.04: O Encontro dos Outros, os Outros no Encontro:  a questão da alteridade 

em “Um Filme Falado” e “Viagem a Portugal”: neste capítulo será privilegiada a 

relação que os viajantes estabelecem com as diferenças e como estas vão engendrando 

novas identidades e  novas posturas  dos personagens diante dos “outros” e suas 

diferenças. 

 

Enfim é chegado o momento de iniciarmos esta nossa incursão pelas viagens de “Um 

Filme Falado” “ Viagem a Portugal”. Deixemo-nos, porém ainda, sensibilizar com mais 

um poema que, de certa forma, resume, tudo o que pretendemos apresentar e discutir:  

 

        Poema do alegre desespero 

                                                                                              

Antonio Gedeão 

Compreende-se que lá para o ano três mil e tal 

ninguém se lembre de certo Fernão barbudo 

que plantava couves em Oliveira do Hospital, 

 

ou da minha virtuosa tia-avó Maria das Dores 

que tirou um retrato toda vestida de veludo 

sentada num canapé junto de um vaso com flores. 

 

Compreende-se. 
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E até mesmo que já ninguém se lembre que houve três 

impérios no Egipto 

(o Alto Império, o Médio Império e o Baixo Império) 

com muitos faraós, todos a caminharem de lado e a fazerem 

tudo de perfil, 

e o Estrabão, o Artaxerpes, e o Xenofonte, e o Heraclito, 

e o desfiladeiro das Termópilas, e a mulher do Péricles, e a 

retirada dos dez mil, 

e os reis de barbas encaracoladas que eram senhores de muitas 

terras, 

que conquistavam o Lácio e perdiam o Épiro, e conquistavam o 

Épiro e perdiam o Lácio, 

 

e passavam a vida inteira a fazer guerras, 

e quando batiam com o pé no chão faziam tremer todo o 

palácio, 

e o resto tudo por aí fora, 

e a Guerra dos Cem Anos, 

e a Invencível Armada, 

e as campanhas de Napoleão, 

e a bomba de hidrogénio, 

e os poemas de António Gedeão. 

 

Compreende-se. 

 

Mais império menos império, 

mais faraó menos faraó, 

será tudo um vastíssimo cemitério, 

cacos, cinzas e pó. 

 

Compreende-se. 

Lá para o ano três mil e tal. 

 

E o nosso sofrimento para que serviu afinal? 

 

        (GEDEÃO, 1997, p. 135) 
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Capítulo um 

Os Olhares do Mar, O Mar dos Olhares 

 A (des)construção do olhar viajante em”Um Filme Falado” de Manoel 

de Oliveira 

 
"Viajar, num sentido profundo, é morrer. É deixar 

de ser manjerico à janela do seu quarto e desfazer-

se em espanto, em desilusão, em saudade, em 

cansaço, em movimento, pelo mundo além." 

 

                                                       Miguel Torga 

 

 

1.1) Uma (nada) breve apresentação de Manoel de Oliveira 

Toda viagem pressupõe viajantes que  a realizem. Ou dito ainda de modo mais 

contundente: são os viajantes que constroem a viagem. Nesse sentido, pensar um 

percurso implica necessariamente em pensar em quem faz o percurso. É na abordagem 

do viajante que se problematiza a abordagem da própria viagem. Se viajar implica em 

empreender um percurso, o percurso só pode ser empreendido a partir do próprio 

viajante. É nele que se encontram as possibilidades da existência do percurso. 

 

Os viajantes não são simples indivíduos fisicamente constituídos. São muito mais do 

que isso: são seres caracterizados pelas suas próprias vivências históricas, seus 

interesses, suas prerrogativas de existência. Mas também um viajante é, por definição, 

um descortinador de mundos, de possibilidades, de cenários. É na abertura para o 

caminho, seja aquele previsto, seja aquele realmente feito, que o viajante se faz. O 

viajante é assim um ser que se constitui historicamente a partir de sua própria condição 

de viajante. É na viagem que se define enquanto viajante e é a partir dela que 

redimensionam suas visões de mundo, sua configuração existencial. 

 

Um estudo sobre representações espaço-temporais em narrativas de viagens deve 

pressupor a caracterização dos personagens feita pelos autores. É a partir dessas 
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caracterizações que é possível iniciar a compreensão dos possíveis sentidos – 

simbólicos, culturais - que se pretende dar à viagem. 

 

Assim devemos, ser apresentados aos nossos viajantes. Ou ao que é possível inferir de 

suas identidades no início de cada viagem. Apresentemos, portanto, nossos viajantes. 

 

Comecemos pelas viajantes de ‘Um Filme Falado”. São duas: Mãe e filha. Mas nada 

melhor do que, inicialmente, deixar o próprio realizador do filme, Manoel de Oliveira, 

apresenta-las. Logo na cena de abertura do filme, as viajantes são descritas: 

 

“Em julho de 2001, uma menina, acompanhada pela 

sua mãe, distinta professora de História, atravessa 

milênios de civilização, ao encontro do pai”. 

 

Para compreendermos nossas viajantes, precisamos dar atenção à esta sucinta 

apresentação escrita das viajantes proposta por Oliveira. E junto com essa descrição 

acompanhemos também as cenas do início da viagem. Para que esta caracterização faça 

sentido, é necessário ater-nos a cada palavra proposta neste pequeno texto de 

apresentação do filme. É o que faremos a seguir.  
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1.2) As viajantes, dom Sebastião e  as “condições do tempo”: aspectos 

meteorológicos e cronológicos 

 

O subtítulo pode deixar perplexo o leitor: o que terão a ver condições meteorológicas ou 

mesmo referências cronológicas com a realização da viagem? Para possível surpresa, 

são essas condições que nos revelarão os primeiros traços da identidade de nossas 

viajantes.  

 

A apresentação se inicia com um marco cronológico específico -  julho de 2001 – e é 

este dado a primeira informação que temos sobre as nossas viajantes: a sua data de 

início da viagem. Seriam tal mês e ano aleatórios, ou trariam eles importantes 

revelações sobre as nossas viajantes? As cenas seguintes talvez nos ajudem a entender 

porque o mês de julho tornou-se  marco cronológico desta viagem. 

 

O navio sai pelo Porto de Lisboa e, após a observação do Padrão dos Descobrimentos e 

da Torre de Belém, a mãe confidencia à sua filha uma impressão inicial sobre o périplo 

que iniciam, impressão esta relacionada ao nevoeiro que caracteriza as condições 

meteorológicas do início da viagem: 

 

“Que engraçado, este nevoeiro me faz lembrar o mito de Dom 

Sebastião” .
54

 

 

 

E mais adiante, dadas as  insistentes perguntas de sua filha sobre este mesmo rei, a mãe 

responde que Dom Sebastião era chamado de “Encoberto” pois havia uma crença de 

que o lendário rei, “que queria transformar o mundo num mundo cristão”, voltaria a 

Portugal numa “manhã de nevoeiro como esta”.
55

 

 

E é sob névoas que as viajantes iniciam então o seu périplo. Nesta cena, mãe e filha 

passam pela Torre de Belém e é justamente em frente desse monumento singular para a 

história dos “descobrimentos portugueses” que a mãe faz esta revelação. O “Encoberto” 
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 Referência á cena 02’ 48”de Um Filme Falado de Manoel de Oliveira .  
55

 Manoel de Oliveira refere-se á este mito na entrevista que citamos na introdução deste trabalho> 

Oliveira explorará, a nosso ver, este mito não apenas de forma verbal direta, mas através de uma série de 

metáforas ao longo de todo o filme, especialmente ao seu final, como veremos mais adiante. 
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é lembrado diante dos monumentos relativos às “Descobertas”
56

. Mas não estariam 

estas “Descobertas” também encobertas em mitos? Eis aqui uma dentre as tantas 

relações binárias que Oliveira estabelecerá em sua obra. 

 

Façamos aqui, uma breve pausa e observemos com mais atenção, antes de voltarmos a 

falar de Dom Sebastião, este nevoeiro. Mas o que é um nevoeiro? Para responder a esta 

pergunta, peçamos ajuda ao filosofo português José Gil
57

, autor da obra “Portugal hoje, 

o medo de existir”. Dois conceitos do autor aqui diretamente nos interessam: o conceito 

de “inscrição” e o próprio conceito de “nevoeiro”. Para este autor, 

 

“Em Portugal nada acontece, ‘não há drama, tudo é intriga e 

trama’, escreveu alguém num grafitti ao longo da parede de 

uma escadaria de Santa Catarina para o elevador da Bica. Nada 

acontece, quer dizer, nada se inscreve – na história ou na 

existência individual, na vida social ou no plano artístico . 

Talvez por isso os estudos mais sólidos e com maior tradição 

em Portugal sejam os que se referem ao passado histórico, 

numa vontade desesperada de inscrever, de registrar para dar 

consistência ao que tende insistentemente a desvanecer-se.” 

(GIL, 2005, p.14) 

 

Devemos reparar que, neste breve trecho, o filósofo faz uma relação direta entre a 

“inscrição” e a consistência das ações humanas. Diante da ausência da reflexão, e por 

conseguinte, da ausência da busca das relações entre os diferentes fatos e aspectos que 

compõem as experiências humanas, é preciso recuperar o “histórico”, no sentido de que 

é importante perceber aquilo que simplesmente não se desvanece, naquilo que encontra 

sua razão de ser nos testemunhos dos próprios seres humanos. Naquilo que, de alguma 

forma , está registrado. 

 

                                                 
56

 As viajantes passam diante de dois Monumentos que lembram as “Descobertas”: A Torre de Belém, 

monumento Manuelino do século XVI, e o Padrão dos descobrimentos, monumento mandado erigir por 

Salazr, na década de 60, visando glorificar os chamados “descobridores”. A passagem por estes dois 

monumentos é, a nosso ver, uma referência , de Oliveira, à continuidade  da importância que esta 

abordagem da História  - a chamada “epopéia dos descobrimentos” -  ainda tem na sociedade portuguesa. 

57
 José Gil (1939) é um filósofo, ensaísta e professor universitário português. O livro citado, Portugal 

Hoje, O Medo de Existir, (publicado originalmente em 2004 - curiosamente um ano depois da realização 

de Um Filme Falado) é uma reflexão filosófica e antropológica sobre as relações entre a sociedade 

portuguesa e os valores culturais que a constituem. Nesse sentido, a idéia de inscrição proposta por Gil no 

trecho aqui apresentado,  vêm de encontro, como se podera perceber nas páginas seguintes,  às discussões 

que queremos realizar sobre as representações espaço-temporais nas obras artísticas. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1939
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensa%C3%ADsta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor_universit%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs
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Desse modo, o registro temporal / espacial realizado no início do filme pode bem 

simbolizar a necessidade do autor “inscrever” a viagem, torná-la de fato um 

acontecimento. Não se trata de uma viagem que se perderá, mas de um processo que 

visa construir sentidos, desenvolver reflexões. 

 

E mais adiante, insiste ainda o mesmo o filósofo, ao referir-se á existência da não 

inscrição: 

 

“Como isto é possível? È possível porque as consciências 

vivem no nevoeiro. O que é o nevoeiro? Ele é a causa da não 

inscrição ou esta existe por efeito daquele? È impossível 

responder a esta pergunta. Existiria antes uma dupla 

causalidade recíproca a partir de um ‘trauma inicial’, ele 

proprio resultado da convergência e da acumulação de muitos 

pequenos acontecimentos traumáticos que fugiram á inscrição 

(histórica, social e individual). Qualquer coisa como um 

Alcácer-Quibir que se recusa a aceitar e de onde nasceu o 

nevoeiro. Não o da lenda que é futuro e lugar de epifania, mas 

uma neblina presente que se apodera do interior
58

 da 

consciência e a rói, sem que ela dê por isso”. (GIL, 2005, p.16) 

 

 

Nesse sentido, a cena da passagem pelo Padrão dos Descobrimentos e pela  Torre de 

Belém é emblemática: ambos os monumentos  estão, na cena, envolvidos pelo nevoeiro. 

O que impede uma visão clara destes monumentos, simbolicamente descontextualizados 

das relações históricas que lhes deram origem, de sua inscrição. As viajantes correm 

então, um risco inicial de não inscreverem os monumentos que visitarem, de não 

perceberem que os discursos históricos materializados nos monumentos , nos mitos, nos 

livros são processos que, para serem compreendidos, precisam ser percebidos na 

consistência de seus processo formativos e não apenas nos “mitos”. 

 

Manoel de Oliveira brinda-nos, assim, com uma advertência aos viajantes: a viagem 

precisa livrar-se das névoas para ser  bem aproveitada. E livrar-se das névoas implica 

em lançar olhos para a desconstrução dos tempos e espaços das viagens. E para isso, sua 

viagem não se inicia em qualquer tempo e espaço. Ela possui fundamentos cronológicos 
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 Neste trabalho defendemos a idéia de que, tanto as viajantes de Oliveira quanto o viajante 

saramaguiano vão, cada um a seu modo, construindo essa “travessia mítica” da “neblina presente que se 

apodera da consciência” para “o lugar da epifania”, daneblina como  manifestação de algo inesperado, 

que é inscrito em outras dimensões históricas. O fato das viajantes irem salvar a bonequinha é prova dessa 

mudança na forma de conceber o “nevoeiro”. 
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e espaciais definidos. Para que possamos entender quem são essas viajantes, devemos 

também nos apropriar dos “limites” cronológicos e espaciais de sua viagem. 

 

A abertura do filme não está, assim, apenas “escrita”, mas deve fazer-se “inscrita”, 

contrapondo-se, em certo sentido, ao nevoeiro com que se iniciam as primeiras cenas do 

filme. Portanto, as ações dos viajantes só serão plenamente humanas se, rompendo o 

nevoeiro das explicações dadas a priori, construírem-se sob  fundamentos simbólicos 

que configurem novas percepções das relações espaço-temporais. Mas será que as 

viajantes tem essa consciência de que devem inscrever-se na História?  

 

(Sem adiantarmos demais nossa reflexão, podemos responder dizendo que trata-se aqui 

de um processo. Processo esse que culminará na cena final com a menina guiando sua 

mãe  pelo barco na contra-mão dos demais passageiros que estavam se “salvando’ do 

atentado a bomba no navio – verdadeira “metanóia” (mudança) das personagens em 

suas posturas de viajantes). 

 

Assim, as datas do início da viagem e as condições meteorológicas apresentadas são 

reveladoras de fortes significados “inscritos” na própria historicidade da viagem. Dito 

de outro modo, há também que se levar em conta as relações simbólicas  construídas 

por trás das escolhas cronológicas propostas ao longo da viagem. 

 

Conscientes agora da necessidade da “inscrição” da viagem proposta por Oliveira às 

suas duas viajantes, voltemos ao rei citado pela viajante-mãe, Dom Sebastião. E 

abordemos a viagem que ele realizou. Cabe então uma pergunta de fundo cronológico: 

quando Dom Sebastião teria saído de Lisboa e quando teria chegado ás costas da 

África? Na Obra “ Portugal - Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, 

Biográfico, Bibliográfico, Numismático e Artístico”, podemos encontrar este texto com 

claro tom epopéico e informativo e que  ajuda-nos a encontrar uma resposta
59

: 

 

Completamente desvairado, tendo-se munido da espada de D. 

Afonso Henriques que mandara pedir a Santa Cruz de 

Coimbra, e de uma coroa de ouro que devia colocar na cabeça 
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 Este texto tem, na perspectiva deste trabalho, não uma dimensão analítica ou meramente informativa. 

Trata- se, ao contrário de utilizar as referências que ele traz – consideradas “clássicas” - para compor um 

quadro contextual que permitirá compreender melhor o o início da viagem proposta por  Oliveira em seu 

filme. 
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quando se proclamasse imperador de Marrocos, partiu 

finalmente a 25 de Junho com uma armada de 800 velas e um 

exército de 18.000 homens, em que entravam soldados de todas 

as proveniências, que já em Lisboa haviam tido varias e 

gravíssimas rixas. Ao chegar a África, as loucuras 

continuaram. Foi D. Sebastião quem tudo quis dirigir. Para 

tomar Larache, que é um porto de mar, desembarcou em 

Tânger a 17 de Julho de 1578, e seguiu por terra, passando por 

Arzila e Alcácer Quibir. A marcha em Agosto era pesadíssima 

para os nossos soldados, que ao chegarem a Alcácer Quibir iam 

já mortos de fadigas.” 
60

 

 

Segundo estas informações cronológicas, Dom Sebastião teria partido ao final de junho 

e morrido em agosto. Portanto, a sua viagem desenrola-se ao longo do mês de julho. Eis 

aqui dois indícios importantes para a nossa pesquisa sobre a identidade dos viajantes: a 

viagem proposta por Oliveira se inicia sob o nevoeiro como condição meteorológica e 

tendo julho como mês de início da viagem. Como pode perceber o atento leitor, as 

viajantes não estão sozinhas nessa viagem: acompanham-nas de alguma forma, o 

espírito aventureiro de Dom Sebastião. 

 

Se o viajante é um ser que se constitui a partir de sua própria condição de viajante, 

como discutimos anteriormente, Julho e Nevoeiro serão marcas distintivas dessa viagem 

que une as viajantes ao próprio mito sebastianista. Sua condição de viajantes implica 

portanto, numa dimensão de profunda simbiose com a tradição mítico-cultural que está 

na base da constituição discursiva sobre a História de Portugal. Assim, as viajantes  

trazem, na constituição de sua identidade de viajantes, as marcas simbólicas de uma 

certa ideia de nacionalidade e de história.  

 

Compartilhando com o mito sebastianista, as viajantes passam a fazer, inicialmente, 

parte dele,  e não ficam impunes ao imaginário construído a partir do mito. Nesse 

sentido, a historiadora Jaqueline Hermann
61

, na conclusão de sua obra sobre a 

construção do sebastianismo em Portugal , aponta que:  

 

Permeável aos vários grupos sociais e culturais, elástico 

também no tempo e no espaço, assim tem-se caracterizado o 

sebastianismo desde que teve início a procura e a espera do rei 

desaparecido no Marrocos. Desejado e encoberto, dom 
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 Portugal - Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico, Bibliográfico, Numismático e 

Artístico, Volume VI, págs. 778-782., citada em http://www.arqnet.pt/dicionario/sebastiao1rei.html, 

acesso a 15/11/2011, 09:00 hs. 
61

 Jaqueline Hermann, doutora em Historia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista nos 

estudos sobre o sebastianismo e a religiosidade luso-brasileira durante a Época Moderna. 

http://www.arqnet.pt/dicionario/sebastiao1rei.html
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Sebastião certamente não morreu em Alcácer Quibir. 

Transformou-se em crença sebástica e sobreviveu nos textos e 

na transfiguração de seus apologistas, nas farsas de seus 

imitadores, no fantástico de suas  viagens e reinos fantásticos e 

até mesmo nas tragédias do  reino da Pedra e de Canudos. 

Fenômeno que combinou o tempo longo das lendas , das 

tradições e das profecias, o sebastianismo foi ainda uma 

expressão muito peculiar da combinação entre mito e história, 

entre a busca do Encoberto e as expectativas do  Desejado”. 

(HERMANN, 1998, p. 309-310.) 

 

A busca do encoberto – representado pela constante curiosidade da menina e de sua mãe 

ao longo da viagem - e a expectativa do desejado – a tão sonhada chegada a Índia, como 

fez Vasco da Gama podem revelar traços importantes destas personagens. Assim, serão 

estas ações de nossas viajantes  que definirão as várias possibilidades de construção das 

identidades de sua viagem. 

 

Nesse sentido, as viajantes de Manoel de Oliveira inserem-se  também numa 

perspectiva sebastianista: querem desvendar o  que está encoberto e  desejam novas 

descobertas. E o destino delas, tendo sua viagem interrompida de forma aparentemente 

trágica também em  região majoritariamente muçulmana, não as igualaria em certo 

sentido ao sacrifício de Dom Sebastião? Não seria de esperar que elas também –mãe e 

filha – não possam retornar? E retornar com suas necessidades de “redescobrirem as 

história” e desejarem o que está além mar? 

 

Também o ano escolhido para a viagem – 2001 -  se aproxima simbolicamente de 1578. 

Ambas as datas não remetem para périplos que podem redundar para a tragédia? e 

ambas não podem significar justamente o fim de sonhos imperiais? Mas ao mesmo 

tempo não remetem para a busca de sentidos escondidos- encobertos - para os 

acontecimentos? E também para desejos de nova afirmação identitária? 

 

A nosso ver, responderemos afirmativamente a todas  as questões. Se em 1578, duas 

“tragédias” mutuamente se definem ( a aparente morte do rei e o início de uma 

discussão sobre sucessão dinástica do trono português que culminaria dois anos mais 

tarde com a submissão de Portugal ao reino de Castela) ,também em 2001 duas 

tragédias ocorrem e estão mutuamente ligadas: uma delas é a aparente morte das 

viajantes portuguesas como as únicas possíveis vítimas do atentado ao navio 

comandado por um americano e a outra, não referenciada diretamente durante a viagem, 
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mas que a data permite citar, é o próprio atentado às torres gêmeas de Nova Iorque, 

ocorrido em onze de setembro de 2001. 

 

Na viagem da mãe a da filha, a epopéia sebastianista, iniciada em julho e sob  névoa, 

ocorre em 2001. é a nevoa que marca as duas epopeias que correm o risco de não serem 

percebidas em sua inscrição histórica e ficarem relegadas apenas ao plano das 

construções míticas. O que Oliveira propõe, a nosso ver, é que o mito não seja negado, 

mas ressignificado.  

 

As viajantes então nos iniciam num périplo pautado pela contradição: de um lado 

correm o risco de reproduzirem o sebastianismo no que tem de não inscrito, portanto de 

enevoado, de descontextualizado. Mas de outro, podem também tomar sebastianamente 

consciência de tirar o véu do Encoberto e de assumir historicamente o Desejado: a 

tentativa de compreensão do outro, inscrevendo-os histórica, social e artisticamente.   

 

Mesmo que o preço seja alto, como comprova a cena derradeira da viagem: afinal, foi a 

lembrança da boneca muçulmana - com véu diga-se de passagem-  (dada pelo capitão 

americano que a comprou  numa loja de um bazar árabe) e o desejo de recuperá-la no 

navio. Essa lembrança e esse desejo fez com que mãe e filha voltassem ao quarto do 

navio que fazem com que ambas inscrevam-se na história, assumam seus papéis na 

contra-corrente de todos aqueles que fugiam desesperados e com medo para os barcos 

salva-vidas. 

 

O preço pode ser alto.  

 

Mas , assim como dom Sebastião, não poderão a mãe e a filha também ressurgir de 

forma desafiadora, posto que agiram descobrindo, desejando e se inscrevendo na 

História? 
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1.3) Uma relação afetiva:  “ um menina acompanha por sua mãe” 

 

Eis uma viagem cujas protagonistas são duas pessoas. Duas pessoas que tem um vínculo 

em comum: são mãe e filha. E tem um objetivo em comum também: vão em busca do 

pai, que está em Bombaim, como nos será revelado em outra cena do filme. Mas, por 

que serão elas –nessa condição de mãe e filha - que farão essa viagem de Lisboa a 

Bombaim?  

 

Para começar a resposta, daremos a palavra ao próprio Manoel de Oliveira. Em 

entrevista realizada por Antoine de Baecque
62

 e Jacques Parsi
63

, no ano de 1996, o 

cineasta português assim se expressa sobre a escolha de seus personagens: 

 

“para mim, e no meu caso tudo, incluindo a história do meu 

país, faz parte da minha visão sobre o cinema e sobre a vida, e 

também as circunstâncias em que decorreu o meu trabalho. 

Não por causa de situações políticas, mas de relações afetivas. 

Nos meus filmes, nas histórias dos meus filmes, tomo sempre 

uma relação afetiva. O afeto é para mim o atributo mais 

importante que permite classificar a natureza humana; não 

existe fora dela. Ora, é a característica que a civilização tende a 

destruir cada vez mais, isolando as pessoas, impondo-nos uma 

indiferença quase total em relação aos outros...” (BACQUE & 

PARSI, 1999, p.182.) 

 

Eis então uma primeira dimensão possível de ser pensada a partir da apresentação das 

personagens: a afetividade é o vínculo que as unirá ao longo da viagem empreendida. 

Afetividade esta revelada nas  cenas em que a mãe se coloca às costas da filha como 

proteção, nas cenas em que se abaixa e fica à altura da filha ou também nas cenas em 

que, segurando a mão da filha, a guia pelos lugares visitados. Ou ainda, quando se 

preocupa em traduzir as conversas que tem com a filha, para que a filha as entenda. 

 

Interessante ainda perceber que Oliveira também entende ser a afetividade a 

característica mais vulnerável aos impactos civilizatórios. Se observamos atentamente a 

apresentação que faz das personagens, veremos que o cineasta diz, logo a seguir que, 

elas “atravessarão milênios de civilização”. Desse modo, podemos então inferir que a 

viagem das duas personagens – mãe e filha –repleta de afetividade marcará o 
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 Antoine de Baecque (1962), historiador da literatuar e crítico de cinema francês. 
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 Jacques Parsi, escritor, tradutor e ator francês. Colabora profissionalmente com Manoel de Oliveira em 

muitos de seus filmes. 
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contraponto com uma história civilizacional que é insistente em destruir as relações 

afetivas. 

 

Mas esta “afetividade” é marcada sobretudo pela presença do diálogo: é na constituição 

de importantes conversas entre as personagens que se desvendarão os sentidos da 

própria viagem e as descobertas que realizam. As perguntas da filha e as respostas da 

mãe não se tornam simples questionários de perguntas e respostas, mas são elas mesmos 

oportunidades de “embate”, de percepção de sentidos construídos a partir da relação 

entre ambas. Em outras palavras, é importante ressaltar que a viagem, ao se pautar pelos 

diálogos entre mãe e filha pode se inserir numa tradição cultural portuguesa mais ampla, 

e que a professora Sheila Moura Hue
64

 chamou de “moda dos diálogos”. 

 

Segundo esta professora, 

 

“no movimento europeu de defesa das línguas vulgares contra 

o latim, muitas das idéias foram veiculadas por meio de um 

gênero em voga no Renascimento. Gênero eleito pelos 

humanistas para discutirem suas idéias, o diálogo se prestava á 

encenação de uma conversa entre dois ou vários indivíduos, 

permitindo que o autor contrapusesse idéias opostas e 

encenasse um processo de persuasão. (...) Em uma época em 

que ainda não existia o jornal ou qualquer outro suporte para o 

debate social de idéias, o diálogo era o gênero que se prestava á 

discussão de todo o tipo de conteúdo”. (HUE, 2007, P.17-18)  

 

 

No sentido proposto acima, podemos dizer então que Oliveira, ao caracterizar a 

afetividade de suas personagens através de longos e inúmeros diálogos sobre os espaços 

/ tempos visitados se insere numa tradição que encontra suas origens no Renascimento e 

nos debates a respeito da defesa das práticas culturais e linguísticas regionais. 

 

No entanto, não é apenas a tradição dos diálogos que Oliveira pode ter ido buscar no 

Renascimento. A própria configuração das personagens enquanto mãe e filha pode estar 

inserida numa tradição estética mais ampla que, dessa forma, pode também remeter, 

dentre outros contextos, ao mesmo Renascimento. Em outras palavras, é preciso buscar, 

na história cultural portuguesa, elementos que permitam compreender melhor quais 
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Sheila Moura Hue, doutora em Literatura Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, é coordenadora do Núcleo Manuscritos e Autógrafos do Real Gabinete Português de Leitura do 

Rio de Janeiro. 
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outros possíveis sentidos poderiam estar embasando as ações destes dois personagens na 

viagem a ser empreendida.  

 

Portanto, antes de prosseguirmos na análise de nossas duas viajantes, vamos conhecer 

uma obra publicada no ano de 1540 pelo cronista português João de Barros
65

 e que foi 

intitulado “Diálogo em Louvor da Nossa Linguagem”. Trata-se de um texto apologético 

que visa a utilização e valorização da língua portuguesa seja no reino de Portugal, seja 

para a comunicação entre outras nações. No entanto, este texto, tem agora para nós uma 

dupla importância. Em primeiro lugar, trata-se também de um texto inserido na “moda 

dos diálogos”
66

. Mas não se constitui num diálogo qualquer. Trata-se de um diálogo 

entre um pai e um filho.  E o que é mais surpreendente: do mesmo modo, como no filme 

de Oliveira, a filha traz questões para a mãe a partir dos lugares ou dos eventos 

vivenciados, também o filho desta obra de João de Barros propõe questões ao pai a 

partir do que vê e observa na sociedade do seu tempo.  

 

Na cena descrita abaixo, o pai acabara de compor uma cartilha para alfabetização e o 

filho lhe questiona se o príncipe ira ser alfabetizado por esta cartilha.Vejamos então 

como o saboroso  diálogo entre o pai, um estudioso da linguagem e educador, e o filho 

pode ser ilustrativo do que queremos dizer: 

                                                                                                                    

FILHO – Senhor, já sabe esta   

nova? 

                                                                      PAI – Qual? 

           FILHO – Que o príncipe nosso 

senhor começou ontem de  aprender a ler. 

                                                                            PAI -   E quem 

o ensina? 

                                                  FILHO -  O frade pregador João 

Soares. E logo perguntei por que o principiava, por causa do 

trabalho que levou em a composição da gramática da nossa 

linguagem que  vossa mercê lhe tem dirigida. 

                                           PAI - Que 

importa o meu trabalho ao príncipe nosso senhor começar a 

aprender pois tem preceitor de vida e letras que lhes ordenará o 

trabalho que dizes, devo esperar mais que, por me fazer mercê, 
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 João de Barros (1496 – 15700), é considerado o primeiro “historiador” português, tendo se destacado 

também pelos trabalhos relacionados á gramática da língua portuguesa. É autor “Dos feitos que os 

Portuguezes fizeram na conquista e descobrimento dos mares e terras do Oriente”, considerado um 

clássico sobre a expansão portuguesa na Asia. 
66

 Na introdução aos Diálogos em defesa da Língua Portuguesa, a professora Sheila Hue, propõe que “o 

diálogo se prestava a encenação de uma conversa entre dois ou vários indivíduos, permitindo que o autor 

contrapusesse idéias opostas e encenasse um processo de persuasão. A grande difusão do diálogo talvez 

se deva ao fato de permitir uma representação da civile conversazione, das conversas travadas nas cortes e 

academias pelos homens de cultura.” ( p. 17).  
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o mandar examinar: e sendo tais que posam aproveitar aos 

meninos, mandará que se leiam em as escolas conforma a sua 

idade e majestade de seu sangue? Nem por eu ter dirigido a sua 

alteza. E nestes preceitos gramaticais e diálogos que tu e eu 

outro dia compusemos, quiseram ajuntar outros dois, um de 

viciosa verdade, e outros destas duas palavras, sim não, por 

serem matérias convenientes três idades do homem  

 

      (Mais adiante e ainda na 

mesma resposta, refere-se o pai aos assuntos que poderão 

discutir a respeito da vida e da linguagem humanas).      

 

                        PAI - Entre os 

filósofos houve grandes e diversas opiniões acerca da criação 

do homem, porque uns quiseram que não tivesse princípio e 

fosse ab eterno, e  outros que assim o mundo como ele tivera 

princípio. Pero em o modo de provar esta criação confundiram 

e destruíram a verdade, donde deram matéria aos poetas para 

fabularem quantas composturas e ficções vemos, como conta 

Ovídio, que Prometeu formou o homem da terra.”
67

 

 

Neste trecho inicial dos Diálogos, é possível perceber como o filho apresenta para o pai 

uma determinada situação e logo a seguir o pai inicia uma grande reflexão a respeito das 

questões colocadas pelo filho. Sua resposta, ao mesmo tempo que procura responder 

diretamente aos  fatos colocados, procura apresentar outras possibilidades. Pai e filho 

estão unidos pelo destino comum relacionado ao conhecimento que constroem em seu 

próprio diálogo. Cabe ainda ressaltar que as respostas do pai são recheadas de 

referências a outros tempos e espaços, permitindo ao filho compor um verdadeiro 

mosaico de referências a respeito dos temas tratados. O diálogo se torna assim, pretexto 

para um verdadeiro mergulho nos assuntos abordados, permitindo que o filho possa ser 

admoestado sobre o “passado’ e o ‘presente”. 

 

Mas não é isso também que vemos em um Filme Falado? Vejamos este interessante 

diálogo entre mãe e filha, quando chegam à Acrópole de Atenas e encontram um padre 

ortodoxo que discorre sobre o local, em língua francesa. Após as explicações, a menina 

inicia com a mãe um novo diálogo: 

 

 

FILHA- O que estão a dizer mãe? 

                                                 MÃE- Estamos a falar sobre a 

estátua da deusa Atena. 
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 In: HUE, Sheila M. (org.). Diálogos em Defesa e Louvor da Língua Portuguesa. São Paulo: 7 Letras, 2007, 1ª 

ed. p. 41-42. 
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FILHA-Existiu mesmo essa deusa? 

                                             MÃE- Não, existiu a estátua. Aliás, 

duas. Desapareceram. Aliás, foram levadas para 

Constantinopla. 

FILHA-E podiam roubar uma deusa? 

                                           MÃE-Não, não se pode roubar 

uma deusa. O que foi roubado foi a estátua que representava 

deusa protetora da cidade. 

FILHA-E a cidade ficou sem proteção? 

                                      MÃE-Não, meu anjo. No mundo 

quem protege a Grécia são os gregos. A história da estátua foi 

uma crença que se perdeu no tempo. Uma coisa que a cidade 

era próspera e rica. Ficaram as ruínas desse tempo. 

 

 

É interessante notar que ambos os diálogos, com um intervalo cronológico de mais de 

quatro séculos, recuperam uma tradição de relação entre os personagens baseados em 

três elementos fundamentais: a proposição de um problema ( no primeiro caso, a 

aprendizagem do príncipe, no segundo caso, a origem do templo), a inserção de fatos 

que aprofundam a apresentação de um tema (no primeiro caso, a existência de uma 

cartilha que fundamentaria a ação educativa sobre o príncipe e no segundo, a existência 

de uma deusa e suas estátuas) e a busca de sentido para as ações humanas (no primeiro 

caso o pai elabora uma ampla fundamentação sobre a criação humana, no segundo, a 

mãe reflete brevemente sobre a ação humana de proteção). 

 

Como podemos perceber, as personagens viajantes são apresentadas ao expectador a 

partir dos diálogos que estabelecem. Diálogos estes que encontram raízes numa tradição 

cultural secular e que se fundamenta por três posturas diante daquilo que é vivenciado: a 

problematização, a fundamentação e a reflexão. Portanto, desvendam-se aqui mais três 

características de nossas viajantes, que nascem a partir de seus “diálogos”; a filha (tal 

qual o filho da obra de João de Barros)  busca  explicitar “problemas”, enquanto a  mãe 

(novamente tal qual o pai da obra de João de Barros) procura aprofundar seus 

“fundamentos” e levantar princípios “explicativos”.  

 

Nesse sentido, se as nossas viajantes podem compartilhar dos destinos de Dom 

Sebastião, a relação que estabelecem entre si – construindo um ‘diálogo” que procura 

elaborar uma hermenêutica dos tempos e espaços encontrados - também encontram eco 

numa tradição  secular, respaldada nas polêmicas renascentistas relacionadas à 

formação cultural portuguesa. Oliveira, assim, nos apresenta duas viajantes que, seja em 

sua partida, seja em seus relacionamentos, trazem as “marcas do passado’. 
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Não se contempla o outro impunemente. A contemplação do outro é ela própria inserida 

numa tradição cultural mais ampla, em que reis como Dom Sebastião, ou polemistas, 

como João de Barros, se fazem presentes. 

