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Apresentação

Este ensaio consiste na reorganização de minha tese de doutoramento,
defendida em 2000 no Programa de Ciência da Literatura da Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Talvez algum colega ou aluno me pergunte por que demorei tanto
a trazê-lo a público. Várias partes deste texto já foram publicadas ao longo do curso
de Doutorado em Literatura Comparada, em periódicos especializados e anais de
eventos. Assim, não houve pressa. Neste ano, em que se completam cinco anos do
falecimento de José Saramago e dez da partida de John Fowles, certo ar nostálgico
me trouxe a vontade de disponibilizar o texto na íntegra.
Esta publicação não tem fins comerciais. É apenas uma contribuição aos
aficionados de ambos os autores, que me encantaram com suas obras e me fizeram
enxergar o mundo de um modo diferente.
Boa leitura!

Belford Roxo, 21 de junho de 2015.

Shirley Carreira
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INTRODUÇÃO

A crítica literária moderna tem-se voltado continuamente para as narrativas históricas
de produção contemporânea, no intuito de investigar a maneira pela qual elas
“reescrevem” o passado histórico.
Nesse processo de “reescritura” do passado, há uma recorrência de narradores
autoconscientes, que não só narram os acontecimentos, como também levam o leitor a
interagir com o texto, reconhecendo nele os vestígios do passado textual.
Essa interação, conforme afirma Linda Hutcheon (1991, pp.11-12)1, provém da
constatação de uma relação paradoxal que se estabelece entre a autorreflexividade da
narrativa e o contexto histórico-social no qual se situa a diegese. Hutcheon denominou os
textos assim construídos “metaficção historiográfica”, ou seja, uma narrativa
profundamente narcísica, que se autodefine como um construto do autor, e que,
paralelamente, se apropria do passado através de acontecimentos e personagens
históricos.
A apropriação do passado na metaficção historiográfica tem por finalidade evidenciar
o distanciamento entre o fato histórico e o acontecimento empírico2, a relatividade do
conceito de verdade, mostrando que aquilo que antes era aceito pela historiografia e pela
literatura como certeza é, na realidade, produto do intercâmbio autor-contexto, da
filtragem de dados do real. Apoia-se, portanto, na afirmação de que a capacidade
interpretativa do homem é o instrumento pelo qual ele constrói a literatura e a história.
Segundo Hutcheon, a metaficção historiográfica está relacionada ao que se
convencionou chamar “pós-modernismo”. A par de todas as discussões acerca da
existência ou não do pós-modernismo como estilo literário, Hutcheon estruturou uma
“poética” do pós-modernismo. Para ela, o que se chama de “pós-modernismo” não é uma
tentativa de estabelecer um novo paradigma, uma vez que a atitude pós-moderna é a de
desestabilização dos cânones, sejam eles quais forem. Não há, assim, um estilo pós1