 

A afetividade entre mãe e filha assume aqui um novo contorno: não há afeto nas 

relações entre estas viajantes que não seja perpassado pela  constante abordagem 

contemplativa dos espaços em que convivem juntas. No entanto, tal qual o pai e filho da 

obra de João de Barros (que “elaboraram” algumas obras em conjunto, como é possível 

verificar do texto que apresentamos mas cada qual com seu papel definido), a mãe e a 

filha apresentadas por Oliveira  também elaboram juntas a viagem. Cada uma com seus 

papéis em constantes (re)definições. 
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1.4) A viagem, uma mãe, “distinta professora de História”, e uma 

filha 

 

As conversas que mãe e filha estabelecem ao longo da viagem, não devem ser pensadas 

como meros diálogos desprovidos de sentidos simbólicos mais profundos. Não é disso 

que se trata. Estes diálogos pressupõem na verdade lugares bem definidos da mãe e da 

filha, do pai e do filho. A filha, suscitada pelo desejo de curiosidade ou de busca de 

informações pergunta e a mãe responde com informações históricas precisas fornecendo 

descrições prontas e acabadas, explicações possíveis de  serem encontradas nos próprios 

manuais escolares de História.   

 

O diálogo é pautado, inicialmente, por um dimensão claramente instrucional. A mãe 

ensina, intrui a filha. E mesmo quando esta propõe estabelecer alguma relação que a 

mãe não julga pertinente, a menina é rapidamente corrigida. Os diálogos da viagem  

tem, então, uma dimensão que, segundo o crítico de cinema português João Bérnard da  

Costa
68

, é claramente instrucional. De acordo com o mesmo crítico: 

 

Como a mãe não se cansa de dizer, essa viagem, planificada 

para ir ao encontro do marido, que a espera em Bombaim, é um 

cruzeiro porque decidiu aproveitá-la para mostrar à filha os 

lugares santificados (ou mitificados) da história do Ocidente. É 

uma viagem de instrução, como se dizia antigamente. É nessa 

instrução que tropeçam quase todos os detratores 

(significativamente portugueses) do filme de Oliveira. A mãe, 

professora de História, conta a História como Luís Miguel 

Cintra
69

 contava a História de Portugal no Non.  ( COSTA, 

2008, p.221 ) 

 

Na instrução da mãe para a filha ou dos estrangeiros para a mãe (que depois traduz as 

informações para a filha), não há, inicialmente,  possibilidade de questionamento 

                                                 
68

 João Pedro Bénard da Costa (1935 —2009) professor, crítico de cinema e escritor português. Produziu 

vasta obra sobre cinema português e internacional, mantendo estreito contato com Manoel de Oliveira, 

sendo inclusive ator em muitos de seus filmes. Foi reconhecido pela crítica como extremamente perspicaz 

emsuas análises e dotado de uam vasta erudição que o permitia comparar trechos de filmes em suas 

especificidades mais íntimas. É o que faz no trecho citado neste trabalho, em que a professora de Um 

Filme Falado é comparada a uma personagem de “Non”, vivida por Luis Miguel Cintra”. 
69

 Luís Miguel Cintra  (1949), crítico teatral e ator português. Tem grande destaque no cenário artístico 

contemporâneo português. Fez papéis em vários filmes de Oliveira, como em “Non” e “Um Filme 

Falado”. Em ambos os filmes, os papéis que exerce tem correlação: se em “Non”, Cintra conta a História 

de Portugal, em “Um Filme Falado”, ele aparecerá para as viajantes diante das pirâmides do Cairo e as 

acompanhará até o Canal de Suez. Interessante notar que esta personagem, a nosso ver, se coloca como 

uma espécie de “continuidade” entre os dois filmes. Se em “Non”, era a História de Portugal que interessa 

narrar, agora Cintra aproxima as portuguesas da “história da civilização”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1935
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9filo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
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crítico. À cada dúvida, a resposta é aparentemente inequívoca e respaldada por um 

conhecimento enciclopédico que possibilita a construção de uma narrativa encadeada 

em que as respostas pretendem solucionar problemas ou declará-los insolúveis. A 

“História Oficial” torna-se mestra da vida. E orientadora, um tanto quanto segura, dos 

olhares lançados para os espaços visitados. Nesse sentido, a “afetividade’ já tratada 

anteriormente adquire aqui ainda um outro sentido: ela se revela como a garantia da 

estabilidade de um mundo, possível de ser explicado historicamente por raciocínios 

lógicos e dedutivos que, por sua vez procuram construir um discurso plausível sobre as 

experiências passadas. 

 

No entanto, para nossa surpresa - e quiçá também a das viajantes -,  a viagem pode se 

revelar indiciária, na perspectiva que o historiador italiano Carlo Ginzburg aponta. A 

busca pelos indícios marca a tentativa da viagem se constituir nessa zona privilegiada de 

percepção de sentidos dos tempos e espaços abordados que, se inicialmente afirma a 

“História Oficial”, aos poucos, vai rompendo com essa construção  rigidamente 

“encadeada”. Mãe e filha então são também “viajantes indiciárias”, verdadeiras 

detetives capazes de construir uma percepção histórica à medida em que vão reunindo 

elementos, buscando informações capazes de possibilitar ao expectador-acompanhante 

uma visão determinada dos processos constitutivos dos tempos/espaços visitados.  

 

Também nessa dupla finalidade instrucional-indiciária dos “diálogos” entre mãe e filha, 

Oliveira segue uma tradição ancestral:  tal qual os diálogos entre  pai e  filho de João de 

Barros, é na instrução que se revela o caráter fundante das relações entre as viajantes. A 

menina é instruída a estabelecer olhares indiciários sobre os espaços e tempos que são 

apresentados aos viajantes da mesma forma que o filho é instruído pelo pai e vai 

construindo indícios de percepção sobre a constituição das linguagens humanas, na obra 

de Barros. A experiência de cada uma das viajantes é assim diferenciada, e marcada 

pelo lugar que cada uma delas ocupa na fruição da viagem. 
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O poeta português Fernando Pessoa
70

 também expressa  essa dupla dimensão 

instrucional-indiciária que caracteriza a ação daqueles viajantes que se lançam ao mar, 

em seu poema, “Navegar é Preciso”: 

 

Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa:  

"Navegar é preciso; viver não é preciso".  

Quero para mim o espírito [d]esta frase,  

transformada a forma para a casar como eu sou:  

Viver não é necessário; o que é necessário é criar.  

Não conto gozar a minha vida; nem em gozá-la penso.  

Só quero torná-la grande,  

ainda que para isso tenha de ser o meu corpo 

e a (minha alma) a lenha desse fogo.  

Só quero torná-la de toda a humanidade;  

ainda que para isso tenha de a perder como minha.  

Cada vez mais assim penso.  

               Cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue                                                                                      

o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir  

para a evolução da humanidade.  

É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa Raça. 

 

Diante da aparente imprecisão da vida, a navegação revela-se como a possibilidade de 

criação de sentidos( “a forma como em mim tomou o misticismo de nossa raça”), de 

apropriação de indícios( “transformar a forma para casar como eu sou”), de busca de 

instrução (o “propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução 

da humanidade”). Diante da imprecisão da vida, é preciso então empreender um esforço 

de navegação, é preciso instruir-se e deixar-se instrui na busca de sentidos para a 

existência histórica. É na criação de sentidos que, insiste o poeta, encontra-se o 

fundamento para compreensão da história humana. Criação esta , como vimos, 

instrucional e indiciária.   

   

Eis aqui, portanto um terceiro aspecto que ajuda a elucidar o porquê de uma viagem 

realizada por mãe e filha. Na apresentação escrita  que Oliveira faz de suas personagens 

no início do filme, a única característica a nós informada é sobre a mãe, “distinta 

professora de História”. Ao acompanharmos a viagem, esta condição é plenamente 

justificada pelas  informações que são fornecidas historicamente à menina por sua mãe.  

Também é reforçada por outros personagens, como o padre ortodoxo grego que, diante 

das informações que apresenta para a mãe, percebe o conhecimento sobre a história 

grega que esta apresenta e dispara:  
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 Fernando Pessoa (1888-1935), poeta e escritor português.Um dos nomes mais famosos da literatura 

portuguesa, criou, para além de sua própria obra assinada com seu nome, uma série de heterônomos, 

Álvaro de campos, Ricardo Reis, Alberto Caieiro, dando autonomia poética e estética a cada um deles.  
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 “Vê-se que estou falando com uma professora de   História”. 

 

Sua condição de professora de História encontra, nesta cena,  uma dupla acepção: de um 

lado, fornece informações, num claro sentido instrucional, para a filha e , dessa forma, 

permite a esta se apropriar de  determinada visão dos espaços visitados e dos tempos 

históricos abordados. Por outro, interage com os “anfitriões de cada lugar”, 

demonstrando conhecimento histórico e também aprendendo com estes os “indícios” 

civilizatórios que lhe permitem construir sua visão espaço-temporal. 

 

 Mas não se trata de qualquer professora de História; é uma “distinta professora” , 

como alude a introdução do filme. A mãe viajante proposta por Oliveira é assim elevada 

á dignidade de “distinta” justamente porque, em seu périplo, procura ser a  “lenha desse 

fogo” que, como alude o poeta, dá energia para a construção de determinados discursos 

e sentidos identitários. Se navegar é preciso, o caráter indiciário-instrucional da ação da 

mãe viajante é o combustível que alimenta a construção de um discurso que procura 

abarcar “o misticismo de nossa raça”, a criação da “civilização” como um ente 

histórico-cultural. 

 

Portanto, a observação minuciosa dessa postura instrucional-indiciária permitirá 

compreendermos como a mãe, ao longo do filme, vai tecendo uma narrativa histórica 

sobre os tempos e espaços que para além dos “discursos místicos da raça”, enseja uma 

reflexão sobre a própria idéia do que seja a civilização. 

 

A distinção é pois vista aqui com esse duplo sentido erudição/indiciamento, típico das 

explicações históricas abrangentes e totalizadoras, capazes de, por si mesmas, 

contemplarem uma narrativa pretensamente coerente sobre os processos históricos. 

Nesse sentido, nossa professora viajante procura ver nos espaços e tempos percorridos 

verdadeiras lições de História, capazes de iluminar o presente, num misto de nostalgia e 

de busca por um passado perdido. Lições estas que, segundo Jacques Le Goff, 

 

 para os Antigos, resumem-se a uma negação da história. O que 

lega de positivo são os exemplos dos antepassados, heróis e 

grandes homens. Devemos combater a decadência, 

reproduzindo a título individual os grandes feitos dos mestres, 

repetindo os eternos modelos do passado – a fonte, fonte de 

exempla, não está longe da retórica das técnicas de persuasão, 

que freqüentemente recorrem aos discursos.   (LE GOFF, 2001, 

p.64) 
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Nesse sentido, as lições da professora lançam um olhar obstinado para o passado, fonte 

de inspiração e de desejo. A professora viajante torna-se uma espécie de sacerdotisa que 

introduz sua filha nos lugares sagrados da História, e de onde pode advir o 

conhecimento que permitirá à filha compreender melhor a empreitada mediterrânica que 

realizam. 

 

Eis aqui, portanto, as três características desta nossa viajante ao longo de quase toda a 

viagem: é “mãe”, “professora” e “distinta”. O instinto maternal, ligado à 

instrução/indiciamento do conhecimento e à busca de um passado perdido/mítico 

definem essa personagem em sua relação com a filha. Para a filha, a viagem só se torna 

possível quando amparada nessa relação em que o conhecimento de outros tempos e 

espaços é uma atividade instrutiva, na qual sua mente, vai se “enriquecendo” com os 

frutos das descobertas que a mãe vai lhe proporcionando. 

 

Mas a filha também não é um personagem qualquer. Suas perguntas à mãe, ao longo do 

filme/viagem, reportam-se ora a conceitos antropológico-filosóficos ( “Mãe, o que é 

mito?”, ‘Mãe o que é lenda?”), ora a detalhes factuais (“ O que faziam aqui?”, pergunta 

a menina diante do Templo de Atenas na Acrópole ) ou – o que ainda é mais singular 

nesta menina - às comparações entre o que é visto e um repertório de referências 

político – culturais portuguesas. 

 

Estas últimas perguntas merecem um olhar ainda mais atento. Duas  cenas são 

reveladoras dos interesses que a menina apresenta. Uma delas, já citada anteriormente 

na introdução,  mostra a passagem das viajantes por Ceuta. E quando a mãe fala que 

aquelas paragens não pertencem mais a Portugal, a menina avança com uma resposta 

que acaba virando um questionamento à mãe: “Já sei, isso ocorreu por causa do 25 de 

abril”. Ao que a mãe nega, aludindo que “essa é outra história”. Outra cena ocorre na 

França, quando, apreciando paisagens marítimas e um castelo, a mãe se refere a sereias. 

De pronto, a menina novamente pontua: “Eram como as mulheres peixes do Tejo”. Ao 

que a mãe responde afirmativamente apenas aludindo  que “as sereias eram mais 

antigas”.
71
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 Esses dois episódios demonstram também uma ironia refinada e bastante presente ao longo da viagem. 

Na postura infantil da menina, é como se Oliveira denunciasse certos simplismos de algumas explicações 
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Estas duas cenas permitem compreender a menina viajante a partir de seu olhar singular, 

percebendo a viagem a partir de um referencial cultural próprio, tentando olhar o mundo 

a ser descoberto a partir destes mesmos referenciais. Novamente, o papel instrucional da 

mãe aqui revela-se: a mãe a corrige, “reorientando” o olhar da menina sobre os fatos 

apresentados.  

 

Buscar conceitos, inquirir por fatos, comparar com suas referências.  Eis aqui três 

posturas da menina-viajante que deixam entrever como as relações entre ambas mãe e 

filha se complementam neste processo de conhecimento que estabelecem coms os 

espaços –tempos mediterrânicos. Se de um lado, a mãe explica, apresenta indícios, 

constrói sentidos, a filha busca explicações, quer ampliar os detalhes e procura por 

referências históricas a partir de seu universo cultural específico. Embora dependa, até 

quase ao final do processo, exclusivamente da mãe, para obter o conhecimento que 

deseja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
históricas, ou mesmo uma crítica mais aguda aos setores da sociedade que querem atribuir a culpa dos 

problemas portugueses à democracia pós 25 de abril. 
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1.5- Mãe e filha entre possibilidades e impossibilidades da viagem 

 

Mas o que pode uni-las em termos de atitudes diante o caminho que percorrem? Ambas 

revelam conjuntamente duas atitudes emblemáticas da própria viagem. De um lado, 

uma possibilidade: o espanto, misto de humildade e coragem, diante do mundo que 

contemplam. E, por outro, uma impossibilidade: o desejo de reviver as glórias do 

passado . 

 

Sobre o espanto, cabe ressaltar o que afirma a professora Leyla Perrone Moysés, ao 

discorrer sobre as relações entre a mãe e a filha: 

 

As perguntas que vão sendo feitas pela menina, e 

pacientemente respondidas pela mãe, podem parecer tolas e 

aborrecidas para os que pensam saber tudo. Algumas são 

claramente inverossímeis: qualquer menina de sete anos sabe o 

que é uma sereia ou um vulcão. O que Manoel de Oliveira 

pretende, com essas perguntas elementares e insistentes, é 

fazer-nos voltar a um estado de humildade diante do mundo e 

da história, ensinar-nos a paciência de parar para pensar nas 

coisas mais antigas e mais sabidas, separando mitos de fatos, 

antes de tentarmos compreender a complexidade informacional 

da atualidade que nos enriquece de dados e nos enfraquece de 

respostas” (PERRONE-MOYSÉS, 2005, p.112) 

  

Embora tenhamos reserva em relação à ideia de inverossimilhança de algumas 

perguntas da menina proposta pela professora Leyla (afinal é possível ter certeza do que 

o outro pode saber ou não?), o que nos chama atenção neste comentário é a ênfase numa 

postura de humildade que se transmuta numa perplexidade diante dos fenômenos vistos.  

Perplexidade, no entanto, que passa, a nosso ver, não tanto pela separação pura e 

simples entre mito e fato,  como aparentemente propõe Leyla, mas pela justaposição 

entre eles. Os diálogos entre as viajantes estão eles próprios enredados no nevoeiro 

sebastianista. Onde termina o mito e começa o fato? Antes ainda, existiria um “fato”? 

Como se pode perceber, “mito” e “fato” acabam reconstruindo-se mutuamente. 

 

Voltemos, por um momento, para o diálogo ( já apresentado anteriormente) que mãe e 

filha estabelecem na colina da Acrópole - após a mãe receber as explicações  em 

francês, sobre a estátua da Deusa Atena . 
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É da Deusa ou da estátua de que falam? Ou de ambas? Embora a mãe negue a princípio 

a existência da Deusa, ela reconhece a existência da estátua que representa a Deusa. 

Para Barthes
72

, a representação de algo pressupõe que se tenha uma idéia desse algo. 

Segundo ele, “texto e imagens, em seus entrelaçamentos, querem garantir a circulação, a 

troca destes significantes: o corpo, o rosto, a escrita, e neles ler o recuo dos signos”. 

(2007, p.5). 

 

È justamente naquilo que Barthes chama de recuo dos signos que Oliveira constrói, 

através do diálogo entre as viajantes, uma tensão entre “fato’ e “mito”. Terá existido a 

Deusa? Terão existido as estátuas? É o factual puro que realmente importa? Ou a 

existência dos mitos já não seriam - por si sós - fatos?  No mundo quem protege a 

Grécia são os gregos, afirma a distinta professora de História. Mas não seria a Deusa 

Atena também grega? A história da estátua foi uma crença que se perdeu no tempo, 

reconhece a mãe. Mas não teria a própria mãe reconhecido que esta crença teria deixado 

ruínas, vestígios? 

 

Nesse sentido, as viajantes não estão interessadas em separar fatos e mitos. Seus 

diálogos residem numa ambiguidade que pode confundir o expectador mais apressado: 

não se rouba uma deusa, mas sim a sua representação, insiste a mãe. Mas se é esta 

representação o único canal de comunicação entre a Deusa e os seres humanos, não teria 

sido então a própria Deusa roubada de suas possibilidades de contato com os humanos 

e, portanto, de existência para estes? 

 

O tom solene, distinto, instrucional das falas maternas encontra seu contraponto nas 

perguntas “à queima-roupa” da filha. Desse modo, a humildade das viajantes diante do 

novo e a paciência que ambas mutuamente apresentam talvez queiram ensinar que o 

olhar viajante é antes de mais nada um exercício de sutileza diante das experiências 

espaço-temporais vivenciadas pelas personagens. 

 

Aos maniqueísmos reducionistas, Oliveira contrapõe o desconcertos dos diálogos 

‘binomiais” de  suas viajantes. E é a partir deles que, como veremos nos capítulos 
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construção do conhecimento sobre uma determinada realidade.  



 

82 
 

seguintes, constrói uma crítica corrosiva de concepções articuladas, reducionistas das 

explicações  que pretendem dar sentido ao mundo. A aparente racionalidade do discurso 

histórico da distinta professora pode esbarrar num perigo, denunciado 

emblematicamente pelas viajantes do filme de Oliveira: se  o único modo de 

compreendermos um fenômeno é pelas representações que podemos ter dele, é preciso 

antes de mais nada ficar desconcertado pela impossibilidade de “voltarmos ao passado”  

ou de conhecermos plenamente aquilo cujas representações foram destruídas. 

 

A mãe, professora de História; a filha, frágil menina de sete anos. Não seria então a 

menina, uma bela metáfora do próprio Portugal, frágil e pequeno  entre as atuais nações 

do mundo, mas que mesmo assim, insiste em tentar estabelecer um diálogo com esse 

mesmo mundo, através da construção de determinados discursos sobre seu passado? 

Não seria a mãe, então a metáfora da tentativa de construção desses discursos.? 

 

Temos , então, aqui, Portugal e sua “História” juntos. Mãe e Filha juntas. 

 

Mas ambas, como o próprio Dom Sebastião, também viajam nos meses de julho  e em 

meio à névoa. E o que Oliveira pretende denunciar, através de suas viajantes é a 

impossibilidade de estar na História  a redenção de Portugal diante do resto do mundo , 

já que é impossível conhecer um “real”, mas apenas as suas representações. A mãe não 

foi capaz de livrar a filha da aparente tragédia final. Pelo contrário, numa das cenas 

finais, a escolha da filha ( e não da mãe), vestida com trajes árabes, em voltar ao quarto 

para salvar a bonequinha muçulmana que lhe havia sido dada pelo capitão do barco –um 

americano -, aponta para determinadas opções que foram na contra-mão dos demais 

viajantes, todos de outras nacionalidades. E fez com que a mãe também aparentemente 

perecesse junto à filha. 

 

Oliveira talvez procure aqui, através de suas personagens, oferecer-nos uma importante 

pista de reflexão: as escolhas por determinadas visões espaço-temporais têm 

consequências políticas na sobrevivência de uma nação, uma sociedade, uma pessoa.  

 

As viajantes de Oliveira são ao mesmo tempo, algozes e vítimas de seu próprio destino. 

Foram algozes, posto que o caráter instrucional e fechado de muitas respostas da 

professora a impede de ver as nuances que as perguntas de sua filha poderiam sugerir. 
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Nesse sentido, o exemplo dado pela professora Leyla Perrone-Moisés é elucidativo: 

“entre as respostas posteriores dada pela professora, há uma que soa como irônica. A 

menina pergunta se, ainda hoje, os cristãos combatem os mouros. A mãe sorri e 

responde que não” ( 2005, p. 114). 

 

Essa resposta aparentemente factual e incisiva é ela própria questionável em sua 

presunção histórica. O que, novamente, mostra a impossibilidade de conceber a História 

como algo pronto e acabado. Da mesma forma, a filha se torna algoz de si mesma, na 

maior parte da viagem, pela fragilidade de sua própria condição, e, incapaz de fugir aos 

argumentos instrucionais e distinto de sua mãe, só percebe o “esquecimento “ da  

boneca nos últimos instantes. (Voltaremos mais a frente a este “esquecimento” e a suas 

implicações). Assim como a filha se torna presa das respostas de sua mãe, mesmo 

quando tenta questioná-las, também Portugal é refém de visões maniqueístas da 

História, explicações simplistas centradas muitas vezes na erudição e na negação da 

multiplicidade de representações discursivas sobre o passado. 

 

Foram vítimas por sofrerem, literalmente na pele, as consequências da incapacidade de 

perceberem, no périplo realizado, várias outras possibilidades de diálogo com os 

diferentes personagens. Na Grécia, maravilham-se com a Acrópole de Atenas, mas 

quase nenhum questionamento a respeito de sua decadência. Da mesma forma ocorre 

em Nápoles e no Egito.  A não ser quando for para exaltar a sua glória perdida. 

 

Assim, as viajantes de “Um Filme Falado” são, para Oliveira, oportunidade de 

“denúncia”, de “anúncio” e de “prenúncio” de certos discursos sobre os tempos 

históricos.  

 

Oliveira propõe a denúncia da construção de visões estereotipadas dos processos 

históricos, baseadas em evidências fragmentárias que se constituem como um discurso 

totalizante. Em vários momentos da viagens essas visões são ironicamente denunciadas: 

a já referida  culpa pela perda dos entrepostos comerciais do Norte da África ser 

associada ao 25 de abril pela menina é um exemplo irônico dessa crítica a explicações 

simplistas e manipuladoras que se podem fazer dos processos históricos. 
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Mas também Oliveira faz o anúncio da gradativa incapacidade da frágil sociedade 

portuguesa construir reflexões espaço-temporais que superem discursos instrucionais 

dogmáticos ou que procurem conhecer outras possibilidades e visões de mundo. A 

reverência desconcertada com que a mãe se aproxima de um padre ortodoxo e a 

confissão de que,  mesmo sendo professora, na Universidade de Lisboa, não havia tido 

nunca contato com um padre ortodoxo é um sugestivo exemplo da incapacidade da 

sociedade portuguesa em dialogar com a diferença. 

 

E ainda há o prenúncio da catástrofe que se avizinha quando se constroem visões 

esterotipadas e frágeis dos processos de conhecimento do outro. As cruzes vistas em 

Istambul ou a musica grega em tom de lamento cantada pela viajante grega, prenunciam 

a possibilidade da explosão do navio como resposta ao desconhecimento do outro.  

 

Eis então a grande contradição vivida pelas  viajantes em Um Filme Falado: por um 

lado, mãe e filha querem construir uma visão coerente do passado, numa perspectiva 

definida  e, por outro, não compreendem a impossibilidade fática de construir essa 

mesma visão amparadas nas ruínas ou em compreensões imaginativas e fantásticas 

desse mesmo passado. Ruínas e Imaginações que, embora se concebendo totalizantes, 

são sempre recortes parciais, fragmentários sobre os espaços e tempos vivenciados. 

 

Em seu artigo, “Os Descobrimentos do Paradoxo”, Carolin Overhoff Ferreira
73

 aponta 

conclusões num sentido bastante próximo ao que aqui defendemos sobre essa 

encruzilhada paradoxal na qual nossas viajantes se encontram.  Segundo Carolin: 

Tanto mãe como filha procuram entender os paradoxos dos 

conflitos entre os povos de um ponto de vista historiográfico. 

Porém (...) existe  uma característica estética que sobressai em 

Um Filme Falado e que implica a idéia de que a História não 

pode ser vista, mesmo visitando os seus locais e as suas ruínas. 

Em Marselha, as duas protagonistas quase não notam uma 

placa no chão que explica a fundação da cidade pelos gregos, e 

Oliveira utiliza um plano próximo de suas saias em frente dessa 

placa para obstruir ainda mais a visão do lembrete. Existem 

vários planos metafóricos desse tipo através dos quais o 

cineasta adverte sobre a lacuna existente entre aquilo que 

vemos e a sua explicação. Outro exemplo é um plano-

sequência de um livro que reconstrói a arquitetura de Pompéia 

quando se vira a página. Os personagens se esforçam na 
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decodificação do mundo visual, apoiando-se ainda em mitos e 

lendas para encher as ruínas com vida, mas estes também não 

são fontes seguras de informação. As palavras tem 

aparentemente algum poder na recriação das pistas visuais do 

passado; porém, demonstram também limitações na capacidade 

de oferecer uma visão completa da História.” (  FERREIRA, 

2008, p. 136) 

 

À possibilidade do acesso físico aos locais e à postura investigativa das viajantes -

perscrutando cada local em muitos de seus detalhes na tentativa da “reconstrução” dos 

espaços-tempos - contrapõe-se a impossibilidade de que esta “reconstrução” de fato 

consiga aproximá-las de outras culturas e formas de ver o mundo. Novamente aqui 

“mito” e “fato” se auto definem mutuamente, na construção de uma nostalgia a respeito 

de uma certa grandiosidade do passado. As ruínas são vistas, pelas viajantes,  como 

pálidos reflexos dessa grandiosidade passada; nada dizem por si mesmas, mas apenas 

pelo que poderiam ter sido em outros momentos. 

 

O presente apresenta, nessa ótica, um conjunto de ruínas sem vida. Vida que as 

viajantes tentam acessar pela construção de imagens visuais que lhes dariam a 

segurança de que, apesar da ausência de vida presente, é possível perscrutar sua 

grandiosidade. Nesse sentido, as cenas da visão do livro com imagens “reconstruídas” 

de Pompéia  ou do quadro épico da abertura do canal em Suez, mostradas no filme,  são 

tentativas de fuga do presente ruinoso e entrada em um outro mundo, onde talvez esteja, 

para as viajantes, na primeira parte do filme,  o cerne do périplo: a busca da 

grandiosidade como projeto de viagem. Grandiosidade que passa por esta tentativa 

pretensiosa de “recuperação” do passado.  
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1.6) Uma viagem pretensiosa: atravessar milênios de civilização 

 

Não é qualquer viagem que interessa às viajantes. E é bastante significativo que, na 

própria apresentação que faz das viajantes no início do filme, Oliveira diz que ambas - 

mãe e filha – atravessam milênios de civilização. Esta afirmação aponta para dois 

outros pressupostos da viagem que reforçam justamente esta tensão paradoxal entre 

possibilidade e impossibilidade da viagem. 

 

Em primeiro lugar, Oliveira quer mostrar que  as viajantes não percorrem uma categoria 

espacial, mas sim temporal – milênios. E logo a seguir, percorrem uma categoria 

antropológica – civilização. O roteiro da viagem, embora inserido num dimensão 

espacial não privilegia o espaço, mas sim o tempo e a cultura. E também não privilegia 

nem qualquer dimensão temporal nem qualquer dimensão antropológica: são os 

“milênios de civilização” que interessam. 

 

Esta dupla dimensão temporal-antropológica permite-nos justamente perceber a viagem 

numa dimensão que lhe é transcendental do ponto de vista meramente físico; as 

viajantes não estão em contato apenas com o que é possível fisicamente contemplar do 

passado (“os restos”, as “sobras”), mas através dele, contemplar pretensamente o que, 

de fato, “teriam sido”. Novamente aqui, a ambiguidade possibilidade/impossibilidade se 

faz presente com toda a força.  

 

O possível encontro físico com as ruínas só é importante á medida em que permite o 

acesso aos outros mundos, que rompem com a própria lógica constitutiva do espaço 

atual. É possível contemplar em meio aos restos das glórias do passado, essa mesma 

glória, consubstancializada pela reverência de ambas as viajantes e pelo discurso direto 

da mãe que vai apontando para a menina o que existia em cada lugar, como eram em 

outros tempos e como seriam utilizados pelos seus habitantes. 

 

“Ninguém se iluda”, adverte-nos o historiador francês Marc Ferro, logo no prefácio de 

seu livro “Falsificações da História”, já que  

 

a imagem que temos dos outros povos ou de nós próprios, está 

associada à história que nos contaram quando éramos 
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pequenos. Ela marca-nos para o resto de nossas vidas. Sobre 

esta representação, que é para cada um de nós, uma descoberta 

do mundo, do passado das sociedades, enxertam-se em seguida 

opiniões, idéias fugazes ou duradouras, como um amor – ao 

passo que subsistem, indeléveis, os traços das nossas primeiras 

curiosidades, das nossas primeiras emoções. ( FERRO, 1994, 

p. 11). 

 

 

Estamos portanto diante de uma mãe e uma filha viajantes. Mas uma mãe, historiadora,  

que apresenta a História para sua filha. E ao apresentá-la, apresenta também para a 

menina um conjunto de representações que vão constituindo seus próprios saberes, suas 

próprias relações com esses tempos-espaços visitados. É a mãe, historiadora, que 

permite à sua filha “conhecer a História”, “descobrir o mundo” na bela expressão de 

Marc Ferro. Nesse sentido, a viagem constitui-se num verdadeiro “enxerto cultural” 

para a menina, que tem na mãe, professora de História, sua mediadora nesse processo de 

construção do conhecimento. 

 

Oliveira propõe , a nosso ver, uma possibilidade interessante de perceber os sentidos 

construídos pelos discursos históricos nas constantes  redefinições das identidades dos 

seres. Como podemos perceber, essa menina bem poderia representar a própria 

sociedade portuguesa que,  valorizando determinados discursos históricos específicos  – 

não inscritos, ambíguos, impossíveis de se realizarem no plano físico mas possíveis na 

reconstrução ideológica e amparada pela mãe ( vista aqui como a encarnação de certa 

“visão de história”)– constituiria uma determinada visão de si mesmo e dos outros que 

pode, ao fim e ao cabo (para se utilizar uma expressão bem portuguesa), levar ao 

naufrágio da própria sociedade. 

 

Uma filha e uma mãe. Portugal e sua História. Um mar e duas viajantes. O 

Mediterrâneo e os “encontros” com suas “civilizações”. Estes elementos encerram, no 

filme de Oliveira, uma crítica ácida porém extremamente inquietante aos processos de 

construção dos discursos sobre os outros tempos e espaços presentes numa sociedade. O 

dogmatismo das falas da mãe que propõem respostas prontas e simplistas às perguntas 

da menina são reveladoras das dificuldades de compreender a complexidade dos 

problemas colocados pelo momento histórico deste início de século XXI.  

 

Nesse sentido, discordamos do pensamento que propõe que tanto Oliveira quanto, 

Saramago, sejam defensores de uma “certa identidade portuguesa”. Em recente texto 
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publicado no Anuário Internacional de Comunicação Lusófona, Luíza Beatriz Melo 

Alvim, assim apresenta logo no resumo de seu artigo: 

 

O português, tanto a língua quanto o Estado, possui no mundo 

atual um estatuto minoritário. Não em termos numéricos, já 

que é uma das 10 línguas com maior quantidade de falantes. 

Porém o atual Estado português não se equipara ao seu passado 

de império ultramar. Revendo essa situação, o cineasta Manoel 

de Oliveira e o escritor José Saramago costumam tematizar em 

suas obras a dificuldade de lidar com o esse estatuto 

minoritário
74

 e buscam defender a dignidade portuguesa. Dois 

temas estão marcadamente presentes nas suas obras: a 

valorização da identidade e da língua portuguesa e a viagem 

como forma de sua reafirmação, seja refazendo caminhos de 

antigos exploradores portugueses dos séculos XV e XVI ou 

revisitando momentos importantes da história de Portugal
75

. 

 

E mais adiante, já em seu artigo propriamente dito: 

Mesmo sendo bem diversos os objetivos e o tempo histórico da 

viagem de Vasco da Gama, o fato de que duas portuguesas 

fazem uma viagem de navio a Bombaim passando por grandes 

civilizações do passado é bastante significativo.  (...)É como se 

Manoel de Oliveira, valorizando o passado português das 

grandes navegações dos séculos XV e XVI, quisesse inscrever 

Portugal no rol dessas grandes civilizações e/ou impérios: o 

Antigo Egito, a civilização grega, o império romano, o império 

bizantino e, por que não Portugal, um Quinto Império?
76

 

 

É  preciso levar em conta que as viagens propostas por Saramago e Oliveira nas obras 

que aqui discutimos, propõem, cada uma a seu modo, uma crítica às visões ambíguas 

dos processos históricos, nas quais a impossibilidade física de contato com o passado de 

outras sociedades leva a uma possibilidade de reconstrução desse pretenso passado. 

Reconstrução essa que, impedindo de se perceber os discursos históricos como 

“recortes” e não como “resgates de pretensas dignidades”, pode levar , em última 
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instância à possibilidade de  destruição de si mesmos e dos outros. Como de fato 

aparentemente acontece ao final do filme com o desmantelamento do cruzeiro. 

 

Com as afirmações anteriores, não queremos negar a importância que tais autores 

citados – Saramago e Oliveira – atribuam à cultura portuguesa. No entanto, isto estaria, 

a nosso ver , longe da idéia de uma simples defesa do que é “nacional” em detrimento 

de uma reflexão mais aprofundada a respeito das práticas culturais como processos 

historicamente construídos. Não se trata de defender o que seria “português” em 

detrimento do que “não é português”. Se trata, isso sim, de respeitar a historicidade das 

construções culturais próprias de uma sociedade. O próprio Saramago, por exemplo, 

numa entrevista dada à Revista Mundial em 1989, é bastante enfático e, ao mesmo 

tempo, sarcástico, no depoimento contundente que dá: 

 

“Os meus livros são escritos para portugueses, sobre 

portugueses, focando questões que têm a ver com Portugal. E 

não há aqui nenhum nacionalismo. Apenas exprimo este senhor 

que sou: um escritor a tentar exprimir uma gente que está aqui. 

(...) Nós somos quem somos e eu não tenho nenhum interesse 

em transformar-me em europeu, não me apetece”. ( citado in: 

AGUILLERA, 2010, p.100) 

 

Nesse mesmo sentido, mais do que “inscrever Portugal no rol das grandes navegações”, 

também Oliveira apresenta uma “denúncia” das formas como a sociedade portuguesa 

tenta realizar a  “inscrição” de si mesmo na História (no sentido que anteriormente 

propomos, de acordo com o professor José Gil). Dito de outro modo, Oliveira propõe-se 

refletir sobre as ambigüidades decorrentes desta “ vontade desesperada de inscrever, de 

registrar para dar consistência ao que tende insistentemente a desvanecer-se”. Desse 

modo, muito mais do que um “resgate”, Oliveira, propõe, através de suas viajantes, uma 

reflexão sobre a necessidade da quebra de paradigmas dogmáticos e euro(luso)cêntricos 

da História.  

 

Tomemos um exemplo que confirma tal hipótese. Na cena em que as viajantes tentam 

resgatar a bonequinha ao final do filme, elas passam três vezes por um retrato de Vasco 

da Gama, Com essa cena, nas palavras do professor João Bernard da Costa: 

“Oliveira links the events of the film and the recent acts of 

terrorism not only to the history of Western civilization, but 

also, and more specifically, to the history of Portugal. On the 

dinning room wall behind the captain is a painting of what 

appears to be Lisbon as it might have looked at the time of 

Vasco da Gama’s voyage to India. When Maria Joana runs 
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back to get her doll, she and her mother run a past large 

painting of Vasco da Gama three times. Each time, the camera 

lingers on the painting.  (…) The painting on the wall is one of 

optimism and promise, with Vasco da Gama looking out 

towards future and the sun and its ray forming a cross as it 

shines over an island in the ocean. A talking Picture shows how 

distant that hope is from the reality of the contemporary 

world.”
77

 ( COSTA, in FERREIRA, 2008, p. 103) 

 

No trecho acima citado o professor Bernard da Costa, ao descrever a configuração 

simbólica do quadro de Vasco da Gama, propõe outro dos grandes binômios 

contrastivos de Oliveira no entendimento dos processos históricos: a pretensa glória do 

passado se desvanece diante da fragilidade do momento presente. Não serão com essas 

glórias, segundo Oliveira, que será possível compreender adequadamente o atual 

momento. 

 

Não se trata, assim,  de forjar um Quinto Império, como pretende a autora citada 

anteriormente. Mas sim de uma crítica contundente às explicações ufanistas da história, 

á tentativa de olhar o mundo como se Portugal continuasse sendo  efetivamente um 

Quinto Império. A memória de Vasco da Gama é apenas, agora, mera lembrança de 

outros tempos, mas que não ajuda a conduzir efetivamente o navio (este sim comandado 

por um americano que guia todos os tripulantes pelo mar). Trata-se, a nosso ver, 

justamente de uma “denúncia” que Oliveira faz do quanto é, “contraproducente” um 

pequeno país desconhecido (cuja língua afinal não é compreendida por quase ninguém 

no barco)  afirmar certas glórias do passado que o impedem de ver os dramas humanos 

do presente.  

 

Dramas esses que, para serem vistos, não necessitam do encontro com os monumentos 

do passado na tentativa de se apropriar de sua original grandiosidade. Mas que podem 

ser encontrados na delicadeza e na fragilidade de um quarto de navio, ao qual a menina 

volta para salvar sua bonequinha muçulmana. Aliás, não é de reparar que este é o único 

momento do filme em que efetivamente, é a criança que guia sua mãe. 

                                                 
77

 “Oliveira relaciona os acontecimentos do filme e os recentes atos de terrorismo não apenas á história da 

Civilização Ocidental, mas também, e mais especificamente, à história de Portugal. Na parede da sala de 

jantar atrás do capitão está uma pintura do que aparece ser Lisboa á época da viagem de Vasco da Gama. 

Quando Maria Joana volta para pegar sua boneca, ela e a sua mãe passam três vezes por uma quadro de 

Vasco da Gama. A cada vez a câmera foca no quadro. (...) A pintura na parede  revela otimismo e 

esperança, com Vasco da Gama olhando para o futuro e o sol e seus raios formando uma cruz enquanto 

brilha sobre uma ilha no Oceano. Um Filme Falado mostra o quão distante a esperança está da realidade 

do mundo contemporâneo.” (tradução nossa) 
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1.7 – Teriam as viajantes realmente morrido? Considerações 

sebastianistas a respeito do destino das viajantes 

 

Pela primeira vez no filme, e justo na cena final, a “história” acaba se rendendo á 

fragilidade do momento presente. É a menina que conduz a mãe na volta ao navio e a 

descida ate o quarto para salvar a bonequinha. Tarde demais, poderíamos afirmar. 

Porém, talvez seja aqui que  poderíamos encontrar esse resgate da  “dignidade 

portuguesa” que a autora do artigo propõe. 

 

Nesse sentido, a pretensa “morte” das portuguesas   - que se poderia aparentemente ver 

como a incongruência de certos processos de inscrição na história - pode também abrir 

caminho para um curioso processo de “ressurreição” da inscrição histórica: e se a 

lembrança da bonequinha muçulmana viesse mais cedo? Haveria espaço para a 

bonequinha, ou ela seria descartada? E se ao pretensamente perecerem junto com a 

bonequinha muçulmana, as portuguesas tivessem entendido que há consequências pelas 

formas de inscrição histórica que realizamos? 

 

Na cena final, a menina lembra muito tarde de que possuía uma bonequinha muçulmana 

e que a havia esquecido (numa alusão metafórica a própria presença islâmica na cultura 

portuguesa por séculos). A nosso ver, o filme não é apenas trágico, mas favorece uma 

dupla mensagem: de um lado, a crítica a processos de reflexão que não levam em conta 

outros olhares sobre a história.  Por outro,  a afirmação da esperança: é possível 

reinscrever os sentidos dos processos históricos, para além dos dogmatismos, para além 

dos meros encontros ambíguos com espaços turísticos. Mesmo que as conseqüências 

sejam duras.  

 

O encontro com a bonequinha e o alto preço a ser pago – pelo encontro ter sido muito 

tarde -  não seria uma advertência de que é possível encontrar com o outro antes que 

seja tarde de mais?  A “distinta” professora apresentada no início na epígrafe do filme, 

talvez só revelasse sua verdadeira “distinção” na cena final: a “inscrição na história” 

não está nas ruínas de Pompéia ou do Partenon. E nem no possível encontro das 

mulheres com o marido em Bombaim, refazendo os caminhos de glórias do passado 

português.  
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A inscrição da História ocorre com esse encontro “explosivo” ou –melhor dizendo -  

com o reencontro  explosivo delas com a bonequinha muçulmana. A boneca acaba 

ganhando um protagonismo que nenhuma das outras personagens humanas  - “ a 

francesa, a italiana, a grega” – teve até então: é por ela que a garotinha se mobiliza e é 

por ela que ambas – mãe e filha – arriscam-se a voltar ao quarto. Quando tentam voltar 

para o resgate, já é tarde; todos abandonaram o barco principal e se encontram num 

frágil bote salva-vidas. 

 

Somente as três viajantes – não mais apenas duas -  estão no barco antes tão valorizado 

e agora temido. E eis portanto, a cena final: Oliveira nos mostra a terrível explosão do 

barco e, logo a seguir, a face de espanto e horror do comandante americano, assistindo a 

cena do frágil bote.  

 

Mas não há mais indício das três viajantes. Uma primeira hipótese apressada poderia 

indicar que todas as viajantes teriam morrido: a digníssima professora de História, sua 

jovem filha que tanto aprendera na viagem e a bonequinha muçulmana, a mais nova 

companheira de viagem. 

 

Mas, caro leitor, um detalhe talvez mude essa hipótese inicial; e da tristeza, passemos a 

esperança. Se esta viagem começou evocando a memória de Dom Sebastião e se inseriu 

na tradição sebastianista, porque o seu final também não poderia ser assim inserido? Em 

outras palavras, terão as viajantes realmente morrido? Não poderiam ter pulado e 

escapado nadando nas águas mediterrânicas? 

 

Afinal, se ainda há quem espere Dom Sebastião, mesmo tendo ele lutado contra os 

mouros e matado muitos deles, não haverá ainda mais esperança para que esperemos o 

retorno – sãs e salvas – dessa menina e sua mãe, professora de História, que tentaram 

salvar – ao invés de matar -  uma muçulmana, uma “moura”? Nesse sentido, seria a 

morte o final dessa viagem? Ou não poderia ser esse final de périplo marcado pela 

esperança que nasce do não conformismo, de não se colocar juntos aos outros no lugar 

comum das frágeis soluções de um salva-vidas e assumir o risco de ir ao encontro 

daquele que é ao mesmo tempo tão diferente e tão próximo nessa viagem?  
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Se nossas viajantes se inseriram na tradição sebastianista da viagem, no começo de seu 

périplo, aparecendo em meio a névoa, tanto mais justo não seria agora, afirmar que, à 

semelhança de seu ancestral de viagem Dom Sebastião, elas não morreram, mas que 

pelo contrário logo voltarão.  Mas não no barco do comandante americano. Nesse não 

conseguiram entrar: não estavam preparadas a tempos e horas. 

 

Não sabemos sequer como retornarão. Como Bandarra
78

 esperava Dom Sebastião, 

talvez Oliveira nos convide a sermos Bandarras do século XXI, esperando e imaginando 

o retorno da professora de História – talvez não mais  agora tão “distinta” – e sua 

corajosa filha com a bonequinha na mão .   

 

Não seria então esse “final “ da viagem a possibilidade de um “novo recomeço”? 

Entendemos que sim, que é possível vislumbrar esperança de sobrevivência para além 

do bote salva-vidas do americano.  É possível portanto, tal como no mito sebastianista, 

olhar para além das aparências; e ter a esperança de que mãe e filha em breve 

retornarão.  

 

Poderia ser essa uma das grandes mensagens de Oliveira ao final de seu filme:  não 

reivindicar para  a História uma condição  inescapável única, uma leitura única. Não 

seria mais razoável, olhar para as possibilidades que a aparente ameaça de destruição 

pode trazer à tona e perceber que  outros trajetos históricos, para além do salva-vidas do 

comandante americano, podem ser percorridos? 

 

Nesse sentido, embora entendamos ser plausível a comparação que a professora Leyla 

Perrone faz entre a queda das Torres Gêmeas em Nova York e a cena final do filme, em 

que mãe e filha tentam escapar do navio, não podemos concordar com o todo de suas 

afirmações. Segundo a referida professora: 

“O plano final é a reverberação (espelhada, depois, no olhar 

assombroso de Malkovich) do “plano” que vimos, quando 

homens e mulheres saltaram das torres. Mas nem mãe nem 

filha saltam, desobedecendo à ordem do capitão. Já não há 

                                                 

78
 Gonçalo Annes Bandarra (1500 -1556) sapateiro e profeta português, autor de Trovas 

que,embasadas  em crenças milenaristas, esperavam a volta de Dom Sebastião e preconizavam 

um reino de fartura e justiça. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1500#Nascimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1556#Falecimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sapateiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Profeta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugueses
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tempo. Estão, como se estivessem no início da amurada do 

navio. Mas o tempo suspendeu-se definitivamente e aquilo que 

foi viagem para transmitir a memória do passado, já não tem 

qualquer futuro”. (PERRONE-MOYSÉS, 2005, p.222) 

 

 

Sim, concordemos inicialmente com a eminente professora: mãe e filha desobedecem o 

capitão. Mas será mesmo porque não há tempo? Ou será justamente por que o tempo 

que tinham preferiram gastá-lo noutra ação? E, ao gastá-lo noutra direção, não 

preferiram elas outras possibilidades de continuar sua viagem? Possibilidades estas, que 

tal como a eterna espera por dom Sebastião, não se enquadram na lógica matemática das 

racionalidades do Império. 

 

Assim, já não há tempo? Ou agora sobra-nos o tempo?  Preferimos esta segunda opção. 

Não terão agora as viajantes que resolver outros dilemas? Como irão sobreviver em 

meio ao mar e na companhia de uma bonequinha muçulmana? Não aponta Oliveira para 

a mudança brusca no curso da viagem para pensarmos a sobrevivência das culturas 

humanas diante da ameaça de estarmos todos num mesmo barco comandado por um 

império? 

 

Precisamos mesmo de um barco no império? Ou devemos, tal como as viajantes, nos 

arriscar? Diante da impossibilidade de uma viagem que, visando transmitir uma certa 

“memória do passado”, fica impossível de ser completada desta forma, , não é preciso 

reinventar o próprio futuro? É a viagem que “não tem futuro? Ou é a forma de viajar? 

Esta talvez devesse ser a pergunta que a professora Leyla poderia apontar. 

 

Nesse sentido, as duas viajantes para a Índia, ao final do filme, podem ainda ter como 

companheiro de viagem  não mais Vasco da Gama  mas um outro personagem - este 

mais recente que elas e proposto por outro autor português, Gonçalo M. Tavares
79

, em 

                                                 

79
 Gonçalo M. Tavares (1970) ,escritor e professor universitário português, de origem angolana. Recebeu 

os mais importantes Prémios em Língua Portuguesa: o Portugal Telecom 2007; o Prémio José Saramago 

2005 . Dentre seus livros destaca-se “ Uma viagem para a Ìndia”, publicado no Brasil em 2011 e cujo 

trecho é citado neste trabalho. Tal citação procura estabelecer mais uma “provocação” ao leitor, 

relacionando nossas viajantes com um outro viajante, mais recente, mas que quer chegar ao mesmo 

destino que elas queriam. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor_universit%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal_Telecom
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/2005


 

95 
 

seu livro , “Uma  viagem para a Índia”. Trata-se de Bloom, um viajante que também sai 

de Lisboa, e ruma para a Índia. Segundo seu criador, é importante falar 

 

Da hostilidade que Bloom, o nosso herói, revelou em relação 

passado, levantando-se e partindo de Lisboa numa viagem à 

Índia, em que procurou sabedoria e esquecimento. E falaremos 

do modo como na viagem levou um segredo e o trouxe, depois, 

quase intacto. (TAVARES, 2010, p. 28 ) 

 

 

Também nossas viajantes, assim como Bloom, querem ir até a Índia. E Também elas 

procuram certas “sabedorias” e produzem, em decorrência dela, certos “esquecimentos” 

– o mais dramático deles é  o esquecimento da boneca.  Porém, e talvez como “prêmio” 

por tentarem se redimir de tantos esquecimentos,  assim como Bloom, elas também a 

partir deste momento levam um segredo: “porque não seguiram o capitão e, ao invés, 

foram salvar a bonequinha?”  

 

E agora, resta a esperança de que como Bloom, elas também mantenham intacta essa 

convicção que as fez voltarem para o navio e evitar outro esquecimento.  

 

Não estaria aqui justamente o grande trunfo de Oliveira ao mostrar que outras visões de 

História são possíveis, mesmo que os preços sejam altos, os desafios imensos e o 

conforto inexistente? Não seria no desconforto da História e no encontro real com a 

destruição que possamos tal como a mãe e a filha, Dom Sebastião e Bloom, 

repensarmos nossas próprias concepções sobre o tempo histórico em que vivemos? 

 

Quem nos ajuda a refletir sobre este ponto, também é novamente este outro viajante, 

Bloom. Ainda segundo ele,  

“O mundo está nas imediações do nada, a desordem é um 

prenúncio e o inferno torna-se indispensável em certas semanas 

monótonas”. (TAVARES, 2008, p. 440) 

 

Na cena final, o olhar do americano se aterroriza diante da desordem e do caos. Mas não 

seriam eles de fato necessários? Se não fossem de fato a bomba e a explosão no navio, 

poderiam as viajantes continuar sua viagem de uma forma “não monótona”? A visão 

simbólica do inferno – proposta pela cena do navio em chamas – pode não ser 

prenúncio da morte das viajantes, mas sim um dado contingente e necessário de que elas 

necessitam de outras possibilidades de viagem, de outras rupturas do espaço 

quadriculado, como aludiria Michel Onfray.  
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Sim, caro leitor, em nossa humilde opinião estas viajantes se salvaram. E quem as 

salvou foi a bonequinha, num processo profundamente dialético. Ao salvarem a 

bonequinha muçulmana, elas a fazem deter um protagonismo até então inédito na 

viagem. Desfocam o poder do comandante americano ( que de resto, termina o filme 

profundamente atemorizado) e passam a concentrá-lo nelas mesmas, em seu 

protagonismo de correr ao encontro daquela que havia sido esquecida. 

 

Enfim o tempo histórico passa  a ser visto de outra forma. Não mais como um mero 

encontro com o passado nas ruínas e naquilo que, a partir delas, se imagina ter sido. 

Mas agora, para se assumir como um projeto de encontro com o outro, na sua 

fragilidade e com os seus riscos. Mas, como efetivamente se reconstroem os discursos 

sobre os tempos históricos na viagem da mãe e de sua filha?  

 

Isto será um dos aspectos que abordaremos posteriormente. Por ora, temos um outro 

viajante nos esperando. É dele que falaremos agora. 
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                                                      Capítulo dois 

Os Olhares da Estrada, A Estrada dos Olhares 

 A (des|)construção do olhar viajante em “Viagem a Portugal” 

de José Saramago 

 

"Quando um homem tem dentro de si uma verdade 

que quer ouvidos, até peixes lhe servem para 

auditório. Santo António que o diga..." 

                                            Miguel Torga 
 

2.1) O “Viajante”, sua “Viagem a Portugal”, um encontro que não 

houve e uma memória do que não viu. 

Eis como Saramago começa a narração das peripécias de nosso viajante: 

De memória de guarda da fronteira, nunca tal se viu. Este é o 

primeiro viajante que no meio do caminho pára o automóvel, 

tem o motor já em Portugal, mas não o depósito da gasolina, 

que ainda está em Espanha, e ele próprio assoma ao parapeito 

naquele exacto centímetro por onde passa a invisível linha da 

fronteira. Então sobre as águas escuras e profundas, entre as 

altas escarpas que vão dobrando os ecos, ouve-se a voz do 

viajante, pregando aos peixes do rio: “Vinde cá peixes, vós da 

margem direita que estais no rio Duero, vinde cá todos e dizei-

me que língua é a que falais quando aí embaixo cruzais as 

aquáticas alfândegas, e se também lá tendes passaportes e 

carimbos para entrar e sair. Aqui estou eu, olhando para vós do 

alto desta barragem, e vós para mim, peixes que viveis nessas 

confundidas águas, que tão depressa estais duma banda como 

da outra, em grande irmandade de peixes que uns aos outros só 

se comem por necessidades de fome e não por enfados de 

pátria. Dais-me vós, peixes, uma clara lição, oxalá não vá eu 

esquecer ao segundo passo desta minha viagem a Portugal, 

convém a saber: que da terra em terra deverei dar minha 

atenção ao que for igual e ao que for diferente, embora 

ressalvando, como humano é, e entre vós igualmente se pratica, 

as preferências e simpatias deste viajante, que não está ligado a 

obrigações de amor universal, nem isso se lhe pediu. De vós, 

enfim me despeço, peixes, até um dia, ide á vossa vida 

enquanto por aí não vem pescadores, nadai felizes e desejai-me 

boa viagem,adeus, adeus.(SARAMAGO, 2003, p.15) 

 

Eis aí um viajante motorizado; está com seu carro. E se apresenta dotado de uma 

habilidade e constatando uma ausência. Exerce a capacidade de memorizar este viajante 

e, assim que inicia seu relato, sua memória já abre espaço para a falta de alguém: não vê 

seres humanos em sua entrada motorizada em Portugal. Ela se faz sem a presença 

humana.  
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Interessante este fato: embora a fronteira entre os dois países – Portugal e Espanha – 

esteja aí justamente para lembrar-nos da presença humana, não há um único ser humano 

a marcar a memória desta passagem. Ao entrar em Portugal, o viajante se depara com os 

traços da paisagem humana. Mas não consegue efetivamente “fazer memória” do 

guarda da fronteira, visto que não estava em seu possível posto. 

 

Mal nossa abordagem do viajante começou e já devemos nos reter na primeira linha de 

sua apresentação. E especificamente numa palavra: “memória”. Mas o que vem a ser 

memória?Em nossa ajuda, invoquemos a filósofa Marilena Chauí
80

. Segundo ela: 

 

"memória é uma evocação do passado. É a capacidade humana 

para reter e guardar o tempo que se foi, salvando-o da perda 

total. A lembrança conserva aquilo que se foi e não retornará 

jamais" (CHAUÍ, 2005, p. 138) 

 

A memória é a evocação, é a possibilidade de deixar vivo, de deixar presente aquilo que 

fisicamente ocorreu em outro momento. A memória é, nesse sentido, parcela daquilo 

que constitui a própria percepção humana da experiência histórica. O viajante não 

reteve a presença física humana em sua entrada.  

 

Não vê seres humanos e, para além do guarda inexistente, não cita outro ser humano 

que possa ter estado ali naquele momento de trânsito, verdadeiro rito de passagem. O 

viajante não pôde, assim, em sua entrada no país, salvar da perda total a presença física 

humana. Fisicamente está solitário. E esta não presença deixará marcas em seu rito de 

passagem, rito de sua entrada em Portugal, como veremos a seguir. 

 

 

 

                                                 

80
 Marilena de Souza Chauí (1941) é uma filósofa brasileira. Professora de Filosofia Política e História da 

Filosofia Moderna da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo 

(FFLCH-USP). Foi secretária da cultura da cidade de São Paulo, privilegiando, entre outras questões, 

ações voltadas para a preservação da memória urbana.A inserção deste trecho de sua obra justifica-se pela 

discussão que logo a seguir nosso trabalho faz sobre a importância da memória na construção de 

determinada percepção espaço-temporal. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1941
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_Moderna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Filosofia,_Letras_e_Ci%C3%AAncias_Humanas_da_Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo
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2.2) O viajante , uma fronteira bem (mal) demarcada e um carro 

parado nela 

Mas se ele não pode fazer memória da presença física de um ser humano, posto que 

inexistente, é de outra memória humana que ele pretende evocar - a fronteira; eis que 

seu veículo pára justamente na linha divisória entre os dois países. E narra o viajante 

que o motor já está em Portugal, mas o depósito da gasolina na Espanha. Um carro não 

anda sem motor, mas também não andaria sem combustível.  

 

O que faria então o viajante , se esta sua história fosse narrada noutra obra de José 

Saramago _ “A Jangada de Pedra” ? Neste outro romance de Saramago, a Península 

Ibérica desprende-se do restante da Europa, justamente pela linha da fronteira entre a 

Espanha e a França e inicia seu périplo rumo à América. 

 

E, se,  subitamente – poderíamos imaginar, já que estamos nos permitindo certas 

“licenças poéticas” – também Portugal começasse a se soltar da Espanha exatamente 

pela linha da fronteira? Teria serventia um carro só com motor? Ou só com o depósito 

de gasolina? Eis-nos aqui, caro leitor, diante de mais um desafio do estilo “quem nasceu 

primeiro, o ovo ou a galinha?” Mas que viajante é este  que para o seu carro 

exatamente nesta fronteira? O que será que ele quer dizer-nos com isto? È possível o 

viajante entrar em um lugar e esquecer-se (não fazer mais memória) do lugar de onde 

saiu? 

 

Talvez a resposta possa ser encontrada em duas entrevistas dadas pelo próprio José 

Saramago, o criador deste nosso viajante. Numa entrevista publicada pelo Diário de 

Córdoba, em 1984 (quatro anos depois do lançamento da primeira edição de Viagem a 

Portugal), Saramago aponta que: 

 

Cabe construir um sentimento de iberidade cultural comum 

para toda a Península Ibérica(...). independentemente da 

existência de fronteiras entre Espanha e Portugal, é preciso 

compartilhar a idéia de um espaço cultural ibérico.
81

 

 

                                                 
81

 Citado in: AGUILLERA, Fernando G. As Palavras de Saramago. São Paulo: Companhia das Letras. 2010, 1ª 

ed. p. 394 
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Eis então aqui uma primeira pista para entendermos o carro parado no limite fronteiriço. 

Se fisicamente o viajante estará, ao longo de sua viagem, em um lugar de cada vez, (e 

quase todos eles em Portugal) não será possível, para este viajante deixar de fazer 

memória do tanque de gasolina localizado ainda no território espanhol enquanto o 

motor já se encontrava no território português. É o compartilhar desta dupla condição 

que o irá guiar pelo caminho.   

 

Como veremos ao longo da viagem, as referências à Espanha não são meros caprichos 

ilustrativos do viajante. Este é um viajante bastante pragmático e procura relacionar o 

que verá neste ou naquele lugar com outras coisas que viu nas terras em que, por alguns 

instantes, ficara parado o tanque de gasolina do seu carro. Se não há memória de um 

guarda da fronteira, a fronteira lhe ficará na memória por esta condição inescapável do 

automóvel: sem motor não funciona; da mesma forma que sem combustível não 

funcionaria. Eis aqui o “ovo e a galinha” de nosso viajante. 

 

Onde for, como for, quando for, o viajante irá sempre tendo consciência de que um dia, 

o combustível estava do lado de lá da fronteira. E novamente, reforça Saramago esta 

idéia em outro depoimento, este agora realizado em 2001, para um jornal da cidade 

espanhola de Teruel. Para ele, 

 

Espanha e Portugal já deveriam ter se entendido há muito 

tempo. Da parte de Portugal, em um sentido que não fosse o 

dessa suspeita permanente da Espanha, essa desconfiança 

secular. Da parte da Espanha, deixando de lado essa espécie de 

complexo de amputação da parte lateral da península. A 

verdade política é que somos uma península e dois países. Mas 

nos mantivemos distantes. Portugal, porque o mal sempre veio 

da Espanha. A Espanha, por esse complexo de amputação, 

porque sempre tratou de ignorar nossa existência. Portugal não 

existe. Ou seja, de um lado está o temor; do outro a 

indiferença, o não ignorar o outro. Em consequência disso, 

hoje, precisamos resolver as questões que temos em 

comum(...).
82

 

 

 

Nosso viajante, a seguir estas recomendações de seu autor, dadas a posteriori (mas 

“antes tarde do que nunca”, diria minha avó portuguesa) pretende, em sua viagem e em 

seu interior de viajante, fazerem-se entender Portugal e Espanha. E que mais bela 

metáfora não seria a da própria idéia de que para fazer um carro funcionar é preciso ter 

                                                 
82

 Citado in: AGUILLERA, Fernando G. As Palavras de Saramago. São Paulo: Companhia das Letras. 

2010, 1ª ed. p. 395 
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motor e combustível? Eis então um viajante precavido que percebe que não pode viajar 

de carro sem essa dupla condição que carrega em sua memória: seu motor o leva 

adiante, mas seu combustível é a fonte de energia que assim o leva  (e que também não 

pode ser esquecida). E tudo isso, por que um dia, sua memória reteve uma parada e uma 

fronteira. 

 

A professora Carminda Cavaco, da Universidade de Lisboa, em seu texto “A fronteira 

Portugal-Espanha e a individualidade territorial”, apresenta uma definição de fronteira 

que cai como uma luva nesta nossa reflexão. Segundo a autora: 

 

A fronteira não é apenas o limite simbólico duma comunidade, 

unida por elementos comuns e interiorizados, em oposição ao 

Outro, mas é espaço de encontros, de influências, de relações, 

de trocas, de cumplicidades, de cooperações e solidariedades, 

pela situação nas extremas, nos confins dos territórios e das 

soberanias nacionais. 
83

 

 

A fronteira torna-se, assim espaço de encontro com o outro, que pode ser até mesmo o 

próprio indivíduo -  o próprio eu -  num outro contexto, numa outra condição. Nosso 

viajante encontra-se nesta condição fronteiriça: “ele próprio assoma ao parapeito 

naquele exacto centímetro por onde passa a invisível linha da fronteira”, relata-nos o 

narrador desta viagem. Mas não se trata de alguém dividido como, a princípio, 

poderíamos pensar: o viajante deixa-se também ele mesmo ser marcado pela fronteira 

no sentido apontado por Carminda: quer ser marcado pelas relações, pelas trocas, pelas 

cumplicidades. 

 

O narrador não entra em detalhes se talvez pudesse o viajante estar lendo algum texto 

durante este belo rito de passagem fronteiriça. Mas permitamos que a nossa imaginação 

flua e imaginemos que, pudesse o viajante, nesta mesma linha fronteiriça, estar lendo 

um belo poema de Miguel Torga, intitulado “Viagem”. E, pedindo licença ao narrador 

da viagem, também imaginaríamos o viajante, com os olhos ainda na Espanha e a 

poesia já em Portugal: 

É o vento que me leva.  

O vento lusitano.  

É este sopro humano  

Universal  

Que enfuna a inquietação de Portugal.  

                                                 
83

 Disponível em:  (http://www.ceg.ul.pt/finisterra/numeros/1997-63/63_17.pdf). Acesso em 02/12/2011. 

 

http://www.ceg.ul.pt/finisterra/numeros/1997-63/63_17.pdf
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É esta fúria de loucura mansa  

Que tudo alcança  

Sem alcançar.  

Que vai de céu em céu,  

De mar em mar,  

Até nunca chegar.  

E esta tentação de me encontrar  

Mais rico de amargura  

Nas pausas da ventura  

De me procurar... 

 

             (TORGA, 1999, p.492) 

 

O viajante, em seus encontros fronteiriços -  aqueles propostos pelo narrador ( e também 

este “inventado” por nós) -  elabora uma atitude de procura, de encontro com o outro, 

uma atitude que não descura da compreensão de outros sentidos, de outros contextos 

para o que vê, sente, respira. Como bem salienta o poeta, o viajante viaja na “tentação 

de se encontrar”.E esta tentação passa também pela compreensão de como as fronteiras 

de fato criam vínculos, desconstroem lugares comuns, podem ser possibilidades efetivas 

de se olhar para a vida e a história sem maniqueísmos.  

 

As próprias fronteiras ensinam ao viajante o quanto elas podem não ser tão 

“fronteiriças” assim. Ao descrever um diálogo que estabeleceu com uma senhora em 

sua passagem por uma dessas cidades ditas fronteiriças, Rio de Onor
84

, confessa  o 

viajante que: 

Desde que fez o sermão aos peixes (...)preocupa-se com a 

possibilidade de incidentes fronteiriços: ‘Como é isto aqui? 

Dão-se bem com os espanhóis?’ A informante é uma velha de 

grande antiguidade que nunca dali saiu, e por isso sabe do que 

fala: ‘Sim senhor. A gente tem até terras do lado de lá’. 

Confunde-se o viajante com esta imprecisão de espaço e 

                                                 

84
 O exemplo de Rio De Onor é emblemático para a discussão que estamos fazendo sobre a fronteira e o 

olhar sobre o “outro”. Rio de Onor é uma freguesia portuguesa do concelho de Bragança, com 45,37 km² 

de área e 126 habitantes ( segundo dados de 2001). No entanto, dois dados chamam a atenção sobre ela: 

Em primeiro lugar, Rio de Onor é considerada uma aldeia comunitária, em que  ainda perduram alguns 

tralços de vida coletiva.. O que implica numa partilha entre todos os habitantes, dos fornos comunitários, 

de terrenos agrícolas comunitários, onde todos devem trabalhar ede um rebanho, pastoreado nos terrenos 

comunitários.Além disso,  a aldeia é atravessada pela fronteira internacional entre Portugal e Espanha, e 

sendo ambas as partes conhecidas pelos seus habitantes como "povo de acima" e "povo de abaixo", não se 

distinguindo assim de facto como dois povoados diferentes, como erradamente se assume em diversas 

literaturas. Conhecendo este contexto é possível, a nosso ver,  imaginar que o viajante saramaguiano 

reconhece em Rio de Onor o contraponto entre a rigidez das fronteiras (não apenas políticas, mas também 

sócioeconomicas) de outras cidades e a diluição dessa rigidez de limites  - tanto sociais quanto 

geográficos – na pequena aldeia. Se, por uma licença poética imaginarmos que o viajante bem poderia ser 

o proprio Saramago - comunista e iberista -, poderíamos imaginar quão à vontade ficou o viajante em 

percorrer Rio de Onor. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bragan%C3%A7a_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rebanho
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propriedade e torna a ficar confundido quando outra velha 

menos velha acrescenta tranquilamente: ‘E eles tem também 

terras do lado de cá’. Aos seus botões, que não lhe respondem, 

o viajante pede auxílio de entendimento. Afinal de contras, 

onde está a fronteira?Como se chama este país, aqui? Ainda é 

Portugal? Já é Espanha? Ou é só rio de Onor e nada mais do 

que isso? (SARAMAGO, 2003, p. 36) 

 

Talvez as três respostas estejam certas. O viajante é aberto para estas perguntas que 

rompem com os formalismos burocráticos de certas estatísticas ou marcos geográficos. 

Nestas fronteiras (diferentemente da primeira pela qual passou) há agora pessoas. E é 

com elas que o viajante  quer aprender. E o que aprende lhe deixa estupefato: espanhóis 

e portugueses vivem em ambos os lados da fronteira. A fronteira é pois não um limite 

pré estabelecido, mas talvez o seu próprio antípoda: a possibilidade de encontros 

ilimitados. E nas possibilidades destes encontros ilimitados, o viajante pode deparar-se 

com seus próprios dilemas existenciais.  Dilemas esses que podem ser representados por 

outros seres que não os humanos: o carro, os peixes, um poema ou a posse de terras 

portuguesas por um espanhol. 

 

Assim, nosso viajante é assim também alguém que pretende se encontrar não apenas nas 

outras pessoas, mas também nos outros seres. E eis aqui uma segunda pista para 

entendermos o sentido da linha fronteiriça em sua viagem. 
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2.3) O viajante, uns peixes fronteiriços e um santo amigo dos seres 

aquáticos 

 

Se a viagem começou na fronteira, vivenciada  a partir do seu carro e do próprio corpo 

do viajante, ele permanecerá  por aqui mais um pouco, agora para encontrar os peixes. 

Ao entrar em Portugal, vindo da Espanha,  não é com seres humanos que se depara mas 

com um rio e com peixes. Não havendo outros homens ou mulheres que lhe 

proporcionassem tal encontro fronteiriço, o jeito foi falar  aos peixes. Falar 

simplesmente não. Pregar, isto sim. 

 

Mas neste encontro com os peixes, diante da ausência de  ouvidos humanos que o 

quisessem ouvir sobre suas necessidades de encontro com o outro, o viajante não está 

espiritualmente sozinho. Ele segue uma tradição antiga.  Já há caso de um português que 

falou com peixes: nada mais que o próprio santo Antônio de Lisboa. E de um outro que 

escreveu profundamente sobre o episódio: Antônio Vieira.  Ambos por motivos bastante 

parecidos ao de nosso fronteiriço viajante. 

 

Assim , se quisermos compreender, o que de fato significa para o viajante o próprio 

périplo que quer empreender – e a necessidade que sentiu de iniciá-la pregando aos 

peixes -  faz-se necessário compreender em que tradição esta sua pregação se insere. E o 

que talvez pretendesse com ela. Vamos então conhecer dois companheiros de pregação 

de nosso viajante. 