Hutcheon denomina metaficção historiográfica os romances que são autorreflexivos e, ainda assim,
paradoxalmente, se apropriam de acontecimentos e personagens históricos.
2
O fato histórico corresponde ao registro de um evento pela história oficial, assim como o acontecimento
empírico corresponde ao evento pura e simplesmente.
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moderno, mas certa cumplicidade de atitudes na maneira de abordar o texto, que
caracteriza determinados tipos de narrativas, entre elas a metaficção historiográfica.
Em Poética do pós-modernismo, ela cita alguns dos traços relativamente presentes
nas obras tidas como metaficção historiográfica: a autoconsciência narrativa, a
intertextualidade, principalmente com a história enquanto ciência, e a paródia. Hutcheon
concebe a história como algo que só existe textualmente, na medida em que, dada a
impossibilidade de vivermos o passado histórico, só temos acesso a ele através de seus
textos.
O questionamento maior da tensão pós-moderna, que se concretiza na metaficção
historiográfica, é quanto à natureza das relações entre a história e a realidade e entre a
realidade e a linguagem.
A presente dissertação tem por objetivo analisar a recorrência ao passado histórico nas
narrativas de John Fowles e de José Saramago, no intuito de demonstrar que as estratégias
de construção da metaficção historiográfica, a par das características estilísticas, típicas de
cada autor, apresentam pontos de convergência, ainda que essas obras sejam expressão de
culturas diferentes.
Esse tipo particular de narrativa, que “reorquestra” o passado sob a ótica
contemporânea, é uma narrativa que foge às características do romance histórico
convencional, uma vez que este busca na história a sua legitimação, enquanto que a
metaficção historiográfica recorre a ela para evidenciar o seu caráter ficcional.
O pós-modernismo na literatura surgiu como uma forma de desestabilização dos
cânones vigentes, viabilizando a construção de novas identidades a partir da coexistência
das diferenças e dos contrastes. Ao desestabilizar a hegemonia dos valores estabelecidos,
o pós-modernismo não os repudia, mas lança sobre eles um olhar dialético. Assim, ao
apropriar-se do passado histórico, a metaficção historiográfica o examina com um novo
olhar, que faz repensar o antigo e o novo, um à luz do outro, de modo intercomplementar,
refletindo, assim, a ética pós-moderna.
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Em “The Literature of Replenishment” John Barth3 afirma que o romance pósmoderno ideal é o que está acima da luta entre opostos, revitalizando a literatura através
das relações dialéticas e da inovação formal.
Os autores cujas obras serão abordadas neste ensaio, Fowles e Saramago, promovem
não só um intenso diálogo com o passado histórico, através dos seus registros textuais,
como também com os textos literários, revestindo sua produção de um alto grau de
experimentalismo que reflete a busca de uma identidade formal.
Para exemplificarmos com objetividade a análise proposta, tomaremos por base duas
obras: A Maggot, de John Fowles, e Memorial do convento, de José Saramago, por
considerarmos que, nessas obras, a “reorquestração” do passado dá-se de maneira
evidente, além do fato de que ambas situam a diegese no século XVIII. Não nos
absteremos, no entanto, de citar e fazer referência a outras obras dos mesmos autores,
sempre que o exame destas for necessário à compreensão da nossa análise.
Objetivando uma maior clareza na exposição do tema, optamos por dividir este
trabalho em três partes. Em primeiro lugar, tentaremos situar o conjunto da obra dos dois
autores no panorama da literatura contemporânea, abordando a questão do distanciamento
entre a roupagem histórica que reveste a ficção dos dois autores e a reflexão crítica
contida em seus discursos.
Ainda na primeira parte, analisaremos a recorrência das personagens históricas e o
significado crítico de sua presença, assim como examinaremos a metaficção
historiográfica como expressão das relações entre o real e o imaginário.
Na segunda parte, passaremos à análise do modo pelo qual essas narrativas, narcísicas
por excelência, discutem esteticamente os elementos discursivos, tais como o conceito de
autor e personagem. Procuraremos mostrar que a narrativa de Fowles é profundamente

3

John Barth, em seu ensaio “The Literature of Replenishment” (1980), procurou esclarecer mal-entendidos
suscitados por um ensaio anterior— “The Literature of Exhaustion”. Nesse ensaio ele afirmava que a arte
contemporânea é, de uma certa forma, uma reelaboração da arte do passado, uma vez que todas as
estratégias narrativas já foram utilizadas e estão esgotadas. A teoria que desenvolveu foi contestada como
tendo atribuído à literatura um caráter decadente. No entanto, ele pretendia apenas alertar para o fato de que
cabe ao escritor superar a exaustão da literatura, através de novas estratégias propostas à arte de contar
estórias.
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narcísica4 e polifônica5, enquanto que a de Saramago revela uma autorreflexividade
implícita, contida na ironia do seu narrador, no simbolismo da narração ou na ficção
sobre a criação do texto. Nesta parte, abordaremos, ainda, a questão da intertextualidade,
assim como da intratextualidade e a relevância das mesmas para a compreensão da
narrativa.
Fowles imprime ao seu texto um maior grau de experimentalismo, que ora se reflete
na reduplicação do sujeito e de heterocosmos em mise en abyme, ora se manifesta através
de um pastiche de estilos literários e modelos textuais, que vão desde a linguagem
jornalística até o jargão religioso dos quakers no século XVIII.
Exemplificaremos a reduplicação do sujeito através da análise das vozes do discurso,
à luz da narratologia de Gérard Genette6 e da teoria de Lucien Dallenbach7.
A tessitura de modelos textuais será examinada com base nos conceitos bakthinianos
de dialogismo, heteroglossia e polifonia8.
Na terceira parte, tentaremos demonstrar o anseio pós-moderno em construir a
identidade a partir da reelaboração do passado textual. Buscaremos demonstrar que essa
problemática se repete na diegese, configurando-se na trajetória das personagens
marginais.
Ambos os romancistas concedem voz às personagens femininas em seus textos,
imputando-lhes atributos que fazem delas suas porta-vozes, veículos dos seus
questionamentos e da sua compreensão do mundo. Abordaremos, portanto, o papel das
personagens femininas na expressão da ótica dos narradores.
Faremos, ainda, uma reflexão sobre os desfechos das obras dos autores em questão, a
fim de discutir a posição do sujeito nessas obras, assim como o papel do leitor.
Por fim, tentaremos consolidar bases para comprovar que o objetivo maior da
metaficção historiográfica é levar o leitor a perceber que não existem, na vida ou na arte,