 

Comecemos com Santo Antônio de Lisboa
85

 e sua famosa pregação aos peixes. Esta 

história podemos encontrar num delicioso texto medieval chamado “Fioretti di San 

Francesco”
86

. De acordo com este texto: 

                                                 

85
 Santo Antônio de Lisboa, ou de Pádua (1191- 1231), de seu nome de batismo Fernando de Bulhões, frei 

agostiniano e posteriormente, a partir de 1210, franciscano. Viajou muito, vivendo inicialmente em 

Portugal, depois na Itália e na França. No ano de 1221 passou a fazer parte do Capítulo Geral da Ordem 

de Assis, a convite do próprio São Francisco, que, segundo algumas fontes, o chamava de “meu bispo”, 

devido à capacidade oratória e aos conhecimento teológicos que Antonio possuía. Santo Antônio de 

Lisboa é considerado por muitos católicos como um grande realizador de “milagres”. Dois dos quais, 

extraídos de um texto conhecido como “Fioretti di San Francesco” são citados neste trabalho. 

86
 O texto chamado "Florzinhas de São Francisco", ou, em italiano “Il Fioretti di San Francesco”, tem 

suas origens num outro texto conhecido como  "Feitos de São Francisco e de seus companheiros”, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1231
http://pt.wikipedia.org/wiki/Batismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Milagre
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“Querendo Cristo bendito demonstrar a grande santidade do 

seu fidelíssimo servo santo Antônio e como devotamente devia 

ser ouvida sua pregação e sua doutrina santa, pelos animais 

irracionais, uma vez entre outras, isto é, pelo peixes, 

repreendeu a insensatez dos fiéis heréticos, como no antigo 

testamento pela boca da jumenta, repreendera a ignorância de 

Balaão. Pelo que, estando certa vez, Santo Antônio em Rimini, 

onde havia grande multidão de heréticos(..)lhes pregou e 

disputou sobre a fé cristã e as santas escrituras; no entanto, eles 

não consentindo em suas santas palavras, e mesmo como 

endurecidos e obstinados não querendo ouví-lo, Santo Antônio, 

um dia por divina inspiração, dirigiu-se á foz do rio, junto do 

mar , estando assim na paria entre o mar e o rio(...) e começou 

a dizer a modo de prédica, da parte de Deus aos peixes: “Ouvi 

a palavra de Deus, vós peixes do mar e do rio, pois que os 

infiéis heréticos excusam de ouvi-la”. E dito que foi, 

subitamente aproximou-se dele na praia tal multidão de peixes 

grandes, pequenos e médios(...) e todos tinham a cabeça na 

água e todos estavam atentos para a face de Santo Antônio e 

todos em grandíssima paz, mansuetude e ordem(...). Estando 

pois em tal ordem e disposição colocados os peixes, santo 

Antonio começou a pregar solenemente e dizer assim: ‘ Meus 

irmãos peixes, muito obrigado estais, segundo a vossa 

possibilidade de agradecer ao vosso criador que vos deu tão 

nobre elemento para vossa habitação.(...) e ainda vos deu 

barbatanas para irdes onde for do vosso agrado. (...)Então santo 

Antônio vendo tanta reverência dos peixes para com Deus 

criador, rejubilando-se em espírito, em alta voz disse: “Bendito 

seja Deus Eterno porque mais o honram os peixes aquáticos do 

que os homens heréticos e melhor escutam a sua palavra os 

animais do que os homens infiéis.” (PEDROSO (org), 2004, p. 

1557-1558) 

 

 

Nossos dois personagens são homens de fronteira: o viajante situa-se na linha divisória 

entre as duas margens do rio Douro e Santo Antônio na praia que divide o rio e o mar. 

Ambos também fazem um chamado aos peixes de ambos os contextos: assim como 

Santo Antonio conclamou os peixes do mar e do rio, pois estava no território fronteiriço 

entre ambos também nosso viajante convoca os peixes das duas margens do rio, a 

margem espanhola e a margem portuguesa. Também como Santo Antonio ( que embora 

                                                                                                                                               
originalmente em latim.  .O Fioretti é uma tradução livre  - do latim para o italiano - dos Feitos.  

O livro dos Feitos foi escrito entre os anos 1331 e 1337 por Frei Hugolino de Montegiorgio, um dos 

franciscanos chamados "espirituais" , tendo por base muitas histórias contadas por outros frades que, por 

sua vez, tinham conhecido Francisco. Já o  "Fioretti di San Francesco" tem cinqüenta e três capítulos: 

quarenta sobre São Francisco e seus companheiros e treze sobre os frades. Destes, dois são sobre Santo 

Antônio (os de número 39 e 40). Ambos são reproduzidos neste trabalho. A inclusão destes capítulos dos 

Fioretti aqui se justifica por dois motivos. O primeiro refere-se à importância que este documento teve, 

desde a Idade Média e por toda a Europa, na consolidação das histórias sobre os santos franciscanos, 

dentre os quais Santo Antonio, cujos milagres descritos nos Fioretti foram amplamente divulgados e 

relacionados á imagem do santo ao longo da História cultural européia. O segundo motivo se refere 

especificamente às temáticas e discussões propostos neste mesmo trabalho. A história narrada pelo 

viajante saramaguiano – o sermão que faz aos peixes do Rio Douro -  está diretamente relacionada, como 

pretendemos provar, a esta passagem dos Fioretti – o sermão dos peixes –  (e também ao famoso “Sermão 

de Santo Antônio aos Peixes” do padre Antônio Vieira, que também, por sua vez se baseia nesse mesmo 

texto dos Fioretti).  
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tendo muitos possíveis ouvintes, ninguém quer fazer caso do que diz), nosso viajante 

não encontra interlocutor humano capaz de conversar com ele.  

 

Estar entre os limites do eu e do outro, falar compreendendo diferentes contextos do 

interlocutor e procurar quem possa lhe entender: eis aqui  três marcas que aproximam, 

embora separados no tempo, estes dois viajantes. O viajante de Saramago assim, não é 

um personagem construído “do nada”, mas pelo contrário, insere-se numa tradição de 

outros personagens ao longo da história cultural portuguesa que, mantendo seus valores 

procuram, de alguma forma, encontrar espaços de interlocução junto aos “diferentes”. 

 

O inexistente  guarda de fronteira da década de 80 do século XX e os heréticos do 

século XIII também se aproximam um dos outros como personagens incapazes de, ao 

menos, compreender os outros em seus argumentos. Os peixes passam a ser, desse 

modo, sinais dessa condição ambígua dos seres humanos de, ao mesmo tempo, 

produzirem mensagens que nem sempre encontrarão eco naqueles possíveis receptores. 

O viajante dá-se conta disso no início da viagem. E procura também ele estar mais 

atento às linguagens dos outros. 

 

Aliás, tanto o santo quanto o viajante não é isso que fazem ao falar com os peixes? O 

santo exalta a santidade desta espécie descrevendo exemplos da história sagrada nos 

quais os peixes se inserem. Já o viajante destaca uma história bem mais profana mas 

com o mesmo requinte de seriedade: pergunta aos próprios peixes entre-fronteiras se, 

por acaso, vivem  algum dilema linguístico, caso não entendam espanhol ou português.  

 

Ou ainda se há algum guarda de fronteira aquático (já que não viu os terrestres),  que 

carimba os passaportes de cada peixinho quando vai de uma margem a outra.  A partir 

dessas indagações , entendemos que o viajante quis dizer que são os peixes mais sábios 

que os homens, pois podem entender-se uns aos outros sem precisarem de línguas ou 

nacionalidades como uma espécie de pré-requisito para tal entendimento. 

 

Se os peixes sabem acolher os outros, sejam nas histórias bíblicas, sejam nas doces 

águas da fronteira luso-espanhola, por que isso não acontece aos homens? Desta 

reflexão, nosos dois bons personagens tiram semelhante lição: o viajante vai agora dar 

“atenção ao que for igual e ao que for semelhante, embora ressalvando, como humano 
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é, e entre vós se pratica, as preferências e simpatias”. E o santo bendiz a Deus por que 

consegue fazer com que os animais o escutem. 

 

Mas há ainda um outro elemento que causa tanta simpatia de ambos os personagens 

pelos peixes: a liberdade. Santo Antônio reconhece-a com um dom divino (“ Deus vos 

deu barbatanas para irdes onde for do vosso agrado”) e o viajante, mais pragmático 

talvez, já vê dois efeitos práticos desse dom divino, um de ordem “logística”- tão 

depressa vão os peixes de uma banda a outra que não há fiscalização possível – e outro 

de ordem social, já que só se comem “por necessidades de fome e não por enfados de 

pátria”. 

 

Este viajante sabe também os problemas que as fronteiras já causaram; sabe que peixes 

não se comeriam por terem nascido na parte espanhola ou na parte portuguesa. Mas os 

humanos talvez sim. Falando aos peixes, não quereria o viajante dar uma lição aos 

humanos, ele mesmo incluído? 
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2.4) O viajante, ainda os peixes (inclusive um de quatro olhos) e outro 

pregador 

 

Não seria esta sua pregação também próxima, tanto no estilo quanto no conteúdo, de um 

outro personagem (também padre e também chamado Antônio), Antônio Vieira
87

? 

Saramago, o criador deste nosso viajante, em entrevista dada ao Correio do Minho em 

novembro de 1983, assim assevera sobre Vieira: 

 

“António Vieira é uma dívida que reinvindico. E mesmo que 

me dissessem que tal influência não se nota assim tanto na 

minha própria linguagem, é o verbo vieiriano que vai 

ressoando no meu cérebro enquanto escrevo” 
88

.  

 

 

Mas não seria Vieira, um outro modelo também para o nosso viajante em suas relações 

com os outros (peixes e humanos aí incluídos)? Ou, para utilizar um termo do próprio 

Saramago, em que sentidos é possível perceber o “verbo vieiriano” ressoar no sermão e 

nas demais atitudes de nosso viajante? 

 

Eis um trecho do Sermão sobre Santo Antônio aos Peixes
89

, de Antônio Vieira, que 

muito ilustrará esta nossa hipótese. Também o padre se sente sem interlocutores e, nas 

vésperas de sua partida para Lisboa
90

, pronuncia no Maranhão este sermão, em cujo 

início é possível de serem encontradas as seguintes palavras: 

 

                                                 
87

 Padre Antônio Vieira (1608 –1697) foi um religioso,teólogo, escritor e orador sacro português . Era 

membro da Companhia de Jesus, também conhecida como Ordem Jesuíta. Destaca-se no campo da 

Literatura:. Seus sermões, em que a refinada argumentação convive com um agudo senso de observação e 

ousadas pitadas de ironia, são considerados textos canônicos da literatura de língua portuguesa do século 

XVII. A condição de viajante de Vieira é  fruto de uma biografia “geograficamente conturbada”,  muitas 

vezes motivadas por questões de ordem econômica ou geopolítica.  Suas idas e vindas entre Roma, 

Lisboa e o Brasil são muitas vezes retratadas nos assuntos tratados em sua obra. Em carta ao padre 

Francisco de Avelar, datada de 1658, Vieira assim se pronuncia: ”Não há maior comédia que a minha 

vida, e quando quero ou chorar ou rir, ou admirar-me, ou dar graças a Deus ou zombar do mundo, não 

tenho mais que olhar para mim”. 

 
88

 Citado in: AGUILLERA, Fernando G. As Palavras de Saramago. São Paulo: Companhia das Letras. 

2010, 1ª ed. p. 231. 

89
 O Sermão de Santo António foi pregado na cidade de São Luís do Maranhão em 1654, tendo em vista 

um contexto histórico específico: a disputa com os colonos portugueses no Brasil sobre a situação dos 

povos indígenas.  

90
 Vieira vai, três dias após pronunciar este sermão, diretamente à Lisboa, reclamar do tratamento que os 

colonos davam aos povos indígenas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1608
http://pt.wikipedia.org/wiki/1697
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religioso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Lu%C3%ADs_(Maranh%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1654
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugues
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Quero hoje, à imitação de Santo Antônio, voltar-me da terra ao 

mar e, já que os homens se não aproveitam, pregar aos peixes. 

O mar está tão perto que bem me ouvirão. os demais podem 

deixar o Sermão que não é para eles. (BOSI (org), 2011, p. 

231) 

 

 

Assim como o mar estava perto para Vieira, também o rio era próximo  para o viajante. 

Novamente aqui, os peixes são ouvintes melhores que os homens. Mas Vieira, como o 

nosso viajante, vai atrás daquilo que é peculiar, daquilo que, observando, pode tirar 

proveito para sua própria reflexão. Vejamos este outro trecho de seu famoso sermão: 

 

Quero acabar este discurso dos louvores e virtudes dos peixes 

com um, que não sei se foi ouvinte de Santo Antônio e 

aprendeu dele a pregar. A verdade é que me pregou a mim, e se 

eu fora outro, também me convertera. Navegando de aqui para 

o Pará (que é bem não fiquem de fora os peixes da nossa 

costa), vi correr pela tona da água de quando em quando, a 

saltos, um cardume de peixinhos que não conhecia; e como me 

dissessem que os Portugueses lhe chamavam quatro-olhos, quis 

averiguar ocularmente a razão deste nome, e achei que 

verdadeiramente têm quatro olhos, em tudo cabais e perfeitos. 

Dá graças a Deus, lhe disse, e louva a liberalidade de sua 

divina providência para contigo; pois às águias, que são os 

linces do ar, deu somente dois olhos, e aos linces, que são as 

águias da terra, também dois; e a ti, peixezinho, quatro. Mais 

me admirei ainda, considerando nesta maravilha a 

circunstância do lugar. Tantos instrumentos de vista a um 

bichinho do mar, nas praias daquelas mesmas terras 

vastíssimas, onde permite Deus que estejam vivendo em 

cegueira tantos milhares de gentes há tantos séculos! Oh quão 

altas e incompreensíveis são as razões de Deus, e quão 

profundo o abismo de seus juízos! (BOSI (org), 2011, p. 441-

442) 

 

Há aqui um outro aspecto bastante curioso que faz aproximar Vieira e o nosso viajante. 

Da mesma forma como o viajante, Vieira sabe ouvir os peixes, a ponto de quase se 

deixar converter por um deles. Se o viajante para seu carro no meio da fronteira e se fica 

exatamente na linha divisória para conversar com os peixes, Vieira se permite 

contemplar um peixe de quatro olhos E tal como o nosso viajante, Vieira deixa-se abrir 

ao inusitado (ele mesmo viajante nesse episódio inusitado no Pará) 
91

. 

                                                 

91
 Ao longo do sermão,o pregador  utiliza características de vários peixes como metáforas dos problemas 

que observava nos colonos. Vieira censura os colonos pela sua falta de sensibilidade em entender as 

especificidades dos povos indígenas, da mesma forma como o viajante saramaguiano, em seu sermão aos 

peixes, apresenta-os como paradigma de convivência, censurando nos portugueses e espanhois a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Peixe
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Mas ambos, o nosso viajante e o Padre Vieira, sabem aprender com o que vêem: se o 

primeiro vai procurar contemplar as diferenças, Vieira também as vê nas distintas 

posturas que os seres tem (Tantos instrumentos de vista a um bichinho do mar, nas 

praias daquelas mesmas terras vastíssimas, onde permite Deus que estejam vivendo em 

cegueira tantos milhares de gentes há tantos séculos!).  

 

Santo Antônio, Padre Vieira e o nosso viajante: eis que este último, como já dissemos 

anteriormente, não nasce pronto. Vai empreender sua viagem a partir de um duplo 

processo: de um lado possui características próprias; por outro,como acabamos de ver,  

insere-se numa tradição cultural mais ampla, com a qual dialoga.  

 

O viajante, tal qual Vieira, também terá os seus “peixes de quatro olhos” para ver ao 

longo do seu périplo. E, tal qual Vieira, tirará de suas visitas, importantes e edificantes 

lições, para si e para os outros. Alerta o viajante, no prefácio, que o “autor” (entendida 

esta palavra no sentido próprio lhe atribuído por Saramago e que não se distingue de 

narrador) não vem dar conselhos, mas sim opiniões. Mas de certa forma, as opiniões 

não nos fazem pensar, não dialogam com nossos próprios argumentos e visões de 

mundo. Definitivamente, este é um viajante muito crítico e dá-se ao direito de emitir 

comentários sobre o que vê, ouve, sente. 

 

Tal qual Vieira (que em seu sermão percorre os temas tradicionais da fé cristã, mas 

busca atalhos satíricos em que nem todos se atrevem), o viajante pretende ir aonde todos 

os outros viajantes vão, mas também tem vontade de ir aonde quase nunca se vai. Não é 

um viajante conformado com os percurso convencionais. Assim como o famoso 

pregador, suas metas de peregrinação podem ser outras que não aquelas esperadas: 

 

A poucos quilômetros de Vila Real está Vilarinho de Samardã. 

E logo a seguir a Samardã. Hão de perdoar-se ao viajante estas 

fraquezas: vir de tão longe, ter mesmo a mão de ver coisas tão 

ilustres como um palácio velho, dois vales, cada qual sua 

beleza, uma serra lendária, e correr em alvoroço a duas pobres 

aldeias, só porque ali andou e viveu Camilo Castelo Branco
92

. 

                                                                                                                                               
insensibilidade que uns tem em relação aos outros.Em ambos os casos, os peixes tem virtudes que os 

colonos não tem. Esta é a idéia argumentativa básica que, a nosso ver, aproximam os dois autores. 

92
 Camilo Castelo Branco  (1825 — 1890) romancista ,cronista, crítico, dramaturgo, historiador, poeta e 

tradutor português. Dentre seus romances mais conhecdos destacam-se Amor de Perdição e A Brasileira 

de Pranzins. O viajante saramaguiano manisfesta vivamente sua admiração por este escritor a ponto de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Romancista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cronista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tradutor
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Uns vão a Meca, outros a Jerusalém, muitos á Fátima, o 

viajante vai a Samardã. (SARAMAGO, 2003, p. 51) 

 

Tal qual Vieira, que mediante exercícios de retórica, é capaz de fazer seus fiéis 

inverterem as prioridades da salvação, este viajante também quer salvar a sua viagem: 

inverte prioridades. Sua ética é lúdica, na bela expressão de Michel Onfray, declarando 

guerra ao espaço quadriculado. Quer este viajante romper com as lógicas dos percursos 

impostos, reativando o sentido do prazer da viagem. Não seria ele também como os 

peixes elogiados por Vieira, aos quais Deus havia dado barbatanas para ir aonde 

queriam? Se Vieira conhecesse nosso viajante...talvez não exaltasse as barbatanas dos 

peixes, mas o carro que conduz o peregrino à sua Jerusalém particular. 

 

A lógica da viagem permite assim construir outras dimensões do que é ilustre, do que é 

famoso, do que é lendário; equiparar Samardã
93

 a Meca, a Jerusalém e a Fátima, amplia 

o status de autonomia, não apenas daquele que viaja, mas dos espaços e tempos das 

vivências humanas que o viajante quer conhecer. Amplia, enfim, os próprios sentidos do 

que sejam as experiências históricas. Para nosso viajante, desconhecer sentidos prévios 

da organização de um espaço ou tempo, pode levar a novas percepções, novas 

descobertas, novos sentidos. 

 

Tendo chegado a uma capela em Romarigães
94

, pergunta a um casal de namorados qual 

era o nome daquele monumento. Como ambos não o soubessem informar, entrou o 

viajante na capela e fica estupefato com o que vê. Ao voltar, quando  passa novamente 

pelo casal de namorados  

 e se despede, descobre que eles, não sabendo como se 

chamava a capela, sabiam muito bem o que ela era, lugar de 

paraíso, ou então não teriam escolhido o local para encontrar 

Eva com Adão. (SARAMAGO, 2003, p. 97) 

 

                                                                                                                                               
fazer “peregrinação” aos locais onde viveu em Vilarinho de Samardã, equiparando-a a grandes metas de 

peregrinação religiosa do mundo atual. 

93
 Vilarinho de Samardã é uma localidade do concelho de Vila Real, com 21,71 km² de área

[1]
 e 740 

habitantes , segundo dados de 2011. A referência por se tratar de local em que viveu, 1839 a 1841, 

Camilo Castelo Branco com sua irmã Carolina Rita Botelho Castelo Branco. O viajante mostra aqui que 

este fato (a permanência de um autor festejado pelo viajante) a equipara, a nível pessoal, a localidades 

consideradas alvo de interesse cultural ou religioso para outras pessoas, culturas , povos e religiões. 

94
 Romarigães é uma freguesia portuguesa do Minho. A região do Minho é conhecida por sua extrema 

religiosidade, concretizada na existência de inúmeras capelas rurais por todo o território. No exemplo 

apontado no texto, justamente em Romariguães, o viajante enaltece as características estéticas do templo 

visitado e não deixa de estabelecer uma metáfora com a narração bíblica do paraíso. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Real
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vilarinho_de_Samard%C3%A3#cite_note-0
http://pt.wikipedia.org/wiki/Camilo_Castelo_Branco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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O viajante desconfia dos saberes herméticos, convencionais, fechados em si mesmo. 

Soubessem os namorados o nome da capela e não teria o viajante se apercebido de 

outros saberes –talvez mais importantes – que estes namorados detinham. Não sabiam o 

nome do santo patrono, mas sabiam como nomeá-la para seus fins românticos. 

Poderiam estes namorados estar melhor protegidos? 

 

Tal qual Vieira, que vê no peixe de quatro olhos um sinal de que os animais podem 

olhar mais que os homens, também nosso viajante poderia ver    - no episódio dos 

namorados diante da capela  - a confirmação do desejo anunciado no início da viagem: 

“recolher com modéstia suas veleidades e decidir-se a aprender tudo. Os milagres e o 

resto.” 
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2.5) O viajante, as ambições da viagem e um outro escritor também 

viajante 

 

Mas como este viajante percebe a própria viagem que faz? Em primeiro lugar, ele 

percebe-se mergulhado na viagem Não apenas é ele que a faz, mas também deixa-se 

fazer por ela. Ouçamos as palavras que o viajante faz na apresentação de sua viagem: 

 

Esta Viagem a Portugal é uma história. História de um viajante 

no interior da viagem que fez, história de uma viagem que em 

si transportou um viajante, história de viagem e  viajante 

reunidos em uma procurada fusão daquele que vê e daquele 

que é visto, encontro nem sempre pacífico de subjetividades e 

objectividades. (SARAMAGO, 2003, p. 14) 

 

A viagem não é sinônimo de caminho a ser percorrido apenas. A viagem se define a 

partir do próprio encontro do viajante com os espaços/tempos percorridos; o viajante é, 

pois, alguém que procura mergulhar fundo no próprio processo do viajar. Não é simples 

expectador de lugares, nem pretende obter uma  lição de erudição de cada um deles. Sua 

preocupação centra-se, sobretudo em aprender das experiências vividas, em reconstruir-

se permanentemente a partir de cada lugar visitado. O viajante entende que os lugares 

podem nos ensinar muitas coisas, desde que dialoguemos com eles, desde que 

compreendamos como os seres humanos vão construindo suas experiências nos lugares 

e a partir deles. 

 

Assim, o viajante é um ser que se encontra e desencontra consigo mesmo e com os 

outros.. Porém, tratam-se aqui de encontros e desencontros em que o próprio viajante 

tem um protagonismo fundamental; os monumentos visitados não dizem nada por si 

mesmos. É o próprio processo do viajar, do ir e vir, do descobrir, do perguntar, do olhar, 

que compõem o enamoramento do visitante pelo lugar visitado. Não é uma relação 

apenas dada a priori. A ”verdade” que encontra, a sua “verdade”, é, muitas vezes, bem 

diferente daquela dos manuais. 

 

Pelo contrário, sente-se o viajante, muitas vezes, enganado pelas histórias que tinham 

lhe contado sobre alguns lugares ou pelas maneiras como os próprios lugares se 
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apresentam a seus olhos. Vejamos um exemplo ilustrativo deste último “engano”. 

Quando quase chega a Bragança
95

, o viajante passa por uma encosta: 

 

A tarde apaga-se rapidamente, vai o viajante cansado. E nesta 

situação, padece da ansiedade de todos os viajantes que 

procuram abrigo. Há-de haver um hotel, um sítio para jantar e 

dormir. E então que lhe aparece um sinal cor de laranja: 

Pousada. Vira, contente, começa a subir o monte, e esta 

paisagem é belíssima, no quase lusco-fusco, até que dá com o 

prédio, o edifício, a estalagem, ou lá o que é, que pousar aqui 

não pode apetecer a ninguém. Esta seria a ocasião de recordar o 

mestre de todos nós, o Garrett
96

, quando chega á Azambuja e 

diz, por palavras suas: Corremos a apear-nos no elegante 

estabelecimento que ao mesmo tempo cumula as três distintas 

funções, de hotel, de restaurante de café da terra. Santo Deus! 

que bruxa está à porta! Que antro lá dentro! Cai-me a pena da 

mão.’ Ao viajante não caiu a pena porque a não usa. Também 

não havia nenhuma velha á porta. Mas o antro era aquele. O 

viajante fugiu, fugiu, até que foi dar com um hotel sem 

imaginação mas bem-apessoado. Ali ficou, ali jantou e dormiu. 

(SARAMAGO, 2003, p. 32) 

 

 

O viajante não é um ser sobre-humano: por isso, tem lá as suas necessidades e, por 

conta delas se angustia. E os seus encontros com os lugares também podem passar por 

essa ansiedade de satisfazer os desejos humanos. E, assim como quando falou aos 

peixes, não estava sozinho, também agora - nesse seu ansioso encontro com a satisfação 

de suas necessidades e o desencanto com um local onde acaba não podendo satisfazê-las 

– tem também companhia: nada menos que o próprio Almeida Garrett.  

 

E, se no caso dos peixes, o viajante nada nos tivesse dito sobre Santo Antonio ou o 

padre Vieira, agora ele é mais explícito e reconhece que, antes dele, também já o 

viajante de Garrett havia tido sensação parecida. Assim, ambos os viajantes – o de 

Garrett e o de Saramago – se unem numa relação ancestral comum: a ânsia do encontro 

consigo mesmo e a perplexidade diante do desencontro de si com o mundo á sua volta. 

 

                                                 
95

 Bragança é uma cidade portuguesa, capital do Distrito de Bragança, Região de Trás os Montes. 

96
 João Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett (1799 -1854) escritor e dramaturgo romântico, , 

ministro e secretário de Estado português. Dentre seus vários textos destacamos Viagens na Minha Terra, 

romance em que apresenta diferentes paisagens portuguesas, publicado pela primeira vez em Lisboa, no 

ano de 1846.  Em nosso trabalho, citamos um longo trecho destas Viagens de Garrett tendo em vista as 

particularidades que podem ser estabelecidas com a narração do viajante saramaguiano. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_da_Torre_e_Espada,_Valor,_Lealdade_e_M%C3%A9rito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Bragan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1799
http://pt.wikipedia.org/wiki/1854
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturgia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Romantismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugueses
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Mas não é apenas pela ânsia e pela perplexidade que ambos os viajantes estão unidos. A 

estas duas características se une uma terceira: ambos os viajantes propõem um embate 

crítico entre suas próprias representações dos lugares visitados com aquilo que 

efetivamente encontram. Desse modo, ânsia e perplexidade são pensadas numa 

perspectiva crítica, investigativa, instauradora de críticas, de reflexões. 

 

Para que possamos entender melhor o que aqui queremos dizer, pediremos ao leitor a 

paciência de viajantes ( a mesma destes dois sobre os quais estamos falando) para que 

possamos reproduzir dois trechos longos, porém bastante significativos, que apontam 

para esta postura de surpresa crítica diante do lugar visitado.O primeiro texto, retirado 

da obra “Viagens à minha Terra”,de Garrett, narra o estupor do viajante diante da 

contemplação do pinhal de Azambuja . O segundo texto, apresenta uma descrição do 

viajante de Saramago sobre uma antiga igreja da cidade de  Idanha-a-velha.. Vejamos 

como ambos os viajantes se aproximam, não apenas em sua visão ácida sobre a própria 

organização dos espaços visitados, mas também na postura reverente e solene com que 

se descrevem os espaços visitados. 

 

Comecemos então com o trecho de Garrett. Observemos como o viajante contrapõe suas 

expectativas sobre a paisagem com aquilo que realmente contempla. E ainda, como , de 

forma irônica, lança por terra as tentações de construir sua descrição “ao estilo de um 

verdadeiro escritor romântico”. Acompanhemos pois este outro viajante em sua visita ao 

pinhal de Azambuja: 

Este é que é o pinhal da Azambuja? 

Não pode ser. 

Esta, aquela antiga selva, temida quase religiosamente como 

um bosque druídico! E eu que, em pequeno, nunca ouvia contar 

história de Pedro de Mala-Artes que logo, em imaginação, lhe 

não pusesse a cena aqui perto!... Eu que esperava topar a cada 

passo com a cova do Capitão Roldão e da dama Leonarda!... 

Oh! que ainda me faltava perder mais esta ilusão... 

Por quantas maldições e infernos adornam o estilo dum 

verdadeiro escritor romântico, digam-me, digam-me: onde 

estão os arvoredos fechados, os sítios medonhos desta 

espessura? Pois isto é possível, pois o pinhal da Azambuja é 

isto?... Eu que os trazia prontos e recortados para os colocar 

aqui todos os amáveis Salteadores de Schiller, e os elegantes 

facínoras de Auberge-des-Adrets, eu hei de perder os meus 

chefes d'obra! Que é perdê-los isto - não ter onde os pôr! 
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Sim, leitor benévolo, e por esta ocasião vou te explicar como 

nós hoje em dia fazemos a nossa literatura. Já não me importa 

guardar segredo; depois desta desgraça não me importa já nada. 

Saberás pois, ó leitor, como nós outros fazemos o que te 

fazemos ler. 

Trata-se de um romance, de um drama - cuidas que vamos 

estudar a história, a natureza, os monumentos, as pinturas, os 

sepulcros, os edifícios, as memórias da época? Não seja pateta, 

senhor leitor, nem cuide que nós o somos. Desenhar caracteres 

e situações do vivo na natureza, colori-los das cores 

verdadeiras da história... isso é trabalho difícil, longo, delicado, 

exige um estudo, um talento, e sobretudo um tato!... 

Não senhor: a coisa faz-se muito mais facilmente. Eu lhe 

explico. 

Todo o drama e todo o romance precisa de: 

Uma ou duas damas. 

Um pai. 

Dois ou três filhos, de dezenove a trinta anos. 

Um criado velho. 

Um monstro, encarregado de fazer as maldades. 

Vários tratantes, e algumas pessoas capazes para intermédios. 

Ora bem; vai-se aos figurinos franceses de Dumas, de Eug. 

Sue, de Vítor Hugo, e recorta a gente, de cada um deles, as 

figuras que precisa, gruda-as sobre uma folha de papel da cor 

da moda, verde, pardo, azul - como fazem as raparigas inglesas 

aos seus álbuns e scraapbooks, forma com elas os grupos e 

situações que lhe parece; não importa que sejam mais ou 

menos disparatados. Depois vai-se às crônicas, tiram-se um 

pouco de nomes e de palavrões velhos; com os nomes 

crismam-se os figurões, com os palavrões iluminaram...(estilo 

de pintor pintamonos). E aqui está como nós fazemos a nossa 

literatura original. 

E aqui está o preciosos trabalho que eu agora perdi! 

Isto não pode ser! Uns poucos pinheiros raros e enfezados 

através dos quais se estão quase vendo as vinhas e olivedos 

circunstantes!... è o desapontamento mais chapado e solene que 

nunca tive na minha vida - uma verdadeira logração em boa e 

antiga frase portuguesa. 

E contudo aqui é que devia ser, aqui é que é, geográfica e 

topograficamente falando, o bem conhecido e confrontado sítio 

do pinhal da Azambuja. 
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Passaria por aqui algum Orfeu que, pelos mágicos poderes de 

sua lira, levasse atrás de si as árvores deste antigo e clássico 

Mênalo dos salteadores lusitanos. 

Eu não sou muito difícil em admitir prodígios quando não sei 

explicar os fenômenos por outro modo. O pinhal da Azambuja 

mudou-se. Qual, de entre tantos Orfeus que a gente por aí vê e 

ouve, foi o que obrou a maravilha, isso é mais difícil de dizer. 

Eles são tantos, e cantam todos tão bem! Quem sabe? Juntar-

se-iam, fariam uma companhia por ações, e negociariam um 

empréstimo harmônico com que facilmente se obraria então o 

milagre. É como hoje se faz tudo; é como se passou o tesouro 

para o banco, o banco para as companhias de confiança... por 

que se não faria o mesmo com o pinhal da Azambuja? 

Mas onde está ele então? Faz favor de me dizer... 

Sim senhor, digo: está consolidado. E se não sabe o que isto 

quer dizer, leia os orçamentos, veja a lista dos tributos, passe 

pelos olhos os votos de confiança; e se depois disto, não souber 

aonde e como se consolidou o pinhal da Azambuja, abandone a 

geografia que visivelmente não é a sua especialidade, e deite-se 

a finanças, que tem bossa; fazemo-lo eleger aí por Arcozelo ou 

pela cidade eterna - é o mesmo - vai para a comissão de 

fazenda - depois lorde do tesouro, ministro: é escala, não 

ofendia nem a rabugenta Constituição de 38, quanto mais a 

Carta. 

O pior é que no meios destes campos onde Tróia fora, no meio 

destas areias onde se açoitavam dantes os pálidos medos do 

pinhal da Azambuja, a minha querida e benfazeja traquitana 

abandonou-me; fiquei como o bom Xavier de Maistre quando, 

a meia jornada de seu quarto, lhe perdeu a cadeira o equilíbrio, 

e ele caiu - ou ia caindo, já me não lembro bem - estatelado no 

chão. ( GARRETT, 2003,p. 33 a 36) 

O viajante de Garrett não pôde acomodar suas premonições românticas para retratar o 

espaço que contempla. A contemplação do espaço fica , ao mesmo tempo, aquém e 

além das possíveis elocubrações idealizadas. Aquém, posto que a passagem  vista não 

acende desejos românticos. E além, pois ela é muito mais complexa do que as cenas  

que poderiam ser previamente armadas por “algum Orfeu através dos mágicos poderes 

de sua lira”. 

 

Em “Viagens à Minha Terra”, o viajante é mordaz: crítico de seu próprio tempo, ele 

percebe a intervenção humana na organização dos espaços. Contrapõe a idealização 

romântica à racionalidade e frieza dos orçamentos e dos interesses que podem condenar 

os espaços à uma condição precária ou à própria  destruição. O viajante não é apenas 

um ser ansioso ou perplexo: é também um ser crítico, desvelador das contradições, 

observador dos desencantos do mundo. 
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Desse modo, a vinculação do viajante com a viagem não é separada desse tríplice 

posicionamento diante do ato de viajar: uma espera ansiosa, um encontro perplexo e um 

desencontro crítico com os tempos e espaços visitados. É nessa mesma tradição 

garrettiana – reconhecida explicitamente seja pelo viajante saramaguiano (no trecho 

anteriormente citado em que descreve sua chegada à Bragança), seja pelo próprio 

Saramago (que na dedicatória da obra a oferece á memória de Garrett) – é que “bebem” 

os relatos do viajante. 

 

Comecemos pela perplexidade do encontro. Tal como Garrett, que esperava encontrar 

uma bucólica e fantástica paisagem e de repente se vê ao encontro de outra realidade, 

nosso viajante também admite sua perplexidade, diante do sítio arqueológico da Citânia 

de Briteiros
97

: 

 

 
Aí está a citânia. Isto é uma cidade. Casa não há, salvo as que 

lá em cima foram reconstituídas, e parece que com pouco rigor, 

mas as ruas estão todas aqui, ou é fácil julgar que sim. Se o 

visitante tem imaginação suficiente, cuidará menos de ver onde 

põe o pé do que de transportar-se para outros tempos em que 

por estas ruazinhas passavam outras gentes que deviam, 

certamente, dar os bons-dias (em que língua) e ir ao trabalho 

dos campos ou das toscas oficinas a pensar na vida. Esta rua é 

estreita, não cabem duas pessoas, deve portanto o viajante 

desviar-se para que passe aquele velho que tropeça nas lajes, 

aquela mulher que traz uma infusa cheia de água e diz’ Tem 

sede, senhor viajante?’  

Acorda este viajante do devaneio, vê que está num campo de 

ruínas, vai pedir água ao guarda, que a tem escassa e vinda de 

longe, e , olhando em redor, acompanha o ondular dos montes, 

como terão feito deste mesmo lugar, os habitantes da velha 

Briteiros, se esse já era o nome que tinha, a quem causaríamos 

grande surpresa se lhes diséssemos que viviam na Idade do 

Ferro. (SARAMAGO, 2003, p. 126) 

 

Tal como o viajante de Garrett, o viajante de Saramago sabe comparar seus sonhos com 

a realidade com que se depara. E passa de uma a outra com o sentimento de perda 

                                                 

97
 A citânia de Briteiros é um sítio arqueológico no alto do monte de São Romão, a cerca  de 15 km de 

distância da cidade de Guimarães, norte de Portugal. As ruínas, descobertas no ano de 1875, consistem 

nos restos de uma povoação de origem inicialmente celta, da Idade do Ferro,  e que, a partir do século I 

a.C., foram romanizadas.A influência romana é evidenciada em numerosos vestígios, tais como inscrições 

latinas, moedas, fragmentos de cerâmica etc. O trecho citado neste trabalho revela justamente as reflexões 

do viajante diante desses traços dessas várias civilizações que encontra. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arqueologia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_de_S%C3%A3o_Rom%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1875
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irreparável que é passar do sonho à triste realidade cotidiana. Mas ao mesmo tempo 

procura, a seu modo, vivenciar aquela mesma ambigüidade com que as viajantes de 

Oliveira se depararam; também este viajante diante das ruínas procura contemplar a 

presença de um passado já inexistente, reconhecendo que usa a imaginação. Numa das 

cenas do filme de Oliveira, por exemplo, as viajantes se encontram diante de Pompéia e 

mãe apresenta á filha um livro em que a “Pompéia original” encontra-se reconstruída. 

Mãe e filha, vivem então, nesse momento, a plenitude dessa ambigüidade: estão nas 

ruínas, mas querem permanecer no fausto do passado. 

 

Mas , diferentemente delas, o viajante de Saramago próprio procura jogar uma pá de cal 

em seus desejos no momento em que acorda do que chama de “devaneio” e vê que a 

água não é abundante nem servida por uma bela moça. Ao contrário, é escassa e é ele 

que tem de a pedir ao guarda. 

 

Da mesma forma, este viajante é consciente de que atribui-se ao passado sentidos que, 

muito provavelmente, deixariam perplexos os seres humanos que viveram na época 

referida. Não deixa de ser extremamente interessante o reconhecimento do viajante de 

que surpreenderia os habitantes da velha Briteiros se lhes falasse da classificação atual 

da época em que viveram. Já as viajantes de Oliveira, (até o momento do encontro da 

bonequinha muçulmana, numa loja do Cairo),parecem classificar a tudo e a todos a 

partir de uma já bem determinada visão de mundo. No diálogo com o padre ortodoxo, 

na visita a  Atenas,  quase não há espaço para trocas: os conhecimentos já são 

determinados. Ambos, padre e professora de História se auto-completam em suas 

conversas, quase como num exercício de sala de aula em que uma frase com uma lacuna 

em seu meio espera para ser preenchida. Foi preciso, como já vimos, um encontro, um 

esquecimento e um desafio para que as viajantes mudassem os rumos de sua viagem. 

 

Porém, nesta outra viagem - em que os acompanhantes do viajante são Santo Antonio e 

Garrett -  o encontro com os peixes ou o desencanto com os lugares não encontrados 

alertam o viajante de forma mais contínua e cotidiana para outras formas de olhar para a 

o mundo á sua volta. O desencanto, assim, é oportunidade também para a construção de 

outros olhares sobre os tempos e espaços. 
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O viajante também vive assim a sua ambigüidade. Porém, diferentemente da estátua da 

Deusa Atena, dos construtores da pirâmide ou da presença das musas (objetos de desejo 

das viajantes), ele imagina homens e mulheres comuns no cotidiano comum de suas 

vidas. Se a impossibilidade do desejo  de contemplar este passado continua a mesma, a 

abordagem se diferencia na apreensão que cada um deste viajantes faz dos personagens 

que gostariam de encontrar nestes seus “passados”. 

 

Isto está, de certa forma, relacionado a outra característica desse viajante que o une a 

Garrett: se o viajante é alguém que, por um lado se torna perplexo diante dos encontros 

que estabelece, por outro ele elabora também um “desencontro crítico” com os tempos e 

espaços visitados. E chamaremos de “desencontro crítico” a esse processo de reflexão 

sobre a própria condição da existência histórica dos seres humanos que faz a partir dos 

espaços visitados. Da mesma forma como o viajante de  Garrett propõe uma arguta 

reflexão sobre os interesses econômicos que estão por trás das condições em que os 

espaços existem e os seres humanos vivem, também o viajante de Saramago fica 

indignado.  

 

Ao visitar o batistério da  basílica paleocristã de Idanha a Velha e observar o seu estado 

de degradação e destruição, assim ele se manifesta: 

 

Quem acode à esta miséria? A humidade e o musgo limoso 

corroem a madeira friável dos tanques, aquele maior, 

provavelmente para gente adulta, e estes dois, tão pequenos, 

com uns lóbulos que parecem cadeirinhas, e que se destinariam 

ás crianças. O viajante sente-se amarrotado como um jornal 

velho que tivesse servido de reforço ás biqueiras de sapatos. A 

comparação é complicada, sem dúvida, mas complicado 

também é o estado de espírito do viajante diante deste crime de 

absoluto desleixo: indigna-se, entristece, envergonha-se, não 

quer acreditar no que seus olhos vêem. Esta barraca de obras, 

que não serviria para guardar ferramentas ou sacos de cimento, 

resguarda , tão mal como acaba de ser explicado, um precioso 

vestígio de catorze ou quinze séculos. Assim, cuida Portugal do 

que é seu. Vai ver a porta romana, que dá para a margem do rio 

Pônsul, e vê-a tão bem reconstituída, tão sólida nas suas pedras 

travadas, que não entende estes cuidados daqui e aqueles 

desmazelos de além”. (SARAMAGO, 2003, p. 251) 

 

O viajante não é um ser insensível; sua sensibilidade vincula-se diretamente à própria 

capacidade de se posicionar diante daquilo que vê em sua viagem. Ou em suas próprias 

palavras, ele “indigna-se, entristece, envergonha-se, não quer acreditar no que seus 
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olhos vêem”. O viajante de Saramago crê no que seus sentidos mas imagina que poderia 

ser diferente. O viajante é portanto, um ser que imagina situações. Esta “imaginação” o 

torna então alguém capaz de propor outras formas de se conceber os espaços, de se 

organizar as vivências, de se perceber o outro. 

 

Tal como propõe Garrett, também Saramago apresenta-nos um personagem que 

interage, através de seu olhar, com o espaço percorrido. Em ambos, a viagem é um 

espaço de re-significação, de valorização do olhar viajante. A busca então, não se faria a 

partir de dados espaço-temporais prontos e acabados (como um guia turístico ou 

legendas de museus poderiam pressupor). O viajante é, portanto, alguém que pretende 

recriar sentidos para a História. 

 

Nesse sentido, concordamos com a professora Amélia Cherulli Allsina
98

, ao propor que 

os viajantes de Saramago e de Garrett - ao contrário das viajantes de Oliveira na maior 

parte de sua viagem -   não se contentam com aquilo que é proposto nos manuais 

oficiais de História. Se toda viagem implica numa ousadia, como já vimos que Michel 

Onfray aponta, é preciso agora entender que ser ousado implica em desconstruir os 

mitos históricos, revalorizando o olhar do observador viajante. 

 

Desse modo, segundo a professora Allsina, em seu texto “Garrett e Saramago, viagens 

pela terra e cultura portuguesas”, 

 

comparando-se as obras Viagens na Minha Terra e Viagem a 

Portugal, logicamente a primeira similaridade que vem à tona é 

o uso da temática da viagem pela própria terra. Essas viagens 

em direcção ao interior da terra portuguesa representam, nas 

obras, uma recusa da direcção marítima historicamente 

legitimada, simbolizando a necessidade, após um longo 

período da História portuguesa – caracterizado pela ânsia de 

desbravar novos mares e pela tendência à evasão – de voltar à 

própria terra, de redescobrir a própria nação. (...) 

 

Um outro aspecto que aproxima as duas obras é a recusa que 

ambos empreendem do género literário conhecido como 

“literatura de viagens”. Nesse sentido, essas viagens são 

escritas não com a intenção de registrar o passo-a-passo dos 

viajantes ou de descrever detalhadamente as paisagens, pessoas 
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 Amélia Cherulli Alsina mestre em Literatura Portuguesa, com ênfase em Literatura Portuguesa 

Moderna e Contemporânea, pela Universidade de Lisboa, Portugal. Um trecho de sua pesquisa, intitulada 

Viagens da minha terra: um encontro entre Garrett e Saramago, é citada neste trabalho com o intuito de 

problematizar as abordagens espaço-temporais que ambos, Saramago e Garrett utilizam respectivamente 

em “Viagens em Minha Terra” e “Viagem a Portugal”. 
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e objectos encontrados pelo caminho, mas de utilizar esse 

tópico como motivo, instrumento de retórica ou de estética que 

leva a interpretações simbólicas e metafóricas significativas. 

Esses viajantes também vão em busca do património histórico 

e artístico português, incluindo as igrejas (vistas por ambos 

mais como representação estética do que religiosa). Nesse 

sentido, tanto o viajante garrettiano (...) quanto o 

saramaguiano, (...) acabam por empreender viagens que, a par 

de se darem no espaço, dão-se também no tempo. O narrador 

da Viagem a Portugal é mais explícito ao referir esse tipo de 

deslocamento, afirmando, por exemplo, ao entrar na igreja de 

São Cristóvão, em Rio Mau, que se sente “como se estivesse 

no interior duma máquina do tempo” ou, ao visitar os dólmenes 

da Queimada e sentir-se em total sintonia com o espaço 

natural, que se “retira do mundo”, “Vai ali à Pré-História e 

volta já, cinco mil anos lá para trás” 
99

 

 

Como se pode perceber, o viajante saramaguiano pode ter o mesmo aparente  fim de  

Dom Sebastião, como as viajantes de Oliveira, e ter de recomeçar sempre sua viagem,  

Mas, também  lhe encanta seguir as pegadas de António Vieira e de Garrett, imiscuindo-

se no interior: seja o seu próprio de indivíduo, seja o de seu próprio país. Sua identidade 

de viajante é construída num diálogo com suas inquietações. E são justamente três as 

inquietações do viajante saramaguiano que a professora Cherulli aponta em seu texto 

citado: 1) a recusa por sentidos previamente definidos do processo histórico-cultural 

português, 2) a construção de novas metáforas referentes ao próprio ato de viajar e 3) a 

busca de novas relações espaço-temporais estabelecidas a partir das viagens.  

 

Abordaremos estas três inquietações (que a professora utiliza na “aproximação” entre os 

viajantes de Garrett e Saramago) para estabelecer uma breve reflexão comparativa sobre 

as características que aproximam –mas também diferenciam - os nossos viajantes, alvos 

deste trabalho: a mãe e filha de Oliveira e o próprio viajante saramaguiano. 

Este será, portanto, o assunto das páginas que se seguem. 
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 Disponível em: seer.ufrgs.br/NauLiteraria/article/download/5267/3001. Acesso em 02/12/2011. 
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Capítulo três 

Os Percursos dos Tempos, os Tempos dos Percursos 

A construção dos espaços e os tempos em “Um Filme Falado” 

e “Viagem a Portugal” 

 
 

  "Quando eu morrer voltarei para buscar / Os   

instantes que não vivi junto do mar". 

 

                       Sophia Breyner 

 

 
3.1) “Estas a ver estes grandiosos monumentos?”

100
 /“descobre qual a 

parte da herança deles que deve ser transmitida ao futuro”
101

: os 

viajantes e o olhar para além das aparências monumentais. 

 

Numa das cenas de “Um Filme Falado”, mãe e filha encontram-se numa esplanada 

diante das pirâmides do Cairo. Acompanhemos seus diálogos: 

 

MÃE – Estas a ver estes grandiosos monumentos? 

FILHA – Como se chamam? 

MÃE - São conhecidos pelas pirâmides do Egipto. São célebres 

pela sua importância e por representarem a mais alta 

civilização da antiguidade. 

FILHA - O que quer dizer civilização? 

MÃE - Chama-se civilização ao que os homens vão criando e 

desenvolvendo no decorrer dos tempos através de sua 

inteligência. 

FILHA - Como? 

MÃE - Como? Como por exemplo, estas pirâmides, pelo seu 

tamanho gigantesco e pelo mistério científico de como foram 

construídas. 

FILHA - Se era assim tão difícil, por que as fizeram? 

MÃE - Fizeram-nas justamente por que eram civilizados. E por 

acreditarem que havia uma vida além da morte. Foi um dos reis 

do Egito que a mandou construir para lá depois ser sepultado. 

 

 

A mãe começa a discorrer sobre as pirâmides (naquele mesmo “tom professoral” que 

anteriormente já abordamos) -  e a referir-se a elas como o produto da mais alta 
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 Referência à cena de “Um Filme Falado” (aos 37 minutos)  em que, diante da Acrópole, a mãe 

apresenta à filha os monumentos arquitetônicos desse sítio arqueológico. As falas das personagens nesta 

cena são logo a seguir reproduzidas neste trabalho. 
101

 Referência à reflexão que o viajante saramaguiano faz tendo em vista sua visita ao  Museu de Arte 

Popular em Lisboa. O viajante reflete sobre a importância da  preservação do patrimônio cultural de uam 

sociedade. 
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civilização da antiguidade -  quando é interrompida pela filha que lhe pergunta à 

queima-roupa: “o que é civilização?”  

 

E a resposta é contundente: “Chama-se civilização ao que os homens vão criando e 

desenvolvendo através de sua inteligência”. Um pouco mais adiante, quando a mãe 

explica que as pirâmides podem ser um belo exemplo da presença da civilização,dada a 

sua complexidade e às dificuldades enfrentadas na sua construção, novamente a filha 

pergunta: “ se é assim tão difícil, por que as fizeram?” E novamente, a resposta da mãe: 

“Fizeram-na justamente por serem pessoas civilizadas e por acreditarem que havia 

vida além da morte”. 

 

As viajantes de Oliveira percebem os processos históricos como processos 

fundamentalmente civilizatórios, que tem como testemunhas os monumentos, 

verdadeiros marcos de civilização. Ir ao encontro das origens históricas da humanidade, 

(“aos milênios de civilização” como apresentada na epígrafe inicial do filme), implica 

para elas em adentrar em uma seara misteriosa de relações.  

 

Pela ótica da explicação da “distinta” professora, quanto mais tecnológica é a 

organização de uma sociedade, mais civilizada poderá ser. A compreensão do outro 

implicaria, nessa lógica explicativa,  num mistério de ordem técnica (seja na 

contemplação da acrópole ou das pirâmides) , tal como as névoas que prenunciam Dom 

Sebastião e o envolvem numa grande dúvida a respeito de seu destino .  

 

Nesse sentido, o ciclo de reflexão histórica fecha-se numa explicação quase redundante 

e enigmática (novamente do tipo “ovo e galinha”). A civilização seria ainda  atestada – 

nessa mesma lógica - pelo grau de dificuldade tecnológica que os homens criam. E a 

criação destas dificuldades seria atestada por que os homens são civilizados. 

Dificuldades tecnológicas e civilização seriam assim duas faces da mesma moeda que 

permitem elaborar uma explicação hermética dos processos históricos.  

 

Mas, é possível que esta explicação assim tão hermética dê lugar a outras visões de 

mundo?  

 

Sim, responderemos, é possível! 
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E tudo graças a uma bonequinha muçulmana.  

 

Eis aqui a possibilidade de uma reflexão crítica que Oliveira propõe diante dessa visão 

esquemática dos processos históricos. A presença da bonequinha muçulmana e a sua 

participação intensa nas cenas finais do filme pode ser considerada como um indício da 

fragilidade em que uma concepção assim tão hermética de História pode redundar. 

Onde não há espaço para a fragilidade, para a compreensão do outro considerado “não 

civilizado”, não há possibilidade de convívio. 

 

A filha se torna protagonista de uma nova forma de entender a História, rompendo com 

uma lógica civilizatória que impede de olhar para a diferença. Ao final do filme, elas de 

fato não podem estar no mesmo barco dos demais pois a opção que fizeram eram outra. 

 

Como já vimos anteriormente, é curioso notar que em nenhum momento, Oliveira 

mostra a morte da mãe e da filha. E nem garante que os que foram para o barco salva-

vidas comandado pelo americano efetivamente se salvaram.  

 

Sobra-nos a expectativa de que, ao assumirem uma nova postura diante daquilo que não 

era considerado “civilizado”- uma simples boneca de pano vestida com trajes  

muçulmanos – as nossas duas viajantes tenham sobrevivido de alguma forma 

imprevisível – no sentido de não prevista pela “civilização” -  à lógica da morte 

provocada pela explosão da bomba.  

 

Nesse sentido, o mito de Dom Sebastião, que a princípio se torna parte desse patrimônio 

civilizatório, aparece agora invertido, sendo invocado para justificar uma ansiosa espera 

de que os processos históricos possam ser vistos para além de concepções civilizatórias 

incapazes de dar conta da efetiva complexidade do mundo contemporâneo.  

 

Dom Sebastião, cujas lembranças enevoadas a princípio poderiam impedir aos seres 

humanos a observação dos lugares visitados, pode agora ajudar a determinar novos 

lugares de onde observar a História. 
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Já o viajante de Saramago também se depara com um sério problema: diante  das 

ausências humanas em muitos lugares que visita ( e que deixam os espaços ao abandono 

e ao esquecimento) surge a tentação para que se reproduzam, na análise dos espaços, 

informações dadas a priori. Mas assim como o Padre Vieira percebe os perigos de não 

encontrar interlocutor para as suas falas, o viajante saramaguiano percebe que é preciso 

ir ao encontro dos indícios de humanidade que as paisagens deixam transparecer. 

 

Também este viajante vai mudando seus pontos de vista à medida que percebe as 

múltiplas vozes, desejos, personagens que interagem constantemente. E percebe que os 

monumentos, por si mesmo, podem “não dizer nada” e que são justamente os seres 

humanos que atribuem sentidos a eles. 

 

Isto fica patente no trecho a seguir apresentado. Quando visita o Museu de Arte 

Popular, em Lisboa, assim se expressa o viajante: 

 

Falou o viajante de uma e muitas interrogações. Fique esta 

apenas: vivendo a sociedade portuguesa tão acentuada crise de 

gosto (particularmente na arquitetura e na escultura, no objecto 

de uso corrente, no envolvimento urbano), não faria mal 

nenhum aos árbitros e responsáveis dessa geral corrupção 

estética, e algum bem faria àqueles poucos ainda capazes de 

lutarem contra a corrente que nos vai asfixiando, irem passar 

umas tardes no Museu de Arte Popular, olhando e reflectindo, 

procurando entender aquele mundo quase morto e descobrir 

qual a parte da herança dele que deve ser transmitida ao futuro 

para garantia da nossa sobrevivência cultural” (SARAMAGO, 

2003, p. 360) 

 

E eis aqui talvez o grande ponto em comum entre as experiências de ambos os viajantes: 

da mesma forma como as viajantes de Oliveira perceberam a importância de salvar a 

bonequinha muçulmana (numa clara metáfora á complexidade da herança cultural 

européia), também aqui o viajante de Saramago pretende refletir sobre a importância de 

dar vida ao que está “quase morto”.A salvação da bonequinha e o conhecimento de um 

acervo esquecido se equivalem nesse processo de percepção de outros sentidos, outras 

possibilidades de compreensão das experiências históricas. 

  

A sobrevivência dos viajantes, seja na fuga do navio em chamas (no caso das viajantes 

de Oliveira), seja no espanto contínuo diante do que vê (no caso do viajante de 

Saramago) passa também pela necessidade de escolhas. Escolhas estas que permitem 
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conhecer, para além dos discursos prontos, outros mundos, outras possibilidades de 

vivências no tempo e no espaço. 

  

Talvez esteja aqui a certeza mais absoluta de que as viajantes podem lutar contra a 

morte e o viajante saramaguiano pode, como aponta ao final do livro,  recomeçar a 

qualquer instante sua viagem. Compreender o outro e suas múltiplas vozes é tarefa 

fundamental para viajantes que, mesmo diante da aparente morte, possam transformá-la 

em experiência criativa e, portanto, recriadora de sentidos. 

  

Nessa perspectiva, nossos três viajantes bem poderiam fazer suas as belas palavras de 

Miguel Torga: 

Ah, sim, lá conhecer Portugal conheço-o eu! Não houve aceno 

de monte ou de planície a que não respondesse. Subi a todas as 

serras e calcorreei todos os vales desta pátria. Por isso, quando 

chegar a hora da grande jogada, tenho um trunfo a meu favor 

que há-de desconcertar a morte: a íntima certeza de que não 

vou estranhar a cama, seja qual for o sítio onde me enterrem"   

( TORGA, 1995, p.728-729 ) 

“Não estranhar a cama”: talvez esteja aqui a semente da criação de uma nova postura 

cognitiva. Os momentos finais do livro de Saramago e do filme de Oliveira convidam o 

expectador – leitor a considerar que os aparentes fins podem conduzir dialeticamente a 

novos começos. Começos estes que desvendem outras possibilidades de entender a 

própria História. 

Portanto, nenhuma das duas viagens tem fim: sempre elas podem recomeçar. A  mãe e a 

filha, tal como Dom Sebastião, podem a qualquer momento voltar à cena, despidas 

agora da “distinção” que tão bem as acompanhava no barco comandado pelo americano.  

 

E o viajante de Saramago, também pode recomeçar a sua viagem ao afirmar, no final 

dela, a necessidade de voltar aos passos que já foram dados. E termina com uma frase 

que, de certa forma, também o converte num fervoroso sebastianista: “O viajante volta 

já”. Da mesma forma como espera-se que Dom Sebastião volte. 

 

(Quem sabe, não acabamos aqui de descobrir que nosso viajante não seria ele também 

um discípulo oculto de Dom Sebastião, mesmo que isso fizesse Saramago revirar no 

túmulo?) 



 

128 
 

 

Esperemos, portanto, a volta destes viajantes. Mas não esperemos que os viajantes 

voltem de forma previsível, já que todos eles souberam, cada um a seu modo, driblar a 

mera extinção de suas aventuras tendo a possibilidade de recriar os sentidos de cada 

uma delas. 

Concordando pois com a afirmação final do viajante saramaguiano – a de que a viagem 

nunca acaba - , faremos com que, nas próximas linhas, os sentidos que  nossos três 

viajantes atribuem às suas viagens voltem ao centro de nossas preocupações. Agora 

tendo por foco as representações construídas sobre os espaços e tempos visitados.  
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3.2) “O viajante tem visto alguma coisa do mundo”
102

 / “Está bem, mas 

tem de me contar tudo
103

”: os viajantes entre as experiências empíricas 

e a transcendência do olhar. 

E, se pudemos, até agora, conhecer as características de nossos viajantes, as tradições 

(relacionadas ao viajar) em que se inserem e suas mudanças de olhar ao longo da 

viagem, vamos agora aprofundar a nossa pergunta fundamental: como os viajantes 

dialogaram com aquilo que viram ao longo de seus périplos? 

 

Para continuar respondendo a esta questão, tomemos um exemplo elucidativo, proposto 

pelo viajante saramaguiano. Vejamos como descreve um encontro com uma escultura 

de Nossa Senhora em uma igreja. Após ter por guia uma senhora que escarnecia de 

outras pessoas, o viajante se depara com a imagem: 

 

“Num corredor de acesso, metida em vitrina, estava uma figura 

feminina toda de rendas vestida, com um galante chapéu de aba 

larga, igualmente toucado de rendas, todo um ar de maja 

goyesca, castiça no porte da cabeça e cabelos soltos. Ao colo 

tinha um menino que mal se distinguia entre o fofo de folhos e 

bordados. ‘Quem é’?, perguntou o viajante. ‘È Nossa Senhora 

do Enjeito’’, tornou a mulher. Claro que o viajante não 

pretende passar por entendido em hagiologias, mas , enfim, tem 

visto alguma coisa do mundo e muito em Portugal, e bem se 

sabe como de santos está a nossa terra cheia, porém de Senhora 

do Enjeito nunca ouvira falar. Já na rua, ainda se interrogava: ‘ 

Cuidará ela das criancinhas enjeitadas, dos abandonadinhos? ‘ 

A resposta só o viajante a teve quando já adormecera(...); É 

Egipto e não Enjeito. A mulherzinha é que sabe tão pouco de 

geografias como de português que não seja o de maldizer’. Mas 

o viajante, antes de tornar a adormecer, sentiu pena, e ainda 

hoje a sente, de que não seja do Enjeito aquela Nossa Senhora. 

Sempre era um nome mais bonito e de maior caridade.” 

(SARAMAGO, 2003, p. 112-113) 

 

O viajante interage com aquilo que vê. Não quer apenas receber apenas uma 

informação, mas procura ampliar seu universo de referências a partir do que sente. Ao 

olhar para a imagem de Nossa Senhora, ele a compara com outras referências culturais 

que já possui. Não se é viajante “de mãos abanando”. Viaja-se com os olhos que se tem 

e a partir da interação com os espaços, recria-se constantemente os sentidos da viagem. 

                                                 
102

 Referência à cena em que o viajante saramaguiano se depara com a imagem de Nossa Senhora do 

“Enjeito” . Esta cena vem citada nesta parte do trabalho. 
103

 Referência à cena de “Um Filme Falado” em que, diante das pirâmides, a filha pede que a mãe lhe dê 

maiores detalhes sobre a presença dos judeus no Egito. Esta cena será reproduzida mais adiante no texto. 
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Porém, neste caso, a atenção é inicialmente focada na descrição da imagem. Compara-a 

o viajante á uma pintura do pintor espanhol Goya
104

. Comparação essa que não deixa de 

ser provocadora; afinal, a maya goyesca
105

  revela uma sensualidade toda própria. Teria 

então o viajante percebido que a Virgem também revelaria detalhes sensuais em seus 

gestos e olhares? Respondendo afirmativamente, podemos dizer que o viajante 

saramaguiano quase beira a heresia: para ele, viajar implica nesse repensar constante 

dos símbolos dados a priori. 

 

Mas, logo a seguir pergunta pelo nome. E a velha senhora que o acompanhava não 

hesita: Nossa Senhora do Enjeito. Com esta nova informação, poderíamos imaginar o 

esforço exercido pelo viajante para combinar sensualidade e enjeito. Uma senhora tão 

sensual poderia ser padroeira dos enjeitados, dos abandonados?  Sensualidade 

combinaria com abandono? Porém , o viajante, nessa sua ação criadora de sentidos para 

o que vê, mantêm-se também  numa postura reflexiva. Postura esta que culmina na 

perda do sono. 

 

Levanta uma hipótese desconcertante: não teria a velhota apresentado a imagem com o 

nome “errado”? Seria Enjeito ou Egito? Para o viajante, isto poderia fazer uma grande 

diferença. Mas pensemos bem, seria tão grande a diferença assim? Afinal, não teria sido 

o menino Jesus enjeitado de sua terra e ido ao Egito? Não é isto que outra obra de 

Saramago nos fala? 

 

Em “O Evangelho segundo Jesus Cristo”
106

, José, o pai de Jesus, também se sente 

dilacerado pela dor de saber que o anjo só avisara a ele em sonhos sobre os assassinatos 

                                                 

104
 Francisco José de Goya y Lucientes (1746 —1828), foi um pintor e gravador espanhol. considerado às 

vezes como "o Shakespeare do pincel"
. 

Suas produções artísticas incluem retratos, paisagens, cenas 

mitológicas, tragédia, comédia, sátira, dentre outras obras. 

105
 Em 1821,  Goya sofreu um processo inquisitorial pelo fato de setores da Igreja considerarem obscenas 

as suas "Majas". É com essa chave histórica que a comparação do viajante saramaguiano adquire uma ar 

ainda mais iconoclasta: a senhora do enjeito adquire , aos olhos do viajante, um ar de sensualidade que a 

faz escapar dos discurso de santidade oficiais. È portanto uam senhora do enjeito e da sensualidade. Com 

isso, o viajante reconfigura a sacralidade da imagem, recriando seus possíveis significados visuais no 

tempo e no espaço. 

106
 Produzida em 1991, esta obra procurava apresentar uma versão da vida de Jesus Cristo sob o enfoque 

saramaguiano: um ser profundamente humano, vivendo as contradições e vicissitudes da vida humana. 

Causa uma profunda reação crítica da Igreja Católica e de outros setores da sociedade portuguesa. O 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1746
http://pt.wikipedia.org/wiki/1828
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gravador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Shakespeare
http://pt.wikipedia.org/wiki/Retrato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paisagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tira
http://pt.wikipedia.org/wiki/1821
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das criancinhas planejado por Herodes. O seu filho, Jesus seria salvo ao ser levado para 

o Egito, as outras criancinhas acabariam sendo enjeitadas pelo destino e encontrariam a 

morte na espada dos soldados de Herodes.Vejamos o texto
107

 em que Saramago 

descreve essa angústia de José: 

Um anjo realmente merecedor desse nome até podia ter 

poupado o pobre José a estas agonias, bastava que aparecesse 

em sonho aos pais dos meninos de Belém, dizendo a cada um, 

Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egipto e fica 

lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para o 

matar, e desta maneira salvavam-se os meninos todos, Jesus 

escondido na cova com os seus paizinhos, e os outros a 

caminho do Egipto, donde só regressariam quando o mesmo 

anjo, tornando a aparecer aos pais deles, dissesse, Levanta-te, 

toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque 

morreram os que atentavam contra a vida do menino. Claro 

que, por meio deste aviso, na aparência benevolente e 

protector, o anjo estaria a devolver as crianças a lugares, 

quaisquer que fossem, onde, no tempo próprio, se encontrariam 

com a morte final, mas os anjos, mesmo podendo muito, como 

se tem visto, levam consigo as suas limitações de nascença, 

nisso são como Deus, não podem evitar a morte. Pensando, 

pensando, José viria talvez a concluir que o anjo da cova era, 

afinal, um enviado dos poderes infernais, demónio desta vez 

em figura de pastor, com o que novamente ficaria demonstrada 

a fraqueza natural das mulheres e as suas viciosas e adquiridas 

facilitações quando sujeitas ao assalto de qualquer anjo caído. 

Se Maria falasse, se Maria não fosse esta arca fechada, se 

Maria não reservasse para si as peripécias mais extraordinárias 

da sua anunciação, outro galo cantaria a José, outros 

argumentos viriam reforçar a sua tese, sendo sem dúvida o 

mais importante de todos o facto de o presumível anjo não ter 

proclamado, Sou um anjo do Senhor, ou, Venho em nome do 

Senhor, apenas informou, Sou um anjo, acautelando-se 

logo,Mas não o digas a ninguém, como se tivesse medo que o 

soubessem...( SARAMAGO, 1991, p.102-103)  

 

 

Neste trecho, José se angustia e fica como que emparedado entre a fuga para o Egito e o 

destino dos enjeitados. José , este outro personagem saramaguiano, também fica entre 

                                                                                                                                               
governo português, pressionado, vetou este livro de uma lista de candidatos a um prémio literário europeu 

por "atentar contra a moral cristã". Sentindo-se profundamente ofendido pelo que considerou uma ação de 

censura e desrespeito á liberdade de expressão, Saramago abandonou Portugal, passando a morar na ilha 

de Lanzarote, onde permaneceu até a sua morte. 

107
 A inclusão deste trecho de outro romance de Saramago visa inserir o viajante saramaguiano no próprio 

contexto da construção das personagens saramaguianas. Tal como já brevemente feito com Jangada de 

Pedra, nos propomos aqui a provocar o leitor para esses múltiplos diálogos que podem ampliar a leitura 

das experiências do viajante. Posterior a “Viagem a Portugal”, o Evangelho Segundo Jesus Cristo também 

tem como protagonista um ser humano  - Jesus - que, tal como o viajante, reflete sobre sua condição 

humana e faz dessa reflexão um mote para (res)significar constantemente suas ações. Além disso a 

escolha do trecho aqui citado remete diretamente ao binômio Egito/Enjeito e a simbologia que a Mãe de 

Jesus (Ou “Nossa Senhora” na perspectiva católica) pode ter na constituição de uma reflexão sobre as 

ações humanas no tempo e no espaço, foco principal deste capítulo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lanzarote
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duas Nossas Senhoras...aquela que quer ser do Egito e aquela que podia se solidarizar 

com os enjeitados prestes a morrer... 

 

Não estaria também o nosso viajante diante desta mesma angústia? Da mesma forma 

como o personagem José, nosso viajante interrompe o seu sono e, como numa revelação 

de sonho, descobre que trata-se da Senhora do Egito. O viajante também viaja pela 

noite, em seus sonhos e em suas noites interrompidas. 

 

Porém, ao invés da imagem ser Nossa Senhora do Egito, o viajante gostaria mesmo de 

ter ficado com a crença de que tratava-se de Nossa Senhora do Enjeito. Afinal, talvez 

ela - a Senhora do Enjeito -  fosse capaz de realizar atos de caridade ( assim como, no 

“Evangelho”, José esperava que  Maria se preocupasse com as outras crianças 

perseguidas por Herodes), já que a Senhora do Egito assim não o fizesse ( e, como no 

“Evangelho”, talvez só pensasse na fuga em desabalada carreira junto com o marido e 

seu filho Jesus). 

 

Nesse sentido, a história do encontro do viajante com a imagem pode ser uma metáfora 

dos sentidos que a própria viagem foi adquirindo para o viajante: ao encontrar com as 

paisagens, as pessoas, os monumentos, o viajante se propõe a aprender. Mas também se 

propõe a duvidar. Desconfia que seus interlocutores (tal qual José diante do anjo) não 

contém uma “verdade” única e irrefutável. Também eles apresentam suas versões, seus 

indícios sobre os espaços, seus interesses sobre eles. Cabe ao viajante desvendá-los. 

 

Perdoe o leitor a aparente confusão de personagens e de obras nesta trabalho, mas é 

inevitável e tentador para o autor fazer estes cruzamentos. Nesse sentido, podemos 

ainda cometer outro atrevimento e dizer que ambos os personagens fazem parte de uma 

linhagem saramaguiana de personagens que estão sempre entre o Egito e o Enjeito. A 

fuga simplificadora dos problemas ou a imaginação de novas saídas, novas soluções, 

novos desafios diante da vida. 

 

Se o nosso viajante, se por um lado, se rende à “realidade” -  a Senhora é do Egito - , 

pretende também continuar a acreditar neste sentido inusitado porém profundamente 

denso de imaginar uma Senhora dos Enjeitados que com sua sensualidade de maya 

desnuda estaria pronta a defender os párias sociais de todo o tipo. 
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O viajante angustia-se. Não passa impune pela viagem. 

 

Mas também a mãe e a filha de  ‘Um Filme Falado” não passam impunes pelos lugares 

que visitam. Também elas, no decorrer da viagem, vão percebendo que os monumentos 

podem ser reveladores de outras presenças, de outras possibilidades para além daquelas 

previstas ideologicamente.  