4

Em Narcissistic Nnarrative: the Metafictional Paradox (1985b) Linda Hutcheon emprega o conceito de
narrativa narcísica ao analisar a auto-reflexividade nas narrativas autoconscientes.
5
Polifonia é um termo cunhado por Mikhail Bakhtin, que designa a multiplicidade de vozes narrativas.
6
Gérard Genette (1972) elaborou uma teoria da narrativa a partir da análise de sucessivos níveis narrativos
e das vozes autorizadas.
7
Lucien Dällenbach, em Le Récit Spéculaire: essai sur la mise en abyme (1977), teoriza sobre a
reduplicação da imagem em abismo, como uma sucessão de espelhos se auto-refletindo indefinidamente.
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hierarquias naturais; só existem aquelas que o homem constrói através da sua própria
capacidade para a fabulação.
Após considerarmos os modos pelos quais os dois romancistas manipulam a forma e
o conteúdo dos seus romances, procuraremos evidenciar que a metaficção historiográfica,
por seu caráter experimentalista, é o veículo ideal para os questionamentos que povoam o
imaginário de ambos os autores.
Segundo a tese que manteremos ao longo deste trabalho, procuraremos demonstrar
que, embora esses dois romances expressem sua relação intrínseca com as suas culturas
de origem e reflitam as preocupações e questionamentos individuais dos seus autores, há
estratégias que são inerentes à metaficção historiográfica que se manifestam em ambas as
obras e que, apesar da coincidência de traços, cada metaficção historiográfica constrói em
si mesma uma diferença, que a faz particularmente distinta de todas as outras do gênero.

8

Mikhail Bakhtin, em The Dialogic Imagination (1981), cunhou os termos heteroglossia, polifonia e
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1 O PASSADO SOB A ÓTICA CONTEMPORÂNEA

Ao teorizar sobre o pós-modernismo, Linda Hutcheon (1991, p.19) afirma que ele
“usa e abusa, instala e depois subverte os próprios conceitos que desafia”. Enquanto
prática estética, o pós-modernismo se caracteriza como um diálogo com o passado da arte
e da sociedade, que se manifesta através da autoconsciência teórica sobre a história e a
ficção como criações humanas e da reelaboração dos conteúdos e das formas do passado,
a fim de revelar os limites do conhecimento histórico.
Por muito tempo a historiografia foi considerada detentora das verdades
incontestáveis, tendo por respaldo os registros de fatos históricos. A Nova História trouxe
à baila a veracidade desses fatos, compreendendo-os como produtos da interpretação do
historiador e refletores da ótica das classes dominantes.
Ao mesmo tempo em que o discurso totalizante da história era questionado, todas as
forças unificadoras do saber, denominadas “narrativas-mestras”, por Lyotard (1979, pp.
54-63) foram igualmente desafiadas. A resposta pós-moderna à hegemonia do
humanismo liberal foi a afirmação da diferença, ao invés da identidade homogênea. Cabe
observar, no entanto, que ao buscar a diferença, o pós-modernismo confere a si próprio
uma identidade, que, devido à sua característica de atuar dentro dos sistemas que
subverte, não pode ser considerada um novo paradigma. A diferença, no pósmodernismo, é sempre múltipla e temporária.
A rejeição de mecanismos totalizadores tem por base as relações entre a verdade e o
poder. Se a verdade é enunciada em discursos, estes são, por sua vez, instrumentos de
poder e veículos privilegiados da ideologia, tal é a sua capacidade de moldar práticas.
Uma vez que esses mecanismos refletem a ótica do “centro”, isto é, dos detentores do
poder, o pós-modernismo exerce uma ação centrífuga, busca alternativas nas margens, no
dialogizado, no híbrido, questionando oposições binárias que ocultam hierarquias.
O pós-modernismo, ao recorrer à história, evidencia o estatuto ficcional do texto.
Embora tenha como referente o acontecimento empírico, o fato histórico só é acessível ao
homem através dos seus vestígios textuais, vestígios esses dependentes da ótica e da

dialogismo, que norteram grande parte dos ensaios críticos e teóricos modernos acerca da intertextualidade.
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interpretação humanas. O passado tem sido, portanto, legitimado através dos seus textos.
A Nova História propõe a reflexão sobre a maneira pela qual os sistemas do discurso dão
sentido ao passado e essa também é a proposta do pós-modernismo.
Memorial do convento e A Maggot têm por background o século XVIII e apropriamse de personagens e fatos históricos na construção da diegese, ainda que os enredos dos
romances se distanciem desse contexto inicial. Realizam, assim, o que Hutcheon (1991,
p.11) denominou “paradoxo pós-moderno”, na medida em que revelam a contradição
entre o ficcional e a referência histórica sem tentar resolvê-la.

1.1 Situando o passado em A Maggot

A contextualização histórica em A Maggot é um tanto mais complexa, dada a
característica de John Fowles de literalmente fazer experiências com a capacidade do
romancista de criar mundos paralelos ao universo do leitor.
A trama de A Maggot passa-se no século XVIII, na Inglaterra, mais precisamente no
leste. Ao invés de situar historicamente a diegese apenas através da ótica do narrador,
Fowles exacerba a natureza textual da historiografia através da exposição heterogênea de
diversos tipos de documentos: alguns autênticos, procedentes de registros oficiais do
século XVIII— como a “Historical Chronicle” de 1736 do Gentlemen’s Magazine, que
foi um dos primeiros periódicos mensais ingleses, surgindo em Londres em 1731 e
desaparecendo de circulação em 1909, e outros forjados pelo autor, como uma notícia de
jornal sobre a morte de uma das personagens, cartas pessoais e os depoimentos das
testemunhas ao advogado Henry Ayscough, durante a investigação do desaparecimento de
um jovem, filho de seu cliente e conhecido sob o pseudônimo de Mr. Bartholomew.
A soma desse emaranhado de textos dá origem a uma estrutura narrativa híbrida, cujo
objetivo parece ser, tanto no nível do discurso quanto no nível da diegese, o tema mais
caro ao pós-modernismo literário: a relativização da história, através do oferecimento de
múltiplas perspectivas de interpretação do passado.
Mais que uma “reescritura” do século XVIII, A Maggot revela os meios usados pelo
homem na busca incessante da veracidade nos eventos do passado. A recusa do
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ficcionista em relatar os acontecimentos que culminam no desaparecimento da
personagem faz do romance um “quebra-cabeça”, cujo formato final é múltiplo e sempre
dependente da corroboração de quem lê o texto. Essa multiplicidade sugere que, assim
como a ficção, também a história depende da ótica de quem relata os eventos, do seu grau
de envolvimento e do seu foco de interesses. Estrategicamente, Fowles alterna os
segmentos de uma narrativa tipicamente realista com as reflexões discursivas de um
narrador autoconsciente, transferindo para o leitor a autenticação do relato.
Outra referência histórica de suma importância para o desenvolvimento do romance é
o Shakerismo, dissidência dos Quakers ingleses, que liderada por Ann Lee estabeleceu-se
nos Estados Unidos da América em 1774. O romance revela a admiração do autor pela
Ann histórica, que, significativamente, nasce ao fim do romance. Fowles esclarece que
embora possa parecer estranho que um ateu dedique um romance a uma forma de religião,
ele o fez impulsionado pelo carisma e determinação de uma mulher que, ao fundar uma
religião cujo intuito era combater as desigualdades sociais, contrariou as convenções de
sua época, rejeitou com dignidade os padrões que lhe foram impostos e ousou criar uma
nova ordem social.
Os Quakers, também denominada a Sociedade Religiosa dos Amigos, surgiram no
século XVII, no tempo da Guerra Civil Inglesa. Nessa época, George Fox e outros deram
a vários grupos dissidentes uma visão unificada e uma forma de organização que tem
sobrevivido até os dias de hoje. O cognome “Quakers” deveu-se ao fato de que eles
“estremeciam” diante de Deus.
Por mais de trezentos anos a Sociedade Religiosa dos Amigos resistiu à ideia de
escrever um credo listando os dogmas que deveriam ser observados por todos os
membros, pois entendia que isso seria limitar os poderes do Espírito Santo. Entretanto,
alguns Quakers, individualmente, produziram registros consideráveis, descrevendo a
própria experiência religiosa.
Por muitas gerações, desde 1738, seleções desses escritos, conjugados aos requisitos
legais para a condução de serviços religiosos como casamentos, funerais e outros eventos,