 

Acompanhemos as viajantes de Oliveira novamente pelo Egito.  

 

( Caro leitor,um parêntesis é necessário:  não pense que é mera coincidência que todos 

os exemplos aqui analisados passem pelo “Egito” e pelo “Enjeito”, - simbolizando 

respectivamente o “dado” empírico concretamente existente e o “dado” do que 

pode/poderia ter existido -  já que estas duas metáforas podem ser um belo exemplo 

paradigmático de como nossos viajantes vão se posicionando ao longo de todas as suas 

viagens). 

 

Tendo ainda como pano de fundo as pirâmides (tal qual estavam numa das cenas 

descritas anteriormente), as viajantes continuam a conversar sobre a construção das 

pirâmides: 

 

MÃE – Olha, há uma história que conta que um outro poderoso 

faraó... 

FILHA – O que é um faraó? 

MÃE – Faraó era o nome que se dava aos reis do Egito. Bem, 

esse faraó submeteu os trabalhadores de um outro povo a 

arrastar pedra a pedra até o topo de cada pirâmide. 

FILHA – E esses quem eram? 

MÃE – Eram gentes das 12 tribos de Israel, vindos de Canãa 

onde houve uma grande seca e a fome levou-os ao Egito onde 

havia trigo. À morte desse faraó, sucedeu um outro que obrigou 

essa gente a trabalhar nas pirâmides como escravas. 

FILHA – Era por isso que eram civilizados? 

MÃE – Não, não era por isso que eram civilizados. Por outras 

coisas sim. A história da civilização é feita dessas 

contradições.O homem não é perfeito e comete erros. 

FILHA – E ficaram escravos para sempre? 

MÃE – Não, depois foram libertados por Moisés.  

FILHA – E quem era Moisés? 

MÃE – Moisés era filho de uma judia que, quando ele nasceu, 

com medo de que matassem seu filho, colocou num cesto e o 

pôs boiando no rio. A correnteza o levou e foi encontrado por 

uma princesa egípcia que gostou dele e o educou. 

Transformou-se num homem forte e sábio. Anos mais tarde, 
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quando descobriu as suas origens, tornou-se um profeta dos 

judeus. Mas olhe, minha querida, esta história é muito 

comprida, passou-se há milhares e milhares de anos. Depois a 

mãe conta, está bem? 

FILHA – Está bem, mas tem de me contar tudo. 

MÃE – Sim, claro que conto, com certeza. 

 

O diálogo também nos aponta a eterna tensão entre as glórias do Egito e os opróbios dos 

enjeitados. Mas aqui não há uma Nossa Senhora, e sim uma esfinge. E uma mãe que 

conta à sua filha que, se por um lado, aquelas maravilhas arquitetônicas revelam a 

grandiosidade e o fausto, elas se fizeram às custas da escravidão e do sofrimento de 

milhares de pessoas.  

 

Cumpre salientarmos o plano em que Oliveira enquadra este diálogo entre mãe e filha. 

Ao fundo destaca-se uma das faces de uma das pirâmides, em seu formato triangular. 

Mais a frente a esfinge parece compor um outro triângulo junto com a mãe e a filha. O 

diálogo não se daria apenas entre as duas: a própria esfinge participa deste diálogo; não 

é possível ficar impune a ela. Nesse sentido, o espaço cenográfico se constitui num 

importante elemento a levar em conta na análise dos diálogos aqui propostos. 

 

Quando o diálogo acima descrito é encerrado, entra em cena um outro personagem, o 

ator português Luis Miguel Cintra. Este, não por acaso
108

, inicia sua participação 

contando à menina a história de Napoleão que, ao mandar seus soldados subirem ás 

pirâmides, declara “Soldados, do alto destas pirâmides, quarenta séculos vos 

contemplam”. Tal qual os soldados de Napoleão, também as viajantes contemplam a 

esfinge e são contempladas por ela.  

 

A  esfinge também situa-se neste dilema entre “Egito” e “Enjeito”: de um lado, ela se 

tornou uma espécie de testemunho da grandiosidade civilizacional egípcios. Mas de 

outro, pode lembrar os milhares de enjeitados que a construíram.  

 

Se a postura contemplativa das personagens, pretendia, aparentemente, abarcar uma 

concepção de história como passado “pronto e acabado” (em que tudo se encaixa de 

forma lógica e racionalizada), as perguntas da menina vão deixando margem para 

                                                 
108

 Conforme já explicitado em nota no capítulo anterior sobre o referido ator. 
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questionamentos que podem – novamente -  romper apontar as contradições desse 

mesmo “passado da civilização ”. 

 

À pergunta da menina, Era por isso que eram civilizados?, a mãe logo contrapõe a 

negativa. Mas logo a seguir arremata que a civilização tem outros pontos a serem 

destacados. Segundo a professora, a civilização também se define por suas contradições. 

Eis aqui, caro leitor, em nossa opinião, o grande clímax do filme. A composição 

triangular (ademais também percebida em outras cenas do filme) alerta para a idéia de 

plenitude que o triângulo simbolicamente pode representar: a plenitude de uma 

civilização implica também na plenitude de suas contradições. 

 

Mas aqui as viajantes se deparam com um novo personagem que também se situa nesse 

conflito entre as glórias do Egito e os enjeitados: Moisés
109

. Tal como a Senhora do 

Egito / Enjeito, as criancinhas mortas por Herodes e  a Esfinge, Moisés também 

pertence aos dois mundos, Também deve fazer suas opções.  

 

E aparece outra questão importante: Não compartilharão os nosso viajantes também 

essa contradição de pertencerem aos dois mundos: o do Egito e o do Enjeito? Não 

seriam seus contatos com os tempos e espaços permeados por essa contradição - a de 

que, numa viagem,  não é possível perceber o “Egito” sem perceber o “Enjeito” e 

também o “Enjeito” sem  o “Egito”? 

 

O poeta alemão Bertolt Brecht
110

 poderia aqui nos ajudar, a partir das várias perguntas 

que faz em seu poema “Perguntas de um trabalhador que lê ?”
111

:  

                                                 
109

 Alusão ao famoso profeta e patriarca do povo judeu, cuja história é encontrada no Livro Bíblico do 

Êxodo. Aqui, Oliveira, a nosso ver, aponta para outra civilização também presente na constituição do 

imaginário cristão: a civilização judaica.  

110
 Eugen Berthold Friedrich Brecht ( 1898 —1956) dramaturgo e poeta alemão do. Seus trabalhos 

artísticos e  reflexões teóricas tiveram impacto profundo  no teatro contemporâneo. Ao final dos anos 

1920 Brecht torna-se marxista. Nesse sentido, sua obra poética centra-se na crítica artística ao 

desenvolvimento das relações humanas no sistema capitalista e a valorização do papel do “homem 

comum” no desenvolvimento histórico. É com esta perspectiva que o seu poema “Quem faz a História” se 

insere neste trabalho. 

             
111

 In: BRECHT, Bertolt. Poemas, 1913-1956. São Paulo: Editora 34, 2003.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1898
http://pt.wikipedia.org/wiki/1956
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturgia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/1920
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marxista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_capitalista
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Quem construiu a Tebas das sete portas? 

Nos livros constam os nomes dos reis. 

Os reis arrastaram os blocos de pedra? 

E a Babilônia tantas vezes destruída 

Quem ergueu outras tantas? 

Em que casas da Lima radiante de ouro 

Moravam os construtores? 

Para onde foram os pedreiros  

Na noite em que ficou pronta a Muralha da China? 

A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. 

Quem os levantou? 

Sobre quem triunfaram os Césares? 

A decantada Bizâncio só tinha palácios 

Para seus habitantes? 

Mesmo na legendária Atlântida, 

Na noite em que o mar a engoliu, 

Os que se afogavam gritaram por seus escravos. 

O jovem Alexandre consquistou a Índia. 

Ele sozinho? 

César bateu os gauleses, 

Não tinha pelo menos um cozinheiro consigo? 

Felipe de Espanha chorou quando sua armada naufragou. 

Ninguém mais chorou? 

Fredrico II venceu a Guerra dos Sete Anos. 

Quem venceu além dele? 

Uma vitória a cada página. 

Quem cozinhava os banquetes da vitória? 

Um grande homem a cada dez anos. 

Quem pagava as despesas? 

Tantos relatos. 

Tantas perguntas. 

 

À “vitória” da civilização implica uma despesa a ser paga? Quem a paga? Serão os 

mesmos que refletem as glórias civilizacionais? Os viajantes, cada um a seu modo, vão 

expondo estas contradições, mas também refazendo seu próprio protagonismo na 

viagem a partir delas. 

 

E é justamente a  partir da exposição dessa contradição, a narrativa de Oliveira 

incorporará uma participação mais ativa dos olhares europeus, seja com a presença do 

ator, seja com os diálogos no navio entre os mais diferentes passageiros.Nesses 

diálogos, os vários passageiros do navio exporão seus pontos de vista, suas angústias, 

diante da compreensão do “outro”, do que é diferente em relação a ele.. A partir de 

agora, as contradições  poderão aparecer de forma mais efetiva. E culminarão, ao final 

do filme,  na postura do comandante que , não estando atento á mãe e filha que voltam 

para buscar a bonequinha muçulmana, as deixa isoladas no navio. O navio da 
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“harmonia” e da “liberdade” não conseguiu respeitar o direito da menina de buscar sua 

boneca e de querer o convívio harmonioso com ela. 

 

Assim, em nossa opinião, não foi o conhecimento nem dos diferentes modos de se fazer 

o sinal da cruz, nem da história de Moisés que garantiram, às viajantes, protagonizar 

efetivamente essa viagem. Até agora foram conduzidas. Será, a nosso ver, a 

preocupação com a salvação da bonequinha muçulmana, o grande ponto de viragem da 

ação das personagens que, pela primeira vez, já no final do filme, “vão na contra-mao 

de todos” no intuito de salvá-la. Ao não enjeitarem a bonequinha muçulmana, elas 

participam simbolicamente da cruz do sofrimento e da solidariedade de Moisés com o 

seu povo. A tensão entre o “Egito” e o “Enjeito” chega ao seu ponto máximo e abre 

caminho para uma nova História, uma nova viagem. 

 

A nosso ver, Oliveira propõe que o diálogo entre diferentes religiões e culturas passa, 

justamente, pela questão da solidariedade: a cruz, a história de Moisés e a bonequinha 

muçulmana podem passar a ser vistos como metáforas não apenas para o estranhamento 

e o sofrimento humanos, mas como sinais de encontros, de novos olhares sobre os 

tempos/espaços dos “outros”. 
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3.3)”Estás a ver este castelo?”
112

 / ”Que gente viveu dentro deste 

castelo?”
113

: os viajantes e a busca de sentidos para os tempos e espaços 

visitados. 

A reflexão sobre as “contradições” que definem os processos civilizatórios podem 

apresentar aos viajantes uma outra questão: como os viajantes vão efetivamente 

percebendo diferentes sentidos dos tempos e espaços que pretendem percorrer? Ou em 

outras palavras, como os autores – Saramago e Oliveira – retratam  a percepção que 

seus personagens vão construindo dos espaços/ tempos visitados? 

 

Vejamos uma primeira cena. O viajante saramaguiano vai a Monsanto
114

. Depois de 

visitar a cidade, segue então em direção ao castelo. Lá chegando, dirige-se á parte mais 

alta das muralhas e, emocionado, não consegue conter a perplexidade: 

“Que gente viveu dentro deste castelo? Que homens e que 

mulheres suportaram o peso das muralhas, que palavras foram 

gritadas de uma torre a outra torre, que outras murmuradas 

nestes degraus ou á boca da cisterna? Aqui andou Guandim 

Pais, com os seus pés de ferro e o seu orgulho de mestre dos 

Templários. Aqui humilde gente segurou, com os braços e o 

peito sangrando, as pedras assaltadas. O viajante quer entender 

razões e encontra perguntas: por que foi?, para que foi? Terá 

sido apenas para que eu, viajante, aqui estivesse hoje? Têm as 

coisas esse tão pouco sentido? Ou será esse o único sentido que 

as coisas podem ter? ( SARAMAGO, 2003, p.249) 

                                                 
112

 Referência à cena em que o viajante saramaguiano visita o Castelo de Monsanto e começa a se 

questionar sobre sua historicidade.  Esta cena vem citada nesta parte do trabalho. 

 
113

 Referência à cena de “Um Filme Falado” em que, observando o Castelo de Nápoles, a filha pede que a 

mãe lhe dê maiores detalhes sobre a presença de seres humanos nele. Esta cena também vem citada nesta 

parte do trabalho. 

114
 Monsanto é uma localidade portuguesa da província da Beira Alta, com pouco mais de mil 

habitantes.. Segundo dados históricos, D. Afonso Henriques conquista o lugar das mãos dos mouros  e, 

em 1165, Monsanto é confiada à Ordem dos Templários que, sob o governo de Gualdim Pais,chefe 

templário,  constrói o Castelo de Monsanto. Ao final do governo salazarista, Monsanto tornou-se 

popularmente conhecida como "a aldeia mais portuguesa de Portugal”, epíteto de claro teor nacionalista, 

que visava apresentar a localidade, a partir da perspectiva do Estado Novo Português,  como modelo de 

referência histórica e de afirmação da nacionalidade. Estas informações permitem contextualizar a 

narração do viajante que, não por acaso, abre suas considerações sobre o castelo tentando (res)significar o 

que até então se conta sobre o Castelo: que foi morada do mítico herói Gualdim Paes. As perguntas do 

viajante (que gente viveu neste castelo?; que homens e mulheres suportaram o peso das muralhas?) 

procuram, de certa forma, olhar para Monsanto não como a “mais portuguesa das aldeias”, mas como 

uma aldeia em que vivem pessoas de carne e osso. Nesse sentido, o relato do viajante se aproxima das 

mesmas questões levantadas por Brecht no poema anteriormente citado. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_I_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/1165
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_dos_Templ%C3%A1rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gualdim_Pais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_de_Monsanto
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Comecemos pelo fim do trecho. O viajante revela uma crítica sutil à idéia de que os 

sentidos atribuídos á existência de um monumento possa ser construídos 

independentemente dos contextos históricos de sua origem e utilização. O viajante quer 

fugir desse “egocentrismo” que, nos discursos turísticos, faz com que o monumento se 

renda às expectativas e aos delírios descontextualizados de muitos outros viajantes.  

 

Nesse sentido, o viajante saramaguiano rejeita sentidos únicos de entendimento dos 

tempos e espaços históricos. È preciso ,nessa ótica, elaborar uma postura 

eminentemente questionadora. È como se o viajante sempre se questionasse: “teria sido 

assim como a legenda (ou a placa, ou o catálogo)  propõe?”  

 

Se a História é um “campo de possibilidades”, como sugere Paul Veyne, não seria essa 

busca de outros sentidos históricos a chave interpretativa que propõe a viagem como 

ousadia e confronto diante de um mundo com sentidos pretensamente pré-concebidos? 

Assim sendo, o viajante só pode ter duas posturas: quer entender as razões e encontrar 

perguntas. Vale a pena adentrarmos um pouco mais na abordagem dessas duas posturas 

metodológicas do viajar na ótica saramaguiana. 

 

Ao querer “entender as razões”, o viajante procura encontrar indícios que o permitam 

compreender os sentidos das origens e das características daquilo que está sendo 

visitado. Não se dá por vencido ao encontrar explicações prontas e simplistas. Ao olhar 

para o castelo, ele procura desvendar o que está lá para além do simples objeto físico 

castelo e procura ver outros castelos de sonhos, de pesadelos, de esforços dos quais o 

castelo físico é apenas um pálido indício.  

 

E por falar em indícios, este viajante age, antes de tudo, nessa perspectiva indiciária, em 

que um objeto deve ser desvendado, ser compreendido na perspectiva daquilo que, num 

outro momento, deu sentido á sua existência. Tal como Ortega y Gasset
115

, que 

afirmava que “eu sou eu mais minha circunstância”, também o viajante saramaguiano 

                                                 
115

 José Ortega y Gasset (1883 -1955), filósofo e jornalista espanhol.  A sua célebre frase (citada aqui 

neste trabalho) “Eu sou eu e minha circunstância", reflete a idéia de que o indivíduo encontra-se em 

diálogo profundo com o contexto conjuntural em que se insere. Esta dimensão, se por um lado é bastante 

diferenciada do próprio indivíduo, por outro acaba constituindo-o como sujeito histórico. Esta idéia já 

vem exposta desde o primeiro trabalho de fôlego do filósofo, Meditações do Quixote . do ano de 1914. Na 

perspectiva de nosso trabalho, a citação tem como objetivo salientar a preocupação do viajante em não 

dissociar sejam indivíduos, sejam objetos, de seus contextos de origem e desenvolvimento. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1883
http://pt.wikipedia.org/wiki/1955
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
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afirma a necessidade de compreensão das circunstâncias e dos contextos que precisam 

ser desvelados por trás dos objetos apresentados empiricamente. Assim, o castelo nunca 

é apenas um castelo do ponto de vista físico-material, mas também ele se constitui dos 

sonhos, dos desejos, das próprias relações humanas que fizeram com que ele existisse. 

Compreender esse conjunto de indícios implica em olhar para o castelo com outros 

sentidos. 

 

Já ao “encontrar perguntas”, o viajante assume um protagonismo inevitável para alguém 

que não concebe a viagem como algo dado a priori. Um castelo não é apenas um 

castelo, mas é fruto da conjugação de sentidos e esforços ao longo do tempo que o 

fizeram permanecer em pé até os dias de hoje. O castelo também faz presente cada um 

daqueles que o construiu, (e não apenas  o mítico herói Gualdim Paes ou os mestres 

templários) e até mesmo as palavras que foram ditas ou murmuradas. 

 

Mas encontrar perguntas implica também em desentranhá-las da própria experiência 

humana do viajante. È na profunda busca de sentidos de si mesmo que o viajante 

elabora questionamentos para que o castelo “fale” e seja “ouvido”. Nessa viagem, ele 

vai tomando consciência  de seu protagonismo nessa busca pelas “falas” daquilo que 

aparentemente se encontra mudo. 

 

O castelo é o homem, a mulher, o mito, a palavra. O castelo torna-se a encarnação 

daquilo que o viajante sente, pressente, busca indiciariamente. Não há como sentir-se 

impávido diante de tudo aquilo que o castelo -  agora revisitado pelo binômio “entender 

as razões” / “encontrar as perguntas”  -  pode revelar. 

 

Também as viajantes de Oliveira participam, a seu modo,  desse duplo processo quando 

chegam próximo a  um castelo, em Nápoles. E, perto dele, sentadas á beira-mar, mãe e 

filha desenvolvem mais um de seus diálogos: (12;30) 

 

MÃE - Estás a ver este castelo? 

FILHA – Sim. 

MÃE – Há muitos, muitos anos, não havia um castelo. Mas sim 

uma praia, onde veio se refugiar uma sereia morta de cansaço 

depois de ter perseguido o barco do rei guerreiro Ulisses. Antes 

de morrer deixou um ovo onde está agora o castelo. 

FILHA -Não podemos ir ver o ovo? 
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MÃE - Não minha querida. O ovo também é uma lenda. Dizem 

que o ovo está embaixo do castelo dentro de uma gaiola de 

ouro. È por isso que se chama o castelo do ovo. Isto foi 

contado pelo grande poeta latino Virgílio que gostava muito da 

história do rei Ulisses. E em memória desta passagem disse: 

“Enquanto o ovo existir, Nápoles sobreviverá próspera.” 

FILHA - E agora? 

MÃE - Agora vamos para o táxi que eu quero te mostrar 

Vesúvio e Pompéia.
116

 

 

A mãe pergunta inicialmente á filha se ela está a ver o castelo. Diante da resposta 

afirmativa, a mãe continua sua explanação dizendo que ali não havia um castelo, mas 

uma praia. E na praia, um ovo de sereia. Um ovo que agora estaria escondido debaixo 

do castelo. Da mesma forma que o viajante saramaguiano não quer ver apenas o castelo 

em sua dimensão empírica, também a pequena viajante está preocupada em ir além da 

aparência física do castelo. “Não podemos ir vê-lo?”, pergunta, curiosa,  à mãe. 

 

Esta, por sua vez, lhe responde que o ovo, tal qual a sereia, é uma lenda. Tal qual as 

inúmeras lendas que constituem o patrimônio do castelo de Monsanto, aqui também, em 

Nápoles, mãe e filha se deparam com outras razões, para além daquelas de ordem física, 

que definiriam o sentido do monumento. 

 

Mas podem lendas dar indícios da presença dos interesses humanos ao longo do tempo? 

Deixemos o começo desta resposta para o poeta Fernando Pessoa: 

O mito é o nada que é tudo 

O mesmo sol que abre os céus 

É um mito brilhante e mudo –  

O corpo morto de Deus, 

Vivo e desnudo 

Este que aqui aportou, 

Foi por não ser existindo. 

Sem existir nos braços. 

Por não ter vindo foi vindo 

E nos creou 

                                                 
116

  Referência á cena, aos 12’ 30” de “Um Filme Falado” em que as viajantes estão em Nápoles. 
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Assim a lenda se escorre 

A entrar na realidade, 

E a fecundá-la decorre 

De nada, morre.  

 

As lendas são fecundas não pela sua existência empírica, mas pelo que empiricamente é 

criado e ressignificado constantemente a partir delas. Assim, a pedras pisadas pelos 

templários em Monsanto, ou o castelo construído para proteger o ovo, são alvo de 

contemplação não tanto por si mesmos enquanto objetos empíricos. Mas, pelos sentidos 

que produzem a partir das lendas e das histórias contadas e recontadas insistentemente.  

“Enquanto o ovo existir, Nápoles sobreviverá próspera.”, assevera a professora de 

História à sua filha. Enquanto a  reconstrução permanentemente dos sentidos do tempo 

e do espaço continuar a existir, o ser humano sobreviverá, diremos nós. A lenda 

“escorre, entra na realidade e a fecunda”, noz diz Fernando Pessoa. Mas só os viajantes 

capazes de entender seus sentidos e elaborar questionamentos podem produzir novos 

sentidos para os processos históricos. É, assim,  dessa sutil operação de entender as 

razões e encontrar as perguntas que a História poderá ser sempre ressignificada, 

 

Mas, na cena anteriormente apresentada,  a parte final do diálogo entre mãe e filha é 

bastante sugestiva e, de certa forma, se coloca como contraponto ao diálogo até ali 

realizado. Depois da mãe expor que Nápoles sobreviveria enquanto o ovo fosse 

preservado, a menina pergunta: “e agora?” 

 

Esta pergunta, poderia dar margem a diferentes sentidos: poderia se referir a 

sobrevivência de Nápoles na atualidade, ao que aconteceria se o ovo fosse destruído ou 

ainda a que visita elas realizariam depois de ter visto o castelo. Reunindo estas 

diferentes perspectivas, Oliveira põe na boca da mãe uma resposta em tom professoral: 

“Agora vamos para o táxi que eu quero te mostrar Vesúvio e Pompéia”. 

 

Diante da constatação da sobrevivência de Nápoles, as viajantes vão agora constatar a 

destruição de um a cidade que não sobreviveu, Pompéia. E a mãe é incisiva: quer 
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mostrar a filha o Vesúvio e Pompéia: a fonte da destruição e a resultado da mesma 

destruição. 

 

Da mesma forma, o viajante saramaguiano não se preocupa apenas com os feitos que 

contribuíram para a preservação do castelo de Monsanto, mas também com as tragédias 

que se abateram sobre ele: “Aqui humilde gente segurou, com os braços e o peito 

sangrando, as pedras assaltadas”, assevera o viajante, contrapondo-se aos fatos 

descritos logo antes e que estavam relacionados com a edificação do castelo.  

 

Novamente, os viajantes se “aproximam” nesse seu processo contínuo de ressignificar 

constantemente a História: tentando entender as razões e encontrando novas perguntas, 

os viajantes são colocados assim diante dos desafios de se produzirem novos sentidos 

históricos para os espaços visitados. 

 

Como se pode perceber, o protagonismo questionador da menina viajante vai , ao longo 

do filme, assumindo cada vez mais importância diante do tom assertivo e professoral da 

mãe.....os questionamentos da pequena viajante vão produzindo desafios com os quais a 

mãe já não pode lidar de todo, com respostas prontas e acabadas. Da mesma forma, o 

viajante português de Saramago torna o questionamento uma prática que dá o tom de 

sua viagem.  

 

Assim, a contemplação tanto do castelo de Monsanto quanto do de Napóles  implicam 

em se perceber os discursos históricos para além do dado empírico ou a priori 

construído. É preciso ir além dos sentidos previamente dados para compreender que 

estes viajantes, cada um a seu modo, podem propor outros significados para quem lhes 

quer fazer companhia em suas viagens. 

 

Os castelos não aparecem, assim, como meros lugares a serem visitados dentro de um 

roteiro turístico pré-definido. Ao contrário, cada um dos castelos é visto como 

possibilidades de encontro com questionamentos sobre o próprio fazer histórico. As 

ruínas podem não ser apenas projeções de um passado que já foi. Podem também 

apontar para questões do próprio presente: a quem servem tais ruínas? que visões de 

tempo e espaço são construídas a partir delas? Eis aqui questões importantes que devem 

ser levadas em conta pelos viajantes. 
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3.4) “Não crê o viajante que melhor pudesse ter acontecido a estas 

pedras?”
117

  /“Está tudo em ruínas”: os viajantes e os resquícios de 

outros espaços e tempos. 

 

Mas, como esses questionamentos interferem diretamente na compreensão “daquilo que 

resta” das experiências passadas? Como as ruínas efetivamente são interpretadas pelos 

viajantes na construção de seus universos simbólicos a respeito dos lugares que visitam? 

Este será o problema que logo a seguir abordaremos. 

 

Para fazermos essa passagem dos “castelos” para as “ruínas”, do protagonismo dos 

indivíduos e dos mitos para aquilo que restou deles, quem nos ajudará é nada mais nada 

menos que Florbela Espanca
118

 e seu poema “Ruínas”
119

 Que, curiosamente, fala de um 

castelo em ruínas . 

 

(Façamos um parênteses, caro leitor : não terá sido uma obra da Providencia Divina 

para este trabalho a existência deste poema de Florbela Espanca? Ou terá ela, com a 

premonição intuitiva própria dos artistas criado este poema só para que fosse utilizado 

neste trabalho? Mas deixemos de lado estas hipóteses um tanto quanto ausentes de 

modéstia por parte do autor e voltemos ao que nos interessa! ) 

 

Eis  o poema: 

Se é sempre Outono o rir das primaveras, 

Castelos, um a um, deixa-os cair... 

Que a vida é um constante derruir 

De palácios do Reino das Quimeras! 

                                                 
117

 Referência à cena, à página 158,  em que o viajante saramaguiano visita as ruínas romanas de 

Conímbriga e discute o estado de conservação das mesmas.  Esta cena vem citada nesta parte do trabalho. 
117

 Referência à cena de “Um Filme Falado”, aos 14’ 46”, em que, diante de Pompéia, a pequena viajante 

constata o seu estado de conservação. Esta cena também vem citada nesta parte do trabalho. 

118
Flor Bela Lobo  - nome de batismo de Florbela Espanca - ( 1894 —1930), poetisa portuguesa. Sua 

poesia, segundo os críticos, revelaria as próprias condições psiquicas e afetivas de Florbela. O poema aqui 

citado apresenta a própria dinâmica da vida como um castelo em ruínas. No contexto deste trabalho ele, a 

partir das metáforas que estabelece com a idéia de castelo, produz um diálogo com as experiências 

vivencias das visitas que os viajantes fazem a outros castelos. 

119
 ESPANCA, Florbela. Poemas de Florbela Espanca. São Paulo: Martins Fontes, 2001, 4ª ed.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1894
http://pt.wikipedia.org/wiki/1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poetisa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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E deixa sobre as ruínas crescer heras. 

Deixa-as beijar as pedras e florir! 

Que a vida é um contínuo destruir 

De palácios do Reino de Quimeras! 

 

Deixa tombar meus rútilos castelos! 

Tenho ainda mais sonhos para erguê-los 

Mais altos do que as águias pelo ar! 

 

Sonhos que tombam! Derrocada louca! 

São como os beijos duma linda boca! 

Sonhos!... Deixa-os tombar... deixa-os tombar... 

 

 

Neste poema, Florbela convida o leitor a olhar para os diferentes sentidos que podem 

acompanhar a contemplação do mundo. Utilizando as metáforas do “castelo” e da 

“ruína”, Florbela mostra a necessidade de não se deixar impressionar pelos sentidos 

prévios que um objeto, um dado da realidade (“o castelo”) pode ter. È preciso deixá-los 

em ruínas para que outros sentidos, outras possibilidades, outros sonhos cresçam. 

 

Da mesma forma, se até aqui utilizamos em nosso trabalho as visitas a castelos para 

analisar como os viajantes vão percebendo o protagonismo dos significados por trás dos 

espaços e tempos históricos, vamos agora permitir-nos, junto com os viajantes, visitar as 

ruínas e  perceber como, a partir delas, os viajantes vão reconstruindo seus saberes sobre 

a “História “ e o “histórico”. 

 

Deixemos então, como nos convida Espanca, tombar os sonhos dos viajantes para que 

fiquem espalhados pelas ruínas...Talvez não houvesse melhor advertência metodológica 

para esta parte do trabalho. 

 

(caro leitor, permita-me outro parênteses: este autor que escreve estas linhas não pode 

deixar de gabar sua própria inspiração, surpreso que foi pelo acontecimento de lhe saltar 

os olhos este belo poema e de como o mesmo poema faz a ponte entre as duas visitas a 

castelos...começo a achar, audacioso que sou, que os míticos deuses da antiga Lusitânia 

devem ter feito um mutirão intercessório para que houvesse alguns momentos de 

inspiração neste trabalho...e se isso for verdade, esse é um deles!) 

 

Mas voltemos novamente à  terrestre e lusitana realidade e acompanhemos as viajantes 

de Oliveira numa visita a ruínas romanas. Logo depois de terem visitado o castelo do 
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ovo em Nápoles, elas se dirigem ao sítio arqueológico de Pompéia. E lá, ao chegarem, 

Manoel de Oliveira as retrata tendo o seguinte diálogo: 

 

FILHA – Está tudo em ruínas. 

MÃE – É como te dizia. Por trás destas colunas, estão restos do 

segundo templo mais importante da cidade. O de Apolo.  

(neste momento, a mãe mostra para a filha um livro turístico 

com duas imagens superpostas: uma de “como era” e outra de 

“como está agora”) 

MÃE - Olha. Estás vendo, aqui o templo de Apolo em ruínas e 

olha como era antes, olha. Está vendo?  

FILHA – Sim. 

MÃE – E olha, a praça principal, como estamos vendo, o 

Vesúvio, e olha assim, isto era antes do desastre. 

FILHA – Não tinham ervas? 

MÃE – Não, só tinham estas plantas 

 

O reconhecimento inicial é direto: Está tudo em ruínas, reconhece a menina. Parece que 

o reino das Quimeras está derrubado e não há mais jeito a dar nisto, diria Florbela 

Espanca. Mas será mesmo assim que a viajante distinta professora de História 

contempla as ruínas visitadas? 

 

A  mãe, de pronto, reconhece essa constatação da filha E continua num tom que tem ao 

mesmo tempo ares de  reconstrução e erudição, descrevendo hipoteticamente para a 

menina como deveriam ter sido aqueles espaços no tempo dos romanos. Mas, 

diferentemente de Florbela Espanca, que apostaria na audácia dos sonhos para imaginar 

aqueles espaços, a mãe propõe o ressurgimento da antiga quimera, do antigo sonho: 

saca um livro turístico em que as imagens do “passado” reconstruído” e do presente 

“arruinado” são sobrepostas e com isso tenta mostrar a menina como era e como está. 

Nesta contraposição, pretende a mãe pretende encerrar qualquer questionamento da 

filha: para a professora, as ruínas só tem sentido se o sonho quimérico voltar á tona. 

Não é possível , nessa ótica, olhar para outras formas de contemplar essa ruína. O sonho 

dessa viajante seria a volta das quimeras, à revelia do que recomendaria Florbela 

Espanca. 

 

Mas, não estaria aqui outra das ‘denúncias” que Oliveira pretende fazer a respeito da 

forma como nos apropriamos dos discursos sobre as experiências passadas? È possível 

aprisionar de tal forma o entendimento do passado? No entanto, a pergunta que Oliveira 

põe na boca da pequenina é surpreendente: “Não tinham ervas? E a resposta da mãe 

também não o deixa de ser: “Não, só estas plantas”. 
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Numa explicação hermética, não há espaço para que as ervas cresçam: o espaço é 

planejado, as plantas tem lugar para crescer...afinal tudo é arrumado...não há lugar para 

que nas ruínas cresçam heras, como pedem Florbela. 

 

(não resisto leitor, mas pela terceira vez, sou obrigado a parar e lhe perguntar: não 

gostou deste belo diálogo de metáforas?) 

 

Mas o que pensaria disto o viajante saramaguiano? Compartilharia ele das projeções 

reconstitutivas da mãe? Ou da pergunta da menina? Ou ainda de ambas? 

 

Eis que a intenção de nosso viajante é visitar as ruínas de Conímbriga
120

, conhecida por 

muitos como a Pompéia portuguesa.  

 

( não caro leitor –preciso lembrar-lhe novamente -  não é coincidência a escolha destes 

trechos; como pode perceber ao longo deste trabalho há intenções bastante claras nestas 

seleções).  

 

O relato a seguir, embora longo, é bastante elucidativo para a reflexão que pretendemos 

realizar sobre as atitudes do viajante diante dos “restos do passado”. Novamente, damos 

a palavra ao viajante: 

O viajante não tem especiais motivos para ir a Soure, mas por 

esse caminho vai-se bem a Conímbriga. Hoje é dia consagrado 

a ruínas ilustres, como costumam ser aquelas que de Romanos 

restam. Do ponto de vista das tradições populares, três são as 

grandes referências históricas: o tempo dos Afonsinos, o tempo 

dos Mouros e o tempo dos Romanos. O primeiro serve para 

ilustrar, contraditoriamente, o que mais antigo for, ou apenas 

impreciso, quase mítico: o segundo, a que faltam testemunhos 

materiais abundantes, é fertilíssimo em lendas: o terceiro, que 

lendas não deu, afirma-se na sólida ponte, na lajeada estrada, 

infunde portanto o respeito da dura lei ao som da marcha das 

legiões. Os Romanos não encontram simpatia em quem lhes 

herdou o latim. 

 

                                                 

120
 Conímbriga é um sítio arqueológico da época romana no qual foram descobertos grande quantidade de  

vestígios seja de ordem arquitetônica, seja de ordem escultórica ou pictórica. Localiza-se a cerca de 

16 km de Coimbra, e possui um museu onde estão expostos muitos objetos, incluíndo moedas e outros 

mateirias ligados á vida cotidiana .  
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Na verdade, quando o viajante passeia por estas 

magnificências, e é fácil ver que magnificências são, sente-se 

um tanto alheado como se estivesse vendo e apalpando 

testemunhos de uma outra civilização e duma cultura 

totalmente estranhas. È possível que tal impressão venha de 

imaginar os Romanos aqui instalados, muito senhores de seu 

fórum, dos seus jogos de água, passeando de toga e túnica, 

combinando a ida a banhos, e em redor, perdido nas colinas 

hoje cobertas de olivais, um gentio bisonho e dominado, 

sofrendo de fome certa e de ciúme azedo. Vista assim, 

Conímbriga seria uma ilha de avançada civilização rodeada por 

um mar de gente a afogar-se. Estará o viajante cometendo 

grave injúria a quem precisamente essa mesma civilização 

acabou por enraizar aqui, mas esta é a explicação que encontra 

para o mal-estar que sempre o toma diante de Roma e suas 

obras, e, inevitavelmente, está o remordendo em Conímbriga.. 