foram unidas em uma antologia intitulada “O livro da disciplina”, entendendo-se
disciplina como discipulado. O que é atípico nessa antologia, que exercia a função de guia
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espiritual, é o fato de que cada geração de Quakers sentia ser necessária a sua revisão.
Assim a questão dos testemunhos tradicionais evoluiu para os princípios de Paz, Verdade,
Igualdade e simplicidade e a redação da antologia – que continha invocações tradicionais
como “thee” e “thou” – tornou-se obsoleta.
Os Shakers, foco da atenção de John Fowles- graças à Ann Lee histórica- foram um
grupo de dissidentes que se separou dos Quakers em 1747. Eram assim conhecidos
porque literalmente “sacudiam-se” de emoção durante os seus louvores. O grupo, após
intensa perseguição, foi para os Estados Unidos da América em 1794 e, com o tempo, o
número de membros foi decrescendo- principalmente devido à sua crença no celibato- até
que desapareceu por completo. Hoje, os Shakers são recordados apenas pelas belas peças
de marcenaria que produziam, as quais, apesar de simples, eram muito atraentes.
Nardi Campion (1990), em sua biografia de Ann Lee, Mother Ann Lee, Morning Star
of the Shakers, revela fatos preciosos que elucidam os caminhos que Fowles tomou ao
compor a protagonista de A Maggot, Rebecca Lee, a mãe ficcional de Ann Lee.
A biografia esclarece que pouco se sabe de Ann Lee exceto o que os raros registros
históricos nos deixaram: sabe-se que nasceu em 29 de fevereiro de 1736, filha de um
certo John Lee, em Toad Lane, na parte mais antiga de Manchester, Inglaterra. Sabe-se,
também, e graças ao livro Testemonies Concerning the Character and Ministry of Mother
Ann Lee (WELLS, 1827), uma coletânea de memórias de pessoas que chegaram a
conviver com ela, que seu pai era ferreiro e que o nome de sua mãe não consta em
nenhum registro histórico, uma vez que a mulher não tinha importância na sociedade da
época, embora seja lembrada como uma mulher extremamente religiosa e piedosa.
O mesmo livro a descreve fisicamente a partir de dados esparsos da memória das
testemunhas: uma jovem baixa, ligeiramente rechonchuda, de cabelos castanhos claros e
olhos azuis.
Como toda criança da época, não teve infância, pois foi posta a trabalhar nos moinhos
aos oito anos de idade. A riqueza dos donos dos engenhos, que viviam em amplas
mansões Georgianas com vistas para a floresta de Lancashire, era alimentada com a
desgraça e a pobreza dos muitos habitantes de uma Manchester paupérrima.
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Ann Lee não sabia ler ou escrever, mas era dona de uma inteligência incomum e tinha
uma memória invejável.
A vida dos moradores de Manchester naquela época se resumia ao trabalho e às horas
passadas nas tavernas, onde buscavam esquecer a exploração dos patrões e a imundície a
sua volta. Não só os homens iam às tavernas, mas também as mulheres e os jovens, como
afirma uma das testemunhas: “It is not just adult males who come to the taverns to drug
their minds with alcohol.Alas, no. The mother with her wailing baby, the young girl with
her sweetheart, the half-clad, ill-fed child, all are jumbled together in those dirty dens of
drink.”. 9
A promiscuidade em que viviam adultos e crianças, compartilhando os mesmos
aposentos e banheiros ao ar livre, despertou em Ann Lee uma rejeição ao sexo, ao ponto
de tentar convencer a própria mãe de evitar contato sexual com o pai. Tal atitude fez com
que o pai a espancasse diversas vezes.
Com a morte da mãe, coube a Ann educar os irmãos menores, mas esta não conseguiu
evitar que sucumbissem à decadência moral da época. Ela mesma só escapou graças à
descoberta da religião.
A Igreja da Inglaterra era antes de tudo comprometida com os rituais e a questão do
poder, pouco se importando com a condição humana e o modo pelo qual os pobres
encontravam-se à mercê de leis brutais.
Naquela época, 253 ofensas eram punidas com a pena capitale; cortar uma árvore ou
atirar em um coelho podia resultar em enforcamento e até uma criança de dez anos podia
ser sentenciada à morte. Ann não conseguia crer na justiça de uma igreja que corroborava
esse abuso de poder.
A sua mocidade foi marcada pelos diversos grupos de dissidentes religiosos que
surgiram: John Wesley, James e Jane Wardley foram seus contemporâneos. Os Wardleys
foram Quakers até 1747, quando formaram uma nova dissidência, a qual Ann aderiu. Seu
serviço religioso era diferenete dos demais: começavam por uma meditação, seguida de
confissão de pecados e então expressavam seu louvor a Deus cantando e dançando. Desse
9

Não são apenas os homens que vêm às tavernas inebriar suas mentes com o álcool. A mãe com o bebê a
choramingar, a jovem e seu namorado, a criança seminua e mal alimentada, todos se misturam naqueles
antros imundos de bebedeira.
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hábito de louvor derivou-se o cognome “Shakers”. No entanto o que mais atraía Ann Lee
era o fato de que entre eles era dado à mulher o direito de falar, ao contrário de todos os
demais grupos religiosos, que seguiam à risca as palavras do apóstolo Paulo acerca das
mulheres10: “Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido
falar; mas estejam submissas como também a lei o determina”.
Jane Wardley, em seus pronunciamentos, dizia que Deus era, simultaneamente,
homem e mulher; que Cristo fôra o princípio masculino de Deus e que o feminino ainda
estava por vir.
Aos vinte e seis anos de idade, Ann foi obrigada a casar-se por ordem de seu pai, que,
inclusive, escolheu o noivo, apesar de ela ainda conservar o mesmo repúdio ao sexo que a
acompanhava desde a infância. Deu à luz quatro filhos que morreram antes dos seis anos
de idade, o que plantou em Ann Lee uma revolta ainda maior contra o casamento que lhe
fôra imposto, atribuindo a morte dos filhos ao pecado pessoal. Decidiu, então, jamais vir
a relacionar-se sexualmente com seu marido, que, revoltado, chegou até a solicitar o
auxílio da Igreja. Contudo, Ann se manteve irredutível. Surpreendentemente, Abraham
Stanley, o marido, acabou por converter-se ao Shakerismo, tornando-se também um
celibatário, só vindo a abandonar o grupo treze anos depois, quando já haviam se
estabelecido na América.
Muito embora a história de Ann possa parecer absurda para os padrões de
comportamento de leitores contemporâneos, é absolutamente notável a persistência e a
força de uma mulher que tinha contra si todo um código social e religioso. Aos poucos os
seus testemunhos tornaram-se tão eloquentes que o grupo cresceu e até mesmo John Lee e
os irmãos de Ann converteram-se ao Shakerismo.
A ação de Ann Lee em seu meio obviamente não passou despercebida e ela foi, por
diversas vezes, mantida presa, como um ladrão ou criminoso comum. Em 1770, em um
desses períodos de aprisionamento, Ann teve uma visão que marcou definitivamente o
início do Shakerismo. Assim como Joana D’Arc, desde criança, Ann ouvia vozes e tinha
visões, mas naquele dia ela “assistiu à expulsão de Adão e Eva do paraíso” concluindo
que no sexo estava toda a causa da separação entre o homem e Deus.
10