Há porém que dizer, e dessa isenção é muito capaz, que as 

ruínas de Conímbriga têm uma monumentalidade subtil, que 

vai solicitando devagar a atenção, e nem sequer as grandes 

massas das muralhas desequilibram a atmosfera particular do 

conjunto. Há realmente uma estética das ruínas. Intacta, 

Conímbriga terá sido bela. Reduzida ao que hoje podemos ver, 

essa beleza acomodou-se á necessidade. Não crê o viajante que 

melhor pudesse ter acontecido a essas pedras, a estes 

excelentes mosaicos, que em alguns lugares a areia oculta, para 

sua preservação. (SARAMAGO, 2003, p.158-159). 

 

O viajante dedica agora seu tempo a visitar ruínas. E vai logo avisando: não se tratam de 

quaisquer ruínas, mas sim de ruínas ilustres, como costumam ser aquelas que de 

Romanos restam. Há aqui um juízo de valor específico, que determina um critério para 

que a visita possa valer a pena: as ruínas devem ser conhecidas.  

 

E este juízo de valor passa ainda pela memória do povo que as construiu: os romanos. E 

ainda por uma afirmação categórica, que une as duas precedentes: são ilustres 

justamente por serem romanas. Novamente este viajante nos surpreende: não quer 

apenas aprender interagindo com os espaços, mas também espera deles alguma coisa.  

 

E lá vai ele em busca, a princípio, daquilo que é “ilustre” em Conímbriga. Mas não sem 

antes reconhecer  diferentes tradições e interesses que, ao longo do tempo, foram sendo 

atribuídas ao monumento. O viajante acaba tendo consciência que, de uma forma ou 

outra, ele também é tributário desses olhares históricos que foram sendo construídos 

sobre o sítio arqueológico que pretende visitar. 

 

E é assim que, em tom professoral (num jeito muito parecido ao da professora-viajante 

de Oliveira) pontua que, em relação ao sítio arqueológico de Conímbriga, “três são as 
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grandes referências históricas: o tempo dos Afonsinos, o tempo dos Mouros e o tempo 

dos Romanos”. 

 

Interessante o uso que nosso viajante faz da palavra “tempo”: remete-a às dinastias ou 

povos que conquistaram a região. Seu tempo não é aqui o tempo do relógio, mas o 

tempo da passagem de distintas influências culturais e políticas. E para cada uma dessas 

referências temporais atribui um significado simbólico-cultural. 

 

No entanto, confessa este viajante que sente-se aturdido por uma contradição: de um 

lado sabe que está, ao contemplar os monumentos, diante de magnificências, e entende 

ser fácil perceber essa característica dos monumentos. Porém, quando efetivamente está 

visitando os locais, - sente-se alheado, não se reconhecendo naqueles indícios de 

civilização e cultura que está contemplando.  

 

Curioso paradoxo, que remete aqui, inevitavelmente á comparação com as viajantes de 

Oliveira. Estas também parecem padecer desta tensão, entre a “civilização” que 

pretendem contemplar através das ruínas que visitam e os desafios de não se 

reconhecerem culturalmente muitas vezes naquele mesmo sítio visitado. 

 

Mas de onde viria, então, este estranhamento, manifestado pelo viajante saramaguiano? 

Uma possível resposta pode ser achada em trecho de recente obra lançada em Portugal e 

intitulada “Arte Portuguesa – história essencial”. Nesta obra, o historiador  português 

Paulo Pereira
121

 assim se expressa sobre os clichês na abordagem do espaço urbano do 

sítio arqueológico de Conímbriga: 

 

O espaço urbano  não teria a pomposidade de cartolina das 

reconstituições históricas dos filmes peplum – que deformam a 

nossa visão de romanidade.  ( 2011, p.122 ) 

 

Ao confessar o seu incômodo, o viajante demonstra não ser simpático a essa idéia de 

grandiosidade pomposa descontextualizada de suas contradições e, para demonstrar esse 

incômodo, contrapõem sua beleza – que aliás reconhece - aos dramas da dominação: 

“Romanos aqui instalados, muito senhores de seu fórum, dos seus jogos de água, 

                                                 
121

 Paulo Pereira ,historiador de Arte, e Mestre em História de Arte pela Universidade Nova de Lisboa. 

Foi Chefe da Divisão de Museus da Câmara Municipal de Lisboa e Vice-Presidente do Instituto 

Português do Património Arquitectónico entre 1995 e 2003 
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passeando de toga e túnica, combinando a ida a banhos, e em redor, perdido nas 

colinas hoje cobertas de olivais, um gentio bisonho e dominado, sofrendo de fome certa 

e de ciúme azedo”.  

 

Eis que o viajante, à certa altura de sua narração e  talvez dotado de sensibilidade 

antropológica, reconhece, tal como num duelo de titãs, a tensão contraditória estas duas 

forças – o olhar idilicamente imaginado e o olhar que se pode construir a partir das 

tensões – sociais, políticas, econômicas – concretas que formaram a organização 

espacial de Conímbriga. 

 

Afinal, pelo fato de ser um só, não traria esta personagem dentro de si mesmo aquelas 

duas condições que mãe e filha de Oliveira não trariam “em separado”?  Se, 

inicialmente, não estaria o viajante pronto a assumir  postura professoral que pontifica 

lições de história oficial sobre a magnificência das construções , não reconhece, ao 

sentir efetivamente o contato com o espaço visitado,  que gostaria de ser como uma 

criança “perguntadora”, que procura lançar outras perguntas para tão desgastadas pedras 

e desejaria que elas a ele respondessem? 

 

 Eis aqui o mal-estar que o remorde em Conímbriga. 

 

O viajante procura lançar mão de suas forças para compreender um possível caminho de 

interação com as ruínas: há que se dar atenção àquilo diante do qual se está. Só assim é 

possível descobrir as sutilezas do lugar. Só assim é possível reconfigurar o próprio 

conceito de monumentalidade, para além daquilo que se esperava diante mão. 

 

Agora sim, pode ele perceber “uma monumentalidade subtil, que vai solicitando 

devagar a atenção, e nem sequer as grandes massas das muralhas desequilibram a 

atmosfera particular do conjunto”. É o olhar atento, disponível para a compreensão do 

mundo sensível á volta do viajante  que pode operar, nele, uma verdadeira catarse: as 

ruínas podem ser conhecidas não a partir daquilo que se espera delas, mas daquilo que, 

inesperadamente , elas podem revelar pela própria atenção que a elas se concede. 

 

E é a partir dessa postura, verdadeira “metanóia cognitiva”, que o viajante pode declarar 

e reconhecer a existência de uma “estética das ruínas”. Estética essa que, mesmo 
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imaginando uma certa reconstituição das ruínas, abre caminho para a compreensão de 

que as ruínas possuem uma “beleza toda própria e que  “essa beleza acomodou-se á 

necessidade. Não crê o viajante que melhor pudesse ter acontecido a essas pedras, a 

estes excelentes mosaicos, que em alguns lugares a areia oculta, para sua preservação. 

Da idealização de um espaço “intacto” passa-se agora à compreensão indiciária das 

ruínas como possibilidade não de reconstruir um “passado glorioso”, mas de perceber 

do que, daquele passado, pode ainda ser esteticamente contemplado. E o que eles 

revelam das experiências humanas. 

 

O viajante cria uma nova postura de fruição estética, postura esta que, longe de eliminar 

os eternos conflitos entre o que “imagina”, o que “sente” e o que acredita, procura 

perceber que a inteireza do mundo a ser descoberto não esta no fato deste ser intacto, 

mas sim na possibilidade da compreensão significativa daquilo que “restou”, das ruínas. 

É a partir da contemplação das ruínas existentes (perguntando-se e deixando-se 

questionar por elas) e não de reconstrução hipotética do espaço visitado, que o viajante 

vai reconfigurando sua condição de “conhecedor do mundo”.
122

 

 

Mas, ao conhecer o mundo, não estariam os viajantes fadados ao encontro com os 

outros? Não estariam eles diante do imperativo da alteridade? Eis aqui o ponto central 

que iremos discutir em nosso último capítulo. 

  

 

 

 

 

                                                 

122
 Dois aspectos merecem aqui atenção para uma melhor contextualização da visita que o viajante saramaguiano faz 

ao sítio. O primeiro refere-se ao fato de que, tal qual o castelo de Monsanto, Conímbriga recebeu uma grande atenção 

do Governo salazarista português, a partir de 1955, em seu intuito de construir determinados discursos históricos de 

grandiosidade das origens portuguesas. As ruínas demonstrariam a “grandiosidade” da nação. Daí , a nosso ver , a 

crítica implícita do viajante quando diz que, estando parte das ruínas ocultas,  ser esse o melhor caminho pra sua 

preservação. Ocultar as ruínas sob a areia significa preservá-la também de certos usos e utilizações políticas. O 

segundo aspecto refere-se ao fato de que Conímbriga é tida como a principal cidade da então província romana da 

Lusitana. Daí, também, a nosso ver, a não identificação do viajante com este espaço em que as legiões imperiais 

estiveram presentes, e o fato de não lhe agradar  a visão de que enquanto os romanos conquistadores usufruíam as 

riquezas do lugar, os povos dominados passavam fome e eram explorados. Definitivamente, a nosso ver, projetos 

imperiais mais antigos (como no caso dos romanos) ou mais próximos (como no caso do aproveitamento salazarista 

das ruínas) relacionados a Conímbriga não agradam politicamente  ao nosso viajante , embora fique fascinado pela 

beleza das ruínas. O viajante percebe que é possível fazer conviver a fruição estética sem abrir mão da reflexão ética. 
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Capítulo Quatro 

 

O Encontro dos Outros, os Outros no Encontro 

 
A Questão da Alteridade em “Um Filme Falado” e “Viagem a 

Portugal” 

 

 
Em termos absolutos, o homem é um valor 

imponderável, inteiro e perfeito como um dogma. 

Mas em termos relativos, sociais, o homem é o que 

vale para os seus semelhantes. E é na contradição 

de medida que vai de próximo a próximo que 

consiste o drama de ninguém conseguir ser ao 

mesmo tempo amado em Tebas e Atenas." 

                                                              Miguel Torga 

 

 
4.1)“Uma casa portuguesa sem certeza”

123
: o viajante  saramaguiano e 

o encontro com os espaços dos “outros” 

 

Num célebre fado chamado “Casa Portuguesa”
124

 - e que ficou conhecido através da 

interpretação de Amália Rodrigues
125

 - pode-se saber que 

                                                 
123

 O título deste tópico é uma brincadeira com a expressão “uma casa portuguesa com certeza”, famoso 

fado cantado por Amália Rodrigues. 

 
124

 Com letra de Reinaldo Ferreira e música de Matos Sequeira e Artur Fonseca, este fado foi composto 

em 1954. Popularizado pela célebre cantora Amália Rodrigues, este fado tornou-se nas décadas de 50, 60 

e 70, uma espécie de “embaixador” deste estilo musical nos vários países de emigração portuguesa. No 

entanto, a despeito do tom festivo da melodia e da letra alegre e otimista, o fado, de acordo com certos 

críticos, estaria diretamente associado à propaganda política do regime salazarista. Segundo o historiador 

Ruy Vieira Nery, em “Para Uma História do Fado”, (Edições Público, página 239), “o aspecto que mais 

politicamente conveniente se revela ao regime  nesta tradição da poética fadista, tal como ela entretanto 

evoluiu dentro das suas restrições de expressão desde os anos 30, é a insistência permanente numa postura 

cívica de conformismo, de aceitação passiva da realidade social e política como dados de um destino 

inelutável, o que em muitas letras se associa expressamente à exaltação moral das virtudes intrínsecas da 

pobreza ( a popularíssima “Casa Portuguesa” celebra “ a alegria da pobreza” que identifica como “esta 

grande riqueza de dar e ficar contente...)”. 

125
 Amália da Piedade Rodrigues (1920 —1999) fadista, cantora e atriz portuguesa, Tida como expoente 

máximo do fado e aclamada como a grande “embaixadora da cultura portuguesa” na segunda metade do 

século XX de Portugal. Nesse sentido, ganhou informalmente o título de “Rainha do Fado”. Apos a 

Revolução dos Cravos, foi acusada de cooptação com o regime salazarista, o que lhe valeu alguns anos de 

ostracismo, até que, nos inícios da década de 80, ressurge no cenário cultural do fado e lá permanece até 

sua morte. Manteve contato com expoentes da cultura brasileira, dentre os quais Vinícus de Moraes. 

Vários poetas compuseram muitas letras apenas para que ela cantassem. Dentres estes destacam-se: David 

Mourão Ferreira, Pedro Homem de Mello, Ary dos Santos, Manuel Alegre, Alexandre O’Neill. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1920
http://pt.wikipedia.org/wiki/1999
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fadista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vocal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Actriz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Mour%C3%A3o_Ferreira
http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Mour%C3%A3o_Ferreira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Homem_de_Mello
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ary_dos_Santos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_O%E2%80%99Neill
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Numa casa portuguesa fica bem 

pão e vinho sobre a mesa. 

Quando à porta humildemente bate alguém, 

senta-se à mesa co'a gente. 

Fica bem essa fraqueza, fica bem, 

que o povo nunca a desmente. 

A alegria da pobreza 

está nesta grande riqueza 

de dar, e ficar contente. 

 

Quatro paredes caiadas, 

um cheirinho à alecrim, 

um cacho de uvas doiradas, 

duas rosas num jardim, 

um São José de azulejo 

sob um sol de primavera, 

uma promessa de beijos 

dois braços à minha espera... 

É uma casa portuguesa, com certeza! 

É, com certeza, uma casa portuguesa! 

 

No conforto pobrezinho do meu lar, 

há fartura de carinho. 

A cortina da janela e o luar, 

mais o sol que gosta dela... 

Basta pouco, poucochinho p'ra alegrar 

uma existéncia singela... 

É só amor, pão e vinho 

e um caldo verde, verdinho 

a fumegar na tijela. 

 

Quatro paredes caiadas, 

um cheirinho á alecrim, 

um cacho de uvas doiradas, 

duas rosas num jardim, 

um São José de azulejo 

sob um sol de primavera, 

uma promessa de beijos 

dois braços à minha espera... 

É uma casa portuguesa, com certeza! 

É, com certeza, uma casa portuguesa! 

 

Nesta “ casa portuguesa” - que pretendia ser uma espécie de modelo de todas as casas 

portuguesas de então -  a mesa está sempre arrumada. Nela não faltam pão e vinho, mas 

sobretudo o acolhimento, que, ainda segundo a letra da canção, é típico dos portugueses 

pobres que, não tendo talvez mais nada a oferecer, apresentam ao viajante seu próprio 

cotidiano. Não há, nesta casa, abertura para a desordem ou a incerteza. As reações são 

esperadas: as posturas de quem recebe e de quem é recebido já são dadas a priori. Um 

viajante, nestas condições, teria que cumprir um código de conduta pautado por normas 

que constituem uma verdadeira liturgia do viajar: comer pão, tomar vinho,apreciar o sol 

à janela, contemplar o jardim, observar os azulejos, sentir o cheio do alecrim. 
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Como se pode perceber, não são só os espaços que são ordenados na narração. Também 

os sentidos do corpo (tato, paladar, audição, olfato e visão) são aqui quase que 

convocados a entregar-se àquilo que lhes é oferecido, numa sequência linear em que não 

há espaços para surpresas ou improvisações. Os sentidos do corpo são, por essa lógica, 

ordenados para que possam eles também inserir-se nesse mundo previsível e  ordenado. 

 

Repare, caro leitor, a ênfase como a letra do fado apresenta os elementos cênicos 

constituintes da afetividade que pode emanar da “identidade” desta casa portuguesa. O 

refrão, sempre repetido á exaustão, aponta que os elementos cênicos apresentados dão a 

idéia de certeza, de marca de identidade. Como numa operação de pensamento lógico - 

dedutivo, o viajante poderia constituir suas certezas a partir do que vê, do que sente. 

 

Mas, será que nossos viajantes, como portugueses terão eles também experimentado 

essa certeza  de encontrar espaços que expressam sentimentos de tamanha “felicidade”? 

Em outras palavras, conseguem os viajantes encontrar essas “certezas” ? Ou seus 

encontros com os lugares estão justamente marcados por mais desconfianças do que 

acolhimentos mais estranhamentos do que aberturas? 

 

Vejamos o que relata o viajante saramaguiano ao descrever sua chegada ao bairro 

lisboeta de Alfama
126

: 

Alfama é um animal mitológico. Pretexto para 

sentimentalismos de várias cores, sardinhas que muitos têm 

querido puxar à sua brasa, não barra caminhos a quem lá entra, 

mas o viajante sente que o acompanham irónicos olhares.(...) 

Alfama está habituada à vida cosmopolita, mas os seus 

habitantes certamente riem-se de quem pensa conhecer bem o 

bairro só porque lá foi na noite de Santo António ou comer um 

arroz de cabidela.O viajante segue pelos torcidos becos, este 

                                                 

126
 Alfama é um dos bairros mais tradicionais e populares de Lisboa, cantado em prosa e verso.  Tendo, 

resistido ao terremoto de 1755, em que a maior parte de Lisboa foi destruída,  o bairro foi gradativamente 

perdendo seu status de área nobre e tornando-se cada vez mais proletarizado. Mantendo em grande parte a 

estrutura medieval e arabe, seus becos, ladeiras e vielas sinuosas  - com tevernas e mercearias - fazem um 

contraponto com a geometria pombalina e linear da Baixa Lisboeta.. O bairro  se tinha tornado, ao longo 

do século XX, sob o ponto de vista socioeconômico, um dos espaços mais problemáticos da cidade, com 

a eclosão da miséria e da violência.. Esses problemas, aliados ao encanto boêmio que o bairro desperta, 

tornaram-se temas para os fadistas cantarem as dores, alegrias e esperanças de seus moradores. O viajante 

saramaguiano, ao seu modo, retrata também o universo peculiar deste bairro liboeta no trecho citado a 

seguir. 
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em cujas casas de um e outro lado quase os ombros tocam, e lá 

em cima o céu é uma frincha entre beirais que um palmo mal 

separa, ou por estes inclinados largos, cujos desníveis dois ou 

três lanços de degraus ajudam a descer. E vê que não faltam 

flores nas janelas, gaiolas e canários dentro, mas o mau-cheiro 

dos esgotos que na rua se sente há-de sentir-se ainda mais 

dentro das casas, algumas onde o sol nunca entrou, e estas no 

nível do chão só têm por janela o postigo aberto na porta. O 

viajante têm visto muito do mundo e vida e nunca gostou de 

achar-se na pele do turista que vai, olha, faz que entende, tira 

fotografias e regressa à sua terra a dizer que conhece Alfama. 

Este viajante deve ser honesto. Foi à Alfama, mas não sabe o 

que a Alfama é. Contudo, não para de dar voltas, de subir e de 

descer, e quando enfim se acha no largo do Chafariz de Dentro, 

depois de se ter perdido algumas vezes como decidira, vem-lhe 

a vontade de penetrar outra vez nas sombrias travessas, nos 

becos inquietantes, nas escadas de quebra-costas, e ficar por lá 

enquanto não aprender ao menos as primeiras palavras deste 

discurso imenso de casas, de pessoas, de histórias, de risos e 

inevitáveis choros. Animal mitológico por conta alheia, Alfama 

vive à sua própria e difícil conta. Tem horas de bicho saudável, 

tem outras em que se deita a um canto para lamber as feridas 

que séculos de pobreza lhe abriram na carne e este não 

encontra maneira de curar. E ainda assim estas casas têm 

telhado. Por esses arrabaldes não se fecharam os olhos do 

viajante a lugares de habitar que dispensam o telhado porque 

não chegam a ser casas.” ( SARAMAGO, 2003, P. 366-367) 

 

 

O viajante não vai em busca de encontrar uma “casa portuguesa” cheia de certezas e 

com uma identidade pré-determinada. Ao contrário. Não vai em busca de uma “casa” , 

mas de um “animal mitológico”. Ou seja, o viajante se interessa pela diversidade, por 

aquilo que lhe questiona, que lhe surpreende e até mesmo por aquilo que pode 

transformar suas próprias convicções. 

 

O viajante  reconhece, no bairro visitado, “sentimentalismos de várias cores”, ou seja, 

depara-se com uma pluralidade de características e significados atribuídos aos espaços 

visitados que vai muito além do encontro com uma identidade rigidamente definida. E o 

viajante vai ainda mais longe: Reconhece em cada um desses “sentimentalismos”, 

dessas atribuições de sentidos para o espaço do bairro, uma série de interesses, de 

significados para quem os atribui.  

 

Mas o lugar visitado não age passivamente diante dos viajantes que lhe tentam espreitar 

os detalhes, pois nosso “viajante sente que o acompanham irónicos olhares”. Nesse 

sentido, os espaços visitados também assumem um protagonismo inusitado para quem, 
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como na letra do fado, espera “uma casa portuguesa” com pão e vinho e uma cadeira 

pronta para serem passivamente usufruídos pelo visitante. 

 

Não se viaja impunemente; viajar é, portanto, perceber como os espaços vão 

configurando e sendo reconfigurados pelos próprios viajantes. Sim, reconhece o autor 

do texto, os habitantes da Alfama riem-se daqueles que procurem ver no bairro uma 

identidade pré-concebida. O viajante, lembra-nos assim de que é preciso além dos 

clichês e estereótipos para compreender outros significados a serem explorados na 

busca dos lugares. 

 

É com essa percepção que, mais adiante no texto, o viajante diz que “ têm visto muito do 

mundo e vida e nunca gostou de achar-se na pele do turista que vai, olha, faz que 

entende, tira fotografias e regressa à sua terra a dizer que conhece Alfama.” O viajante 

assume aqui -  como outrora em Conímbriga diante das ruínas - uma postura ao mesmo 

tempo ética e estética. Ética no sentido de criticar o turista que não procura 

compreender e respeitar as especificidades dos lugares visitados. Estética, à medida em 

que critica aqueles que fazem da visita a um lugar uma mera liturgia de tirar fotos e 

dizer que ali esteve. 

 

Curiosa é também a diferenciação implícita que traça entre o turista e o viajante. O 

turista tenta apropriar-se da vista para reproduzir, á exaustão, um conjunto de clichês. O 

viajante, ao contrário, seria aquele que, deixando-se desafiar pelo lugar visitado, 

propõe-se recriar constantemente sua viagem a partir dele. Aliás,  será esta, a nosso ver,  

outra grande questão que tanto a obra de Saramago quanto o filme de Oliveira revelam 

– a tensão entre ser turista e assumir a postura de viajante 

 

O viajante, procurará, assim, assumir-se como viajante: “Foi à Alfama, mas não sabe o 

que a Alfama é.” Diferentemente do turista, o viajante reconhece o seu “não-saber”. 

Mas isto não é impedimento para que tente construí-lo, já que “ não para de dar voltas, 

de subir e de descer, (...) vem-lhe a vontade de penetrar outra vez nas sombrias 

travessas, nos becos inquietantes, nas escadas de quebra-costas, e ficar por lá enquanto 

não aprender ao menos as primeiras palavras deste discurso imenso de casas, de 

pessoas, de histórias, de risos e inevitáveis choros.” 
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O viajante percebe que a viagem vai muito além da mera presença física num lugar. 

Viajar é, nessa perspectiva, um exercício de alteridade, de compreensão daquilo que a 

primeira vista não salta aos olhos. Viajar é também um exercício de humildade diante 

daquilo que não se sabe, que se oculta. Mas, enfim, viajar é também uma tentativa de 

entender a linguagem do outro, as formas de linguagem que o outro – o visitado – pode 

expressar. 

 

É dessa forma que o viajante vai ao encontro de Alfama, percebendo que ela “vive à sua 

própria e difícil conta”. Diferentemente da casa ordenada e arranjada proposta na letra 

de fado, a Alfama do viajante possui “outras ordens”, outras arrumações: “Tem horas 

de bicho saudável, tem outras em que se deita a um canto para lamber as feridas que 

séculos de pobreza lhe abriram na carne e este não encontra maneira de curar.”Aqui, 

o viajante percebe o espaço á luz de suas próprias contradições, dos embates com os 

quais os indivíduos estabelecem com os próprios lugares em que vivem. As “feridas” do 

tempo, da desigualdade social convivem com os encantamentos sedutores do lugar.  

 

A mesma Amália Rodrigues, também cantava um outro fado – “Alfama”
127

 - cuja 

descrição do bairro – esta sim - em muito se aproxima, a nosso ver, daquilo que sentiu o 

viajante saramaguiano: 

Quando Lisboa anoitece 

Como um veleiro sem velas 

A Alfama toda parece 

Uma casa sem janelas 

Aonde o povo arrefece 

É numa água furtada 

No espaço roubado à mágoa 

Que Alfama fica fechada 

Em quatro paredes dágua 

Quatro paredes de pranto 

Quatro muros de ansiedade 

Que à noite fazem o canto 

Que se ascende na cidade 

Fechada em seu desencanto 

A Alfama cheira a saudade 

A Alfama não cheira a fogo 

Cheira a povo e solidão 

Cheira a silêncio magoado 

Sobra a tristeza com pão 

                                                 
127

 Fado composto por José Carlos Ary dos Santos e Alain Oullmann. Interpretado originalmente por 

Amália Rodrigues e recentemente pela fadista Mariza. Nesta composição, o bairro da  Alfama aparece em 

toda a sua complexidade e em suas aparentes contradições estéticas, sociais, culturais. A nosso ver, este 

poemas “dialoga” com a narrativa do viajante saramaguiano sobre sua visita ao bairro. 
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Alfama não cheira a fado 

Mas não tem outra canção  

 

Neste fado – que nossa licença poética bem poderia imaginá-lo sendo escutado pelo 

viajante  enquanto percorria as vielas de Alfama – não há espaço para tantas casas 

arrumadas. E até mesmo as certezas perdem-se pelas vielas. Tal qual o viajante, o autor 

da letra de “ Alfama” prefere outros cheiros e outros gostos; mesmo o pão não está mais 

acompanhado de vinho. E talvez fosse até mesmo difìcil de o encontrar nas casas 

malcheirosas com as quais o viajante saramaguiano se depara. Casas estas, “nas quais 

não faltam flores nas janelas, gaiolas e canários dentro, mas o mau-cheiro dos esgotos 

que na rua se sente há-de sentir-se ainda mais dentro das casas, algumas onde o sol 

nunca entrou, e estas no nível do chão só têm por janela o postigo aberto na porta”. 

 

Mas, “com certeza”, tanto a casa do “fado Alfama” quanto as casas vistas pelo viajante 

saramaguiano não serão como a casa cantada pela fadista em “Uma casa portuguesa”. 

Nesta, há “fartura de carinho, além da cortina da janela e o luar,mais o sol que gosta 

dela...  

 

Paradoxo interessante : na casa do primeiro fado,  o pão é associado com alegria, no 

segundo ele anda com a tristeza. E, o viajante talvez queira, em sua viagem,  fazer parte 

destes dois mundos, não necessariamente dicotômicos em seu contraponto estético: 

percebe as flores na janela das casas , é capaz de cheirá-las, mas isso não o impede de 

sentir o mau-cheiro dos esgotos dessas mesmas casas por onde passa. Assim, se o 

viajante não se deixa render ás certezas das “casas ordenadas” e dos arquétipos 

herméticos, por outro aprecia que as casas tenham telhados e, nesse sentido, estejam  

“em ordem”. 
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4.2) Quem ficou em Portugal, perdeu o lugar
128

: as viajantes de um 

Filme Falado e os (des)entedimentos com os outros. 

 

Acompanhemos agora o jantar de nossas viajantes numa das noites da viagem, já em 

pleno Mediterrâneo Oriental
129

. Estão elas sentadas numa  mesa simples, como ademais 

quase todos os viajantes. Com exceção de três senhoras: uma italiana, uma grega e uma 

francesa, convidadas do comandante. E que, por isso, ocupam a sua mesa de honra. 

 

Quando estas senhoras chegam á mesa, e depois de acomodadas, inicia-se um sugestivo 

diálogo entre elas e o comandante. Cada uma delas fala em sua própria língua, mas é 

entendida perfeitamente pelas outras. O comandante segura uma pequeno pacote (trata-

se da pequena boneca muçulmana da qual já falamos anteriormente) e aponta para a 

mesa em que estao as duas viajantes portuguesas pedindo licença ás três convidadas 

para poder incluir as outras duas na mesa. Diante da  resposta afirmativa, dirige-se então 

às portuguesas e as convida formalmente. 

 

O convite é aceito e, chegadas á mesa de honra, o comandante presenteia Maria Joana  

com a bonequinha. Todas as três que já estavam sentadas  olham rapidamente para a 

boneca, que passa de mão em mão, e é vista com um misto de exotismo e curiosidade. 

Mas logo a seguir, a pequena Maria Joana é taxativa: “Eu quero a minha boneca”. E 

novamente ela volta ás suas mãos. 

 

Depois de feitas as apresentações (curioso notar que a professora portuguesa conhece 

todas as demais por serem famosas, mas à ela ninguém a conhece!) ,o comandante tenta 

socializar a professora e a sua filha com uma advertência bastante significativa para esta 

nossa reflexão
130

: 

 

                                                 
128

 O título deste tópico é uma brincadeira com a expressão “Quem foi para Portugal, perdeu o lugar”, 

famoso ditado popular brasileiro. 

 
129

  Esta Cena se desenvolve a partir de  01 12’ 25” de exibição de “Um Filme Falado”. 

130
 O comandante entende a língua portuguesa não pela relação deste com Portugal, mas sim com o 

Brasil. A nosso ver, Oliveira pretende levar-nos a refletir a insignificância de Portugal no cenário da 

própria Lusofonia. A língua portuguesa é, nessa perspectiva, conhecida, ironicamente, através de uma ex-

colônia portuguesa que, assume o papel de maior país de fala portuguesa do mundo e um dos assim 

chamados países emergentes. 
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COMANDANTE – Temos conversado cada um na sua língua e 

nos entendemos bem mas pareço que só eu entendo o 

português por ter passado uns anos no Brasil. 

 PROFESSORA – Não faz mal, falarei em inglês
131

, tudo bem! 

 

 

Um pouco depois, é a artista grega, agora falando em inglês, que continua a conversa: 

 

GREGA – Os portugueses andaram por todo o mundo. Os 

gregos  também percorreram o mediterrâneo e muito do 

Oriente até a Índia. Acho curioso que o português seja a língua, 

ao contrário do grego, do Brasil, de países da África, de partes 

da Ásia, da Oceania e até da América do Norte. Enquanto que 

o grego fiou restrito à Grécia. 

PROFESSORA – Sim, aprendi o grego no liceu, mas com o 

tempo já esqueci. Lamento, mas já não o posso falar mais.  

GREGA – E ainda só estuda o grego  hoje, porque foi na 

Grécia que nasceram a Filosofia, o teatro e a Democracia. 

Honra seja feita a vocês e ao comandante que entendem minha 

língua. 

 

Nestas cenas, Oliveira apresenta dois fatos, que podem colocar em xeque os discursos 

oficiais sobre a importância da História portuguesa e sua presença no mundo: O 

primeiro deles trata-se do fato de que todos são compreendidos na sua língua de origem, 

menos as portuguesas. O segundo, trata-se do fato de que todos entendem o grego, 

menos a portuguesa, que teria aprendido no liceu mas esquecido.  

 

A conversa entre a atriz grega e a professora portuguesa é deveras significativa para a 

discussão sobre as relações com o “outro” que pretendemos realizar nesta parte do 

trabalho.  A professora portuguesa inicia sua fala comparando as duas experiências 

históricas -  a grega e a portuguesa – a partir de algo que considera comuns a ambas: as 

experiências das viagens pelo Mediterrâneo e pelo oriente. No entanto, logo a seguir, já 

as contrapõe em termos lingüísticos: o português é falado em algumas partes do mundo; 

porém o grego só na Grécia. E, logo a seguir, a professora corrobora a afirmação da 

atriz, remetendo a língua grega a um mero conhecimento enciclopédico, já perdido no 

tempo. 

 

A portuguesa reconhece sua incapacidade de falar o grego, ou seja, de compreender o 

mundo a partir deste referencial. “ E só o estudou “porque foi na Grécia que nasceram 

a Filosofia, o teatro e a Democracia”, assevera novamente a grega. 
132

 

                                                 
131

 A professora de História fala inglês, já que não é entendida em sua própria língua, embora todas as 

outras línguas sejam entendidas por todos os que estão na mesa.  
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Esta impossibilidade provoca também a contrapartida: a grega também não entende a 

língua portuguesa. Embora entenda plenamente a italiana, a francesa e a inglesa. Assim, 

a atriz grega atribui “honra” aqueles que entendem a sua língua, ou seja, que procuram 

penetrar no conhecimento do outro, retribuindo na mesma medida. O que, 

obviamentete, não ocorre com a língua portuguesa. 

 

Mas se a professora apenas aprendeu o grego no liceu (tendo já o esquecido), e se o 

grego é estudado para se compreender a Filosofia, o Teatro e a Democracia, não terá 

esquecido a professora também estes conceitos? Entender o grego não seria aqui uma 

metáfora de recuperar valores que não servem apenas para serem estudados, mas 

sobretudo, cultivados e vividos? 

 

Nesse sentido, entendemos que Oliveira estaria aqui advertindo para a não 

compreensão, pelos portugueses, de valores que desde os gregos são cultivados. Os 

portugueses assim não são entendidos pelos outros nem compreendem esses mesmos 

outros. “Andaram pelo mundo”, como assevera a grega, mas esse mundo não lhes é 

mais compreensível. Nem esse mundo compreende a eles, portugueses. 

 

Desse modo, o fato das “andanças pelo mundo em tempos idos” não garante nem uma 

compreensão do “mundo atual” pela ‘sociedade portuguesa” nem que o “mundo atual” 

compreenda os portugueses. No navio, para que as portuguesas e as demais se entendam 

são preciso mediadores: a língua inglesa e o comandante americano. 

 

De acordo com a afirmação do comandante, antes das portuguesas comporem a mesa, 

cada um entende e é perfeitamente entendido pelo outro em sua própria língua. Porém, 

quando mãe e filha chegam, este equilíbrio é interrompido. Numa passagem anterior, 

este mesmo comandante já havia reconhecido seu fascínio pelo fato de que  cada um 

dos quatro – ele e as três primeiras companheiras de mesa – pudessem se exprimir em 

sua própria língua e ser entendidos pelos outros. 

 

Vejamos este outro diálogo: 

                                                                                                                                               
132

 A língua grega é aqui associada a certos “marcos civilizacionais” que a tornariam, ao menos, uma 

referência para os demais povos e países.  
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FRANCESA – Mas também nós nos exprimimos de forma 

estranha. 

COMANDANTE– Estranha,    como? 

FRANCESA – Estranha, inédita, insólita...de maneira muito 

pouco normal. Não notou que nesta mesa cada um fala sua 

própria língua e que viemos de países onde se falam línguas 

diferentes? 

ITALIANA – E o mais esquisito é tudo parecer de forma 

natural. 