Bíblia Sagrada. I Co, 14-34
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Anos mais tarde, em mais uma das prisões nas quais esteve, Ann teve a visão do
próprio Cristo dizendo-lhe que ela era a sua sucessora na terra. A concepção de uma
Segunda vinda de Cristo como mulher não pareceu estranha aos Wardleys ou aos demais
seguidores, uma vez que os próprios Quakers, dos quais eram dissidentes, concediam às
mulheres os direitos que a sociedade lhes negava.
A história pessoal de Ann Lee, não quanto às suas crenças, mas quanto à ousadia e à
insubmissão aos poderes vigentes exerceu extrema influência na composição da
personagem Rebecca Hocknell, como verificaremos posteriormente.
A par da referência a esses dois grupos religiosos, o ano escolhido por Fowles para
situar historicamente o seu romance, 1736, foi especialmente tumultuado, devido às
desordens causadas pelo embate entre o governo e os destiladores ilícitos de uísque. Em
um desses tumultos, o Capitão Porteous atirou contra uma multidão em Edinburgh, após a
captura de dois contrabandistas, um dos quais fugiu, enquanto o outro foi enforcado. O
incidente, conhecido como “Porteous Riots”, é citado na “Historical Chronicle” e
funciona como um dos referentes históricos que situam o romance temporalmente.

1.2 Situando o passado em Memorial do Convento

Em MC, Saramago instaura o background histórico através do relato dos fatos que
deram origem à construção do convento de Mafra, em Portugal, muito embora o leitor
não tarde a descobrir que a construção do convento, anunciada no título, constitui uma
armadilha, pois constrói no leitor uma expectativa que não se cumpre da maneira
esperada.
D.João V, que passou à história como o rei edificador, reinou em um período da
história de Portugal que coincidiu com o de maior afluxo de ouro brasileiro. Foi um longo
reinado, que se estendeu de 1706 a 1750. Ao contrário do que se esperava, no entanto, o
aumento da receita pública e privada não trouxe modificações à estrutura social
portuguesa. Havia riqueza, mas não alguém que tivesse a habilidade de multiplicá-la e,
além disso, El-rei preocupava-se com a manutenção de uma corte luxuosa e do prestígio
real, ainda que isso custasse a dissipação de quase tudo o que cabia ao Estado— um
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quinto, para sermos mais precisos, do ouro vindo do Brasil, além do rendimento do
tabaco, do açúcar, do comércio de escravos e do pau-brasil, dentre outras fontes de
receita.
O que sobrava à nobreza em altivez, faltava em cultura e tradição, de onde se pode
concluir que grassava uma ignorância quase geral, à qual José Hermano Saraiva se refere
nos seguintes termos: “Esta falta de élites verificava-se em todos os campos: na cultura,
na arte, na política, na economia. A inexistência de empresários activos impediu que nas
décadas do ouro surgissem empreendimentos reprodutores da riqueza” (SARAIVA, 1996,
p.241).
Antonio José Saraiva assim comenta a época:

Quanto à música de capela, da câmara, e, sobretudo, de ópera, deve-se destacar o envio
ao estrangeiro dos bolseiros António Teixeira e Francisco António de Almeida e o
contrato do músico Domenico Scarlatti (...) No domínio das artes plásticas, D. João V
fez vir notáveis artistas, como Ludovce, Nazoni, Azzolini, etc.” (SARAIVA, 1955,
p.614).

Alguns historiadores atribuem o interesse de D. João V em um invento do Padre
Bartolomeu de Gusmão— uma máquina de voar— à sua preocupação com o
desenvolvimento e a segurança do reino e à carência absoluta de Portugal em especialistas
das mais importantes áreas do saber:

Deve ter-se como significativa a curiosidade que rodeou a passarola de Bartolomeu de
Gusmão; significativo o facto de este homem, que o Santo Ofício acusou de judaizar às
escondidas, ter sido secretário particular de D. João V; significativo que na confiança do
monarca lhe sucedesse o irmão, Alexandre de Gusmão, que além de hábil político e
diplomata, de economista competente, nos interessa como teórico do mercantilismo e
apologista do classicismo literário francês, e cujas críticas à aristocracia de sangue, ao
clero regular, e até ao absolutismo, saíram a pouco e pouco, ao longo do século XVIII,
do segredo de uma roda de amigos para atingir a publicidade com a propaganda liberal
(SARAIVA, 1955, p.612)

Atentemos para o registro da História de Portugal, de Joaquim Veríssimo Serrão:
(...) era conhecido pelo “Padre Voador”, devido à criação de aeróstatos com que
pretendia dominar os céus. Com a sua “Passarola”, desejou em 1709 voar sobre o castelo
de São Jorge para o terreiro do Paço. Apesar do mecenato régio, as experiências não
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foram coroadas de êxito, o que não impediu a aura que manteve entre os homens do
tempo. ( SERRÃO, 1982, p. 322).