 

No entanto, a vinda das portuguesas à mesa quebraria esta aparente “naturalidade” que 

une o grupo. Tal qual o viajante saramaguiano que não encontra a mesa com pão e 

vinho e nem uma típica casa portuguesa cantadas por Amália Rodrigues, tampouco aqui 

as viajantes se reconhecem na mesa do comandante, em que não conseguem partilhar o 

pão da palavra que trazem em sua própria forma de expressão e nem receber aquele que 

os outros partilham. 

 

Oliveira , a nosso ver, apresenta aqui uma crítica contundente á incapacidade de um 

povo ser autônomo em vista das relações que estabelece com outros povos. As viajantes 

só usufruem do seu contato com os outros mediante outros paradigmas culturais que não 

os seus próprios. Já não são entendidas nem conseguem compreender. Não seria este o 

destino a que estaria fadado o mundo nestes tempos de globalização?  

 

Mas teria sido sempre assim, entre os viajantes portugueses? Para que possamos fazer 

uma espécie de contraponto á esta incompreensiblidade mútua, invoquemos novamente 

Santo Antônio. Nos Fioretti de São Francesco, encontramos a seguinte cena a respeito 

de uma pregação de santo Antônio: 

 

O maravilhoso vaso do Espírito Santo monsior Santo Antônio 

de Pádua, um dos escolhidos discípulos companheiros de São 

Francisco, a quem São Francisco chamava de seu bispo, 

pregando uma vez diante do Papa e dos cardeais em um 

consistório em que havia homens de diversas nações, isto é, 

grega, latina, francesa, alemã, eslavos e ingleses, e de outras 

diversas línguas do mundo, inflamado pelo Espírito Santo, 

propôs a palavra de Deus tão devota, sutil, doce, clara e 

indelevelmente, que todos os que estavam no consistório, 

embora fossem de diversas línguas, entendiam clara e 

distintamente todas as suas palavras, como se ele tivesse falado 

na língua de cada um deles. E todos estavam estupefatos, e 

parecia que se havia renovado aquele antigo milagre dos 

Apóstolos no tempo de Pentecostes, os quais falavam em todas 

as línguas por virtude do Espírito Santo.  
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E diziam um ao outro, com admiração: “Não é da Espanha
133

 

esse que prega? E como ouvimos todos nós que ele fala nas 

línguas de nossas terras?”. O Papa, 

semelhantemente,considerando e se maravilhando da 

profundidade de suas palavras, disse: “Verdadeiramente este é 

a arca do Testamento e armário da Escritura divina”. Para 

louvor de Jesus Cristo e do pobrezinho Francisco. Amém 

(PEDROSO (org), 2004, p. 1556-1557) 

 

 

Vamos contrapor este santo viajante com as viajantes de Oliveira: Na cena descrita 

acima, Antônio fala sua língua e todos compreendem “clara e indistintamente suas 

palavras”. Os cardeais presentes no consitório papal o ouvem em suas próprias línguas, 

embora seja “da Espanha” aquele que prega. 

 

Se, no filme de Oliveira, as viajantes só sentam à mesa e se aproximam das demais 

européias (estariam elas também num “consistório”?) quando são convidadas, no relato 

dos Fioretti, o santo é o protagonista. Ele fala em sua própria língua e todos o entendem, 

da mesma forma que o santo se esforça para que todos os compreendam.
134

  

 

Tal como na mesa do comandante do filme de Oliveira, aqui há também pessoas de 

várias línguas:  grega, latina, francesa, alemã, eslavos e ingleses, e de outras diversas 

línguas do mundo. Mas, à diferença das viajantes do filme e dos componentes da mesa  

( Há uma grega, uma francesa, uma italiana e um anglo-eslavo – coincidentemente 

nacionalidades citadas nos Fioretti), Antonio sabe perfeitamente como deve entender os 

outros e também como deve fazer-se entendido. 

 

A comunicabilidade do santo medieval, quando comparada á incomunicabilidade das 

viajantes contemporâneas tal como apresentadas no filme, pode revelar mais uma 

denúncia de Oliveira: as relações entre o povo português e os outros povos na atualidade 

são marcadas pela experiência de Babel (epísódio aliás citado pelo comandante numa 

das cenas). 

 

                                                 
133

 A expressão “Espanha” alude aqui aos povos ibéricos. Nesse sentido, refere-se à uma região 

geográfica e não ao país que posteriormente ao relato ficaria conhecido como Espanha. Como já visto em 

nota anterior, Antonio nasceu em Lisboa, quando já havia tido origem o Estado Português. 
134

 O santo, falando em sua própria língua,  consegue ser entendido pelos demais, assim como as demais 

viajantes, em “Um Filme Falado” se entendiam, até chegarem as portuguesas. Quando Antonio chega 

todos se entendem a partir de seus próprios referenciais; porém quando as viajantes chegam á mesa, 

ninguém mais pode utilizar seus referenciais, falar em sua própria língua. 
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O episódio de Babel é conhecido como a explicação bíblica para o surgimento da 

diversidade  linguística entre os seres humanos. De acordo com o texto de Genesis, 

Deus instaurou a diversidade de línguas como um castigo á tentativa de onipotência dos 

seres humanos que queriam, através da construção de uma torre, chegar até a Divindade. 

Ainda segundo o mesmo relato, Deus destrói a torre e causa a confusão mediante a 

diversidade de línguas. 

 

Um ser humano não consegue agora entender o outro. As portuguesas não são 

entendidas a partir da língua que falam. O navio será, para elas, uma Babel 

contemporânea, e que também, como a famosa Torre Bíblica será destruído.  A 

incomunicabilidade pode levar à destruição. Mas a destruição também pode levar à 

incomunicabilidade. Eis outra grande questão a ser pensada a partir da viagem de mãe e 

filha. 

 

Já a experiência de Santo Antônio pode ser comparada á outra experiência bíblica: 

Pentecostes. Mas para que esta cena seja ainda mais profundamente compreendida, é 

necessário remeter-nos a um episódio bíblico: a descida do Espírito Santo sobre os 

apóstolos. Nele também vemos algo parecido: Leiamos o relato bíblico: 

 

1
Quando chegou o dia de Pentecostes, os Apóstolos estavam 

todos reunidos no mesmo lugar. 
2
Subitamente, fez-se ouvir, 

vindo do Céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, 

que encheu toda a casa onde se encontravam. 
3
Viram então 

aparecer uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo, 

e poisou uma sobre cada um deles. 
4
Todos ficaram cheios do 

Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o 

Espírito lhes concedia que se exprimissem. 
5
Residiam em 

Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que 

há debaixo do céu. 
6
Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-

se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua 

própria língua. 
7
Atónitos e maravilhados, diziam: «Não são 

todos galileus os que estão a falar? 
8
Então, como é que os ouve 

cada um de nós falar na sua própria língua? 
9
Partos, medos, 

elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da 

Capadócia, do Ponto e da Ásia, 
10

da Frígia e da Panfília, do 

Egipto e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de 

Roma, 
11

tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, 

ouvimo-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de 

Deus».
135
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 O capítulo 02 do Livros dos Atos dos Apóstolos, se inicia com a narração de Pentecostes e a 

possibilidade de todos entenderem o que os apóstolos pregavam, cada um em sua própria língua. O relato 

dos Fioretti, utilizando a mesma estrutura discursiva do capítulo 02 de Atos, pretende, a nosso ver, 

mostrar como Antonio encarna plenamente o espírito de Pentecostes. 
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Os apóstolos - iniciadores de uma tradição continuada pelo português Antonio mas 

quebrada pela mãe e filha portuguesas -  falam em suas línguas mas todos os entendem. 

Nesse sentido, não seria Santo Antônio um continuador  ( e as viajantes “traidoras”) 

daquilo que Darci Ribeiro
136

, ao tratar das crenças joaquimitas no Portugal renascentista 

chama de “era do Espírito Santo”? 

 

Segundo o eminente antropólogo, uma das heresias joaquimistas
137

 era a do próprio 

infante Dom Henrique
138

, o protótipo dos viajantes portugueses, 

 
com sua pregação de que, uma vez que era passado o tempo do 

Pai ‐ de que rege o Velho Testamento ‐ e também o do Filho – 

de que trata o Novo Testamento ‐, era chegada a Era do 

Espírito Santo, que instalará o milênio do amor e da alegria 

neste mundo, com os índios conversos e convertidos em 

louvadores da glória de Deus. (RIBEIRO, 2006, p.54-55) 

 

Esta “era do espírito” – que tanto animou os portugueses ao longo dos séculos - não se 

faz mais presente no espírito das viajantes do filme e encontra suas resistências, como 

vimos,  também no viajante saramaguiano, já que elas não entendem e nem conseguem 

                                                 
136

 Darcy Ribeiro (1922 —1997) antropólogo, escritor e político brasileiro. Dentre seus livros destacam-

se “O Povo Brasileiro”, cujo trecho reproduzimos neste trabalho. Darci , estudando o que chama de 

“matriz lusa” na formação cultural do Brasil, invoca o milenarismo joaquimista, para falar de que o 

navegador viajante Afonso Henrqiues estava imbuído desta idéia de espalhar a “Era do Espírito” pelo 

mundo. Nesse sentido, o Império português, ao espalhar os valores lusitanos pelo mundo, estaria, nessa 

lógica , dando continuidade à tradição herdada de pentecostes por portugueses como  Santo Antônio. 

 
137

 Referência a Joaquim de Fiore  (1132 – 1202), religioso milenarista que pregava que a história poderia 

ser dividida em três eras: A Era do Pai, correspondendo ao Antigo Testamento, a Era do Filho, 

correspondendo á vida de Jesus Cristo e da Igreja e a Era do Espírito, correspondendo á experiência de 

Pentecostes, que deveria ser levada até os confins da Terra. O Império do Divino Espírito Santo seria o 

climax, o “fim” da História. A nosso ver, ao tratar da incomunicabilidade das portuguesas, Oliveira 

procura demonstrar o fracasso das teorias milenaristas – antigas e novas –que propõem uma pacificação 

geral a partir do entendimento e do congraçamento dos povos sob uma “nova ordem”. A confusão gerada 

pelo não entendimento entre as portuguesas e as demais convidadas da mesa é prova de que a História 

não chegou a fim. Cabe reinventá-la. Assumir outras formas de comunicação. Quem sabe, ir ao encontro 

do “outro”, como as portuguesas foram ao encontro da bonequinha no quarto do navio. 

138
 Dom Henrique de Avis, 1394 –1460), infante português, considerado o mais imporrtante articulador 

dos inícios do processo de expansão marítima de Portugal. E  conhecido como Infante de Sagres ou O 

Navegador. D. Henriqueincentivou também  o surgimento na  Universidade de Coimbra, de pesquisas nas 

áreas de geografia e  astronomia. Seus últimos anos de vida foram dedicados à vida política e à 

exploração geográfica. No âmbito deste trabalho, a citação ao Infante é também simbólica: sua reputação 

como viajante e desbravador foi, ao longo de gerações, paradigma da presença de Portugal e da cultura 

portuguesa no contexto geopolítico mundial. Até hoje, a presença simbólica deste personagem é forte: o 

brasão de armas do Infante compoe a figura central da bandeira portuguesa. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1922
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/1394
http://pt.wikipedia.org/wiki/1460
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Coimbra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Astronomia
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se fazer entender pleos outros como portuguesas. Não estaria aqui, portanto, o grande 

desafio proposto tanto por Oliveira quanto por Saramago: entender e fazer-se entender? 

Não seria esta a “cruz” que os viajantes deveriam carregar em suas viagens?  
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4.3) “A cada um não basta a sua cruz de cada dia”
139

:  os viajantes e as 

marcas da viagem 

 

É justamente diante de um crucifixo que o viajante saramaguiano está agora. 

Acompanhemos sua narrativa: 

 

O viajante apenas falará daquele Cristo crucificado que está, 

não falhando a memória, no coro alto, de costas para a nave. É 

uma figura estranha, calva, ou assim parece. Não tem sequer a 

coroa de espinhos: terá levado sumiço. E a estranheza é 

imediatamente dada pela pouco vulgar anatomia: não é o corpo 

esguio a que estamos acostumados, não tem a esbelteza que o 

descaimento dos troncos e dos membros inferiores acentua, 

nem a mortificação das carnes amolecidas, tão do gosto de um 

Greco, por exemplo. É apenas um homem, um pobre homem 

de mediana estatura cujo esqueleto não entende de proporções 

clássicas. Tem a perna curta, o tronco de quem há-de ter 

suportado carregos, e o rosto mais humano que os olhos do 

viajante têm encontrado neste já longo andar. Posto no alto, 

deixa perder a cabeça, oferece a cara. E de seis lugares 

diferentes donde o olhemos, seis diferentes expressões mostra, 

de uma maneira que, sendo gradativa, é também brusca, súbita. 

Porém, se o espectador for passando devagar, de posição em 

posição, sem nelas se deter, numa geometria poligonal, então 

verá como este rosto é sucessivamente moço, maduro e velho, 

como tudo nele vai passando, a serenidade, a paz, a agonia,a 

morte, um sorriso vago, a intemporalidade, se tal coisa existe. 

Que Cristo é este, de que ninguém fala? Diz o guia que parece 

ter sido feito em Burgos, por gente árabe convertida ao 

cristianismo
140

, assim se explicando a anatomia doutra raça, o 

rosto exótico. Se o escultor era mudéjar, terá preferido olhar o 

seu próprio corpo para fazer Cristo, em vez de ir procurar 

modelos duma outra cultura, que só dolorosamente iria 

assimilando. Esta imagem de Cristo, aos olhos do viajante, 

exprime esta dor. (SARAMAGO, 2003, p. 148) 

 

Sua primeira impressão é de estranheza. Estranheza diante de um crucificado que não se 

assemelha às imagens do costume. E, como se isto não bastasse, é possível contemplá-

lo com seis expressões diferentes, de acordo com o ângulo pelo qual se veja a imagem. 

E ainda mais: o crucificado traz, em si mesmo, diferentes aparências físicas, conforme 

as várias fases da vida. 

                                                 
139

 O título deste tópico é uma brincadeira com a expressão “A cada um basta a cruz de cada dia”, famoso 

ditado popular brasileiro. 
140

  O viajante se surpreende com uma representação de Cristo que, embora feita por um convertido  à 

religião católica, apresenta traços étnico-culturais que o diferenciam de outras imagens sacras comumente 

vistas em igrejas. Assim, ao encontrar a estátua, o viajante não está apenas diante de uma escultura, mas 

sim de todo um arcabouço de valores, de visões de mundo. O viajante é assim reverente: não tanto pela 

sacralidade do tema ou do representado, mas pela forma como foi construída a própria representação.  
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Este Cristo crucificado deixa perplexo o viajante pois é possível contemplá-lo a partir 

de múltiplos sentidos, múltiplas possibilidades de visualização. O viajante sente que ali, 

diante daquela imagem, é preciso ir para além das proporções clássicas, redesenhando 

as geometrias, ressignificando o próprio sentido da crucificação. 

 

Mas logo o viajante perceber que este seu encontro com o cristo Crucificado bem pode 

também ser o encontro com o autor da estátua e seu contexto histórico. E levanta a 

hipótese de, ao encontrar com este Cristo, encontra com o provável árabe que o fez. E 

com o próprio corpo do artista (que teria sido usado como modelo). 

 

O artista, morto há muito tempo, conseguiu perenizar seu corpo vivo no Cristo 

Crucificado. E talvez a dor do Cristo não seja tão intensa quanto aquela dor (que o 

viajante percebe) sofrida pelo artista “ ao procurar modelos duma outra cultura que “só 

dolorosamente iria assimilando”. 

 

O espanto do viajante manifesta-se então diante do encontro com estas duas “dores”: a 

dor do Cristo com traços árabes ( e que traz em si todas as fases da vida de uma pessoa) 

e a dor do próprio artista em seu fazer. Os olhos do artista estão sensíveis aos processos 

de compreensão do outro, mesmo que, a princípio, isso crie um estranhamento. 

 

Mas não é só o viajante saramaguiano que se espanta diante da cruz (cruz que pode ser 

vista sob múltiplos ângulos e enfoques). Também as viajantes de Oliveira terão cruzes 

em seu caminho. E uma delas terá a fomra de linguagem corporal: o sinal da cruz. 

 

Acompanhemos uma cena da visita de mãe e filha á Acrópole.  Num dado momento, 

durante o passeio, elas deparam-se com um sacerdote ortodoxo
141

 grego que, quando 

ouve um sino, interrompe sua caminhada para um breve momento de oração, 

                                                 
141

 A Igreja Ortodoxa (de tradição bizantina) e Igreja Romana (de tradição latina) separam-se oficialmente 

no ano de 1054, quando os patriarcas de ambas as Igrejas excomungam-se mutuamente. Porém as 

incompreensões mútuas sobre aspectos teológicos, doutrinários, litúrgicos e culturais já remontavam a 

vários séculos antes deste evento. O encontro aqui entre a historiadora portuguesa (Cristã “romana”) e o 

padre  (Cristão”grego”) evidencia, a nosso ver, as diferenças existentes no interior do aparente coeso 

cristianismo. Desse modo, a chamada “civilização cristã” é aqui apresentada não como um bloco ou 

estrutura monolítica, mas sim na fragilidade das suas divisões internas. 
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persignando-se. Logo após, a mãe procura compreender o significado daquele gesto e 

inicia um diálogo: 

 

MÃE – A minha filha reparou que se benze com três dedos. 

PADRE – Sim. 

MÃE – Desculpe mas nunca vi nenhum sacerdote católico se 

benzer sem ser com a mãe toda aberta. 

PADRE – Nunca entendi porque os católicos romanos se 

benzem assim. 

 

O diálogo se inicia marcado pela perplexidade da mãe diante da forma como o sacerdote 

grego se persigna: da direita para a esquerda
142

 e com os dedos organizados numa 

postura ritual: três dedos juntos em forma triangular, lembrando a Santíssima Trindade, 

e dois dedos unidos paralelamente, lembrando as duas naturezas de Cristo, a humana e a 

divina. 

 

Logo a seguir, vemos manifestar-se uma dupla incompreensão:  a mãe nunca tinha visto 

outro modo específico do ritual que não fosse o católico romano e nem o sacerdote 

grego consegue entender o sentido do ritual católico romano. 

 

É interessante perceber que , quando a professora se apresenta ao padre, ela se revela, 

falando em francês, como uma “cristã romana”, em alusão direta às influências culturais 

que a religião cristã havia sofrido. O que é importante notar é que, embora cristãos, a 

professora católica romana –portuguesa - e o padre ortodoxo grego não entendiam o 

modo de cada um deles fazer o sinal definidor da própria Cristandade. 

 

Mas, para que o impacto dessa incompreensão seja mais aprofundado devemos 

mergulhar no próprio sentido que o sinal da cruz pode adquirir nesta cena narrativa. 

Para tanto, cabe lembrar inicialmente  que o modo “grego” de fazer o sinal da cruz é da 

direita para a esquerda, e o modo “romano” da esquerda para a direita. 

                                                 
142

 As diferentes formas de “fazer o sinal da cruz” revelam, nesta cena do filme, a nosso ver, uma dupla 

incompreensão: de um lado, o desconhecimento do outro: a professora portuguesa nunca havia visto uma 

padre persignar-se “ao contrário”, Por outro uma incompreensão da própria existência do outro: o padre 

nunca entendeu porque os romanos se benzem diferentemente do seu jeito.. Este duplo processo: 

desconhecimento e incompreensão não se encontra, apenas no “exterior” do cristianismo, mas é interior e 

intrínseco á esta mesma concepção religiosa. Assim, talvez Oliveira também nos questione a respeito de 

uma única “civilização cristã”: Seria ela de fato única? Seria ela de fato totalmente “ocidental”? 
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Essa diferença pode ser contextualizada a partir de um decreto de um papa romano
143

, 

que preconizava:         

"O sinal da cruz deve-se fazer com os três dedos, pois se faz 

com a invocação da SS. Trindade, de modo que se desça de 

cima para baixo e da direita para a esquerda, porque Cristo 

desceu do Céu para a terra e passou dos Judeus para 

os Gentios" 

 

Já no século X um papa havia se preocupado com esta questão ritual. Mas o leitor pode 

logo notar algo “estranho”: o papa é católico romano, mas a orientação que ele propõe 

para o sinal da cruz não é aquela que a portuguesa “católica romana” realiza, mas sim a 

do grego. Ou seja, um papa romano que dá uma orientação que os gregos atuais 

realizam, mas não os romanos! 

 

E mais: ao final de sua orientação, o papa indica o sentido do gesto – da esquerda para a 

direita – como o sentido do próprio anúncio do evangelho, da Boa Nova: dos judeus 

(oriente) para os gentios (ocidente). Ou seja, ainda na Idade Média, toda a cristandade – 

romana ou grega –reconhecia que a “Boa Nova”, o Evangelho vinha do “Oriente” e se 

propagava no “Ocidente”. 

 

No entanto, a postura das viajantes de Oliveira é justamente o estranhamento a essa 

posição. Elas se persignam do ocidente para o oriente. Afinal, é como estão 

acostumadas a “ver as coisas”, do oeste para o leste. E não o contrário! E o padre ainda 

é incisivo: não entende porque os católicos romanos se benzem assim.  Com a mão 

aberta. E do ocidente para o oriente. Do oeste para o leste. 

 

Definitivamente, esta professora viajante tem muito o que aprender: esqueceu o grego 

que aprendeu no liceu,  e sua filha não entende outras línguas nem ninguém compreende 

a dela. E, ainda, se espantam diante de alguém que ao rezar, invoca antes o “oriente” 

                                                 
143

 Trata-se do decreto do Papa Inocêncio III ( 1160-1216 ), intitulado "De Sacro Altaris Misterium” . O 

texto não apenas é, a nossos olhos contemporâneos, curioso, mas atesta a necessidade de contextualização 

permanente de práticas culturais tidas, muitas vezes como permanentes e duradouras. Curioso notar ainda 

que Inocêncio é conhecido como um papa que efetuou a continuidade  do processo de centralização e 

submissão política de todas as Igrejas particulares à Sé Romana, especialmente no que tange à defesa do 

primado papal, e de  medidas disciplinares e litúrgicas iniciadas ainda no século XI. Nesse sentido, o 

texto aqui citado torna-se ainda mais saboroso: o modo “grego” de persignar-se era imposto á toda à 

Igreja e, durante algum tempo, assim permaneceu. Até ser modificado no “ocidente” e, posteriormente ser 

“esquecido” em sua formulação original. No contexto deste trabalho, a citação ao decreto aprofunda a 

discussão realizada sobre este “encontro” entre diferentes visões religiosas, procurando provocar o leitor 

para outras leituras sobre esta cena do  filme de Oliveira. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Primazia
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XI
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que o “ocidente”, olha para o leste que antes para o oeste e benze-se com a mão em 

formatos bastantes distintos da “mão aberta” do rito católico romano. 

 

Não estariam aqui em jogo, caro leitor, diferentes representações sobre o outro,e, 

principalmente, sobre os diálogos e influências que se tem com o esse mesmo “outro”? 

Em sua já clássica obra “Orientalismo – O Oriente como invenção do Ocidente”, o 

pensador Edward Said
144

 assevera que 

 

o Oriente não é um fato inerte da natureza. Ele não está 

meramente ali, assim como o próprio Ocidente tampouco está 

apenas ali. Devemos levar a sério a grande observação de Vico 

de que os homens fazem a sua história, de que só podem 

conhecer o que eles mesmo fizeram, e estendê-la à geografia: 

como entidades geográficas e culturais - para não falar de 

entidades históricas -, tais lugares, regiões, setores geográficos, 

como o Oriente e o Ocidente, são criados pelo homem. Assim, 

tanto quanto o próprio Ocidente, o Oriente é uma idéia que tem 

uma história e uma tradição de pensamento, um imaginário e 

um vocabulário que lhe deram realidade e  presença no e para o 

Ocidente. As duas entidades geográficas, portanto, sustentam e, 

em certa medida, refletem uma à outra". (SAID, 2001, P. 16-

17) 

 

O encontro das portuguesas com o grego talvez as faça perceber que é possível olhar 

para a própria história sob outros pontos de vista. O grego faz o sinal da cruz 

“invertido” na perspectiva das viajantes portuguesas / católicas romanas. Mas, não 

estaria ele as convidando para desconfiar de que o ato de conhecer não requer muitas 

vezes um olhar atento para aquilo que está fora dos lugares pre-estabelecidos em nossa 

cultura? 

 

Da mesma forma, o viajante saramaguiano ao se deparar com a cruz moçárabe percebe 

um outro Cristo, também ele vindo do “leste”. E, assim, ao invés de ir do “ocidente” ao 

“oriente”, talvez seja possível a estes viajantes perceberem que podem partir de outras 

referências, e até mesmo, fazendo o caminho inverso. Ou, como quer Said, podem 

                                                 

144
 Edward Wadie Said (1935 - 2003) intelectual, músico, crítico literário, analista político e ativista da 

causa palestina. Sua obra mais importante é Orientalismo, publicada em 1978 é considerada como um dos 

textos basilares dos assim chamados “estudos pós-coloniais
” 
que questionavam os conceitos e paradigmas 

até então construídos para o entendimento do assim chamado “mundo não europeu”. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1935
http://pt.wikipedia.org/wiki/2003
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtico_liter%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Activista
http://pt.wikipedia.org/wiki/1978
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compreender que a viagem não é um simples desenrolar de fatos a serem assimilados. 

Mas sim encontros e  desencontros com o outro.  

 

Estes encontros e desencontros são construídos historicamente e, dessa forma são 

profundamente vinculados aos interesses dos seres humanos que lhes deram origem. Ao 

referir-se de que o Oriente não é um fato inerte da natureza, Said preocupa-se com 

visões estereotipadas que pressupõem este mesmo “Oriente” como um dado construído 

a priori, como se fosse “naturalmente” existente, desconsiderando-se os interesses de 

toda ordem subjacentes a existência do termo. 

 

O encontro entre o padre grego e as viajantes portuguesas / “romanas” podem revelar, a 

nosso ver e como quer Said, diferentes histórias, tradições e imaginários. A professora 

se desconcerta diante da forma “oriental” de fazer o sinal da cruz. Por outro lado, o 

padre também manifesta sua incompreensão diante do jeito “ocidental” de persignar: 

compreensões e incompreensões que revelam  que “as duas entidades geográficas, 

portanto, sustentam e, em certa medida, refletem uma à outra”. 

 

Assim, tanto “Oriente” quanto “Ocidente” podem revelar outros sentidos para além da 

mera localização espacial: “Ele não está apenas ali” adverte Said. E, como o padre 

ortodoxo nos ensina, podemos fazer outros movimentos, estabelecer outros olhares e 

partir até mesmo de convenções que desconhecíamos. 

 

 Não estaria aqui a chave para novos começos de cada uma das viagens?  
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                                    Conclusão 

 
            Um Término Para Viagens Intermináveis ? 
 

 Recomeça...  

 Se puderes, sem angústia e sem pressa  

                                                                                                    e os passos que deres, nesse caminho duro           

                                                                                                    do futuro,  

                                                                                                    dá-os em liberdade,  

                                                                                                   enquanto não alcances não descanses,  

                                                                                                   de nenhum fruto queiras só metade. 

                                                                                                                              Miguel Torga 
 
 

 

Também o autor deste trabalho quis dar-se ao luxo de ser viajante. Em maio de 2011, no 

processo de elaboração do mesmo, viajou para Lisboa com o intuito de -  à imitação 

(um tanto quanto presunçosa, diga-se de passagem) de  Santo Antonio, Padre Vieira, 

Almeida Garrett, Miguel Torga , Fernando Pessoa, do viajante saramaguiano, das duas 

viajantes de Oliveira e de sua própria avó – se tornar por alguns dias um viajante, 

lançando seus próprios olhares, construindo seus próprios caminhos, deixando-se 

conduzir por suas próprias sensibilidades. Afinal, acompanhar os processos de viagem 

dos outros lhe aguçou sua própria vontade, seus próprios desejos de também ele 

“perceber na própria pele”, os sentidos de romper com o “espaço quadriculado”. 

 

E lá se foi ele por Lisboa, à busca de indícios que possam falar de encontros entre 

diferentes olhares, em busca de metáforas que pudessem, de uma forma ou outra, 

contemplar outras percepções históricas. Após dez dias de viagem e cerca de duas mil 

fotos tiradas, duas cenas escolheu este mesmo autor para concluir suas reflexões sobre 

viagens e viajantes. 

 

A primeira, refere-se ao largo de São Domingos, no centro de Lisboa, junto ao mesmo á 

parte histórica da cidade. Neste largo, hoje nada mais do que um espaço vazio calçado 

http://pensador.uol.com.br/autor/miguel_torga/
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com pedrinhas em frente à igreja do santo de mesmo nome, funcionou o tribunal da 

Inquisição. Nela, como se pode ver nas imagens a seguir, encontrou o viajante uma 

lápide comemorativa mandada fazer recentemente pela comunidade judaica, sobre os 

eventos transcorridos há séculos e de triste memória. Vejamos a cena: 

 

  
 

 

           
 

Eis ai o viajante-autor deste trabalho, diante da praça e do monumento. Assim, como as 

viajantes de oliveira no início de sua viagem, não resiste o viajante ( e a segunda 

imagem pode dar bem o ar cerimonioso da fisionomia)  em assumir um ar 

contemplativo e de veneração por estar ali diante daquele “espaço histórico”. No 

entanto, assim como as viajantes de Oliveira que não se deixaram seduzir pelo aviso do 

comandante americano e foram salvar a  bonequinha muçulmana ou o viajante 

saramaguiano que procurou desconfiar das primeiras impressões sobre os lugares que 
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visitava, este viajante que agora vos escreve também quis ver mais de perto do que 

realmente se tratava. E, ao assim fazer, ficou surpreendido com o que encontrou. Veja o 

leitor também: 

 

           

 

O Monumento, em si, é uma homenagem aos judeus mortos naquele lugar há mais de 

quinhentos anos. O viajante se impressiona. Não fosse este monumento, e nenhuma 

outra referência alia haveria sobre este massacre e as mortes que ali ocorreram. No 

entanto, é também outro o motivo que lhe fascina. 

 

O autor-viajante poderia aqui fazer suas as próprias palavras do viajante saramaguiano: 

O viajante gosta dos seus vinte sentidos e a todos acha poucos, embora seja capaz, por 

exemplo, e por isso se contenta com os cinco que trouxe ao nascer, de ouvir o que vê, 

de ver o que ouve, de cheirar o que sente na ponta dos dedos... ( SARAMAGO, 2003, 

p. 36 )  

 

È que o viajante-autor deste trabalho, se de um lado não pode deixar de “ver” os gritos 

dos judeus perseguidos ou “ouvir” os rostos desesperados  não pode deixar também de 

contemplar a inscrição grafitada de forma quase subreptícia em volta da estrela 

comemorativa. Nela pode-se ler claramente: Liberdade para o Povo Palestino! 

 

Sim, caro leitor, por um momento, também eu senti-me como os viajantes que 

analisamos neste trabalho; também eu fui contemplado com um “encontro” entre 
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diferentes perspectivas: como, ao contemplar a dor dos judeus em minha condição de 

visitante daquele monumento, não lembrar também da dor dos palestinos? 

 

Duas inscrições, duas perspectivas: mas a mesma lembrança da dor, que se ouve, que se 

vê, que se sente, que se imagina. “Só os viajantes acabam”, nos diz novamente o 

viajante saramaguiano. E mesmo estes podem prolongar-se em “memória, em 

lembrança, em narrativa”(p.475-476). Judeus e palestinos tornam-se também eles parte 

dessa memória da viagem, não apenas no Largo de São Domigos, mas agora também 

neste trabalho. 

 

Mas, ainda não refeito pela emoção desse dialogo de sentimentos e perspectivas 

históricas. vai o viajante-autor deste trabalho passear pelo vizinho e contíguo Largo da 

Figueira. E de repente, como se novamente os “vinte sentidos” lhe saltassem a vista 

depara-se com uma imagem na parte traseira de um ônibus. “Tateie” o leitor com seus 

próprios olhos: 

 

 

Vale a pena olharmos ainda mais de perto: 
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178 
 

Assim como o viajante saramaguiano e as viajantes de Oliveira, também agora este 

viajante se coloca diante de um dilema do tipo  “ovo e galinha”:  são os azulejos que 

dão vida ao corpo humano, ou é o corpo humano que dá vida aos azulejos? Ou talvez 

dito de outro modo: é possível existir um monumento, uma paisagem, um “pedaço de 

terra” que não seja –direta ou indiretamente -parte da experiência humana? Ou ainda é 

possível conceber uma existência humana que não esteja enraizada em determinada 

experiência espaço-temporal? 

 

O trabalho que aqui concluímos e agora entregamos à reflexão do leitor quis, de certa 

forma, lidar com estas duas questões que a experiência do autor-viajante apresentada 

nesta conclusão vem, de certa forma sintetizar. 

 

A primeira se refere às distintas possibilidades de se entender outros tempos e espaços, 

num processo de permanente reconstrução de sentidos. A análise deste processo á luz 

das metáforas das viagens permitiu a ruptura com a pretensa “linearidade” dos tempos e 

espaços. A percepção das sutilezas e dos detalhes apresentados, a observação das 

especificidades dos discursos dos viajantes  e dos meandros das suas linguagens 

(remetendo-se a outros autores e tempos históricos) tinham como duplo objetivo 

sensibilizar para a idéia de que as representações espaço-temporais são construções 

histórico-ideológicas e apontar possíveis implicações que tais representações podem ter 

no entendimento do “mundo” em que vivemos. 

 

Da mesma forma, a segunda questão está diretamente vinculada ao protagonismo 

humano nesse processo de interpretação do mundo: Se o enigma “ovo-galinha” nos 

acompanhou ao longo deste trabalho foi justamente para que as relações dos indivíduos 

com esses mesmos tempos e espaços não parecessem dicotomizadas: os viajantes ao 

longo da própria viagem foram se ressignificando a ponto de perguntarmos: é o viajante 

que faz a viagem? Ou é a viagem que faz o viajante? 

 

Ou, ainda, é possível separar viagem e viajante? Definitivamente, o tempo/espaço do 

viajante é o tempo/espaço do eterno reencontro que a viagem permite: do “antigo” com 

o “novo”, do “longe” com o “perto”, do “semelhante” com o “diferente”.  
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Por isso, as viagens não terminam: nem minha avó (ainda viva quando do término deste 

trabalho) desistiu de voltar para sua terra, nem as viajantes de Oliveira morreram 

simplesmente, nem o viajante saramaguiano terminou sua viagem sentado à beira mar e 

nem eu próprio consigo me desligar do impacto das experiências que vivi em Lisboa. 

 

O que está em jogo, não são apenas viagens, nem encontros. Mas sim projetos. É disto 

que falou este trabalho.  

 

É disto que fala Sophia, ela também uma viajante, fascinada pelo Mediterrâneo: 

 

Esta foi sua empresa: reencontrar o limpo 

Do dia primordial. Reencontrar a inteireza 

Reencontrar o acordo livre e justo 

E recomeçar cada coisa a partir do 

princípio 

 

Em sua empresa falharam e o relato 

De sua errância erros e derrotas 

De seus desencontros e desencontradas 

lutas  

É moroso e confuso 

 

Porém restam 

Do quebrado projecto de sua empresa em 

ruína 

Canto e pranto clamor palavras harpas 

Que de geração em geração ecoam 

Em contínua memória de um projecto 

Que sem cessar de novo tentaremos. 

 

Uma viagem não se esgota em suas possibilidades de término cronológico, pois  é um 

projeto “que sem cessar de novo tentaremos”!  

 

Definitivamente estas viagens que aqui analisamos não terminam. Nem este trabalho! 
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