Desde o século XVII os franciscanos tentavam angariar fundos para a construção de
um convento na vila de Mafra. A oportunidade surgiu quando, após três anos de espera
infrutífera pelo nascimento de um herdeiro, El-rei cedeu à insistência de Frei Antonio, um
dos membros da Ordem Franciscana de Santa Maria da Arrábida, e decidiu mandar
construir o convento caso Deus permitisse que lhe nascesse um herdeiro. Com o
nascimento da infanta D. Maria Bárbara, em 4 de dezembro de 1711, não havia como
fugir à promessa.
Como também para tal feito o país não dispunha de técnica nem de trabalhadores
especializados, foi preciso recorrer à importação maciça de artistas estrangeiros, assim
como foram adquiridas obras de arte inteiramente produzidas fora de Portugal. A pedra
fundamental foi lançada no mesmo ano, no Alto da Vela, em uma cerimônia caríssima
que custou cerca de oitenta contos de ouro.
O projeto inicial do convento, a cargo do arquiteto alemão João Frederico Ludwig, foi
modificado inúmeras vezes e ao fim, ao invés de comportar treze religiosos, como fora
previsto de início, dispunha de alojamento para trezentos religiosos, uma basílica,
desproporcional em relação ao conjunto, e o palácio real, somando cerca de mil e
trezentas dependências.
A obra, iniciada em 1717, durou até 1750. Como o rei queria que a basílica fosse
sagrada no dia do seu aniversário, em 22 de outubro de 1730, e para que a obra fosse
concluída a tempo, foram apanhados à força todos os homens em condições para o
trabalho, somando quarenta e cinco mil trabalhadores e sete mil soldados para fazê-los
trabalhar.
Contudo, não é apenas a história da construção do convento que constitui o
background histórico do romance. Também a Guerra de Sucessão pelo trono da Espanha
e a ação da Inquisição em Portugal fornecem a base histórica da qual o romancista faz uso
para situar temporalmente o seu romance.
A Guerra da Sucessão pelo trono espanhol foi, antes de tudo, uma guerra entre
potências econômicas pela primazia comercial nas colônias ultramarinas. Bem antes da
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morte do rei Carlos II já se havia instaurado a preocupação com a vacância do trono, uma
vez que ele não tinha herdeiros diretos. Com a sua morte, uma profusão de herdeiros em
potencial começou a surgir e até mesmo D. Pedro II, valendo-se do fato de ser
descendente, em sexta geração, dos Reis Católicos, formulou a sua pretensão. No entanto
a sucessão gerou um conflito entre pretendentes mais próximos e mais poderosos: o
arquiduque Carlos, filho do imperador Leopoldo da Alemanha, e Felipe, neto de Luís
XIV. Embora o testamento de Carlos II fosse claro quanto ao seu sucessor, Felipe, o fato
de que o imperador Leopoldo não o reconhecia como sucessor gerou uma guerra entre a
Áustria e a França.
Portugal estava propenso a aderir ao bloco de países que apoiava o herdeiro francês,
mas ao saber do apoio dado pela Inglaterra à Áustria, imediatamente mudou de lado,
evitando problemas diplomáticos que não lhe convinham no momento. Em troca do
apoio, obteve a promessa da anexação de uma extensa região ao longo da fronteira com a
Espanha. O final da guerra deu o trono ao herdeiro francês, a Inglaterra, apesar de tudo,
obteve grande parte da América francesa, garantindo o direito de comerciar nas colônias
espanholas, e Portugal não obteve o cumprimento das promessas feitas, apesar de ter-se
aliado aos vencedores.
A Guerra de Sucessão está incluída no espaço histórico de Memorial do convento,
representando metonimicamente a situação dos pequenos na guerra. É nessa guerra que
Baltasar perde a mão esquerda, sendo mandado embora do exército por já não ter
serventia nele:

Sete-Sóis, mutilado, caminhava para Lisboa pela estrada real, credor de uma mão
esquerda que ficara parte em Espanha e parte em Portugal, por artes de uma guerra em
que se haveria de decidir quem viria a sentar-se no trono de Espanha, se um Carlos
austríaco ou um Felipe francês, português nenhum[...] (MC, p.36)

O outro referente histórico é a Inquisição, que se instalou em Portugal a pedido de D.
João III, sob a alegação de que os judeus ameaçavam a fé cristã. No entanto, o que havia
de fato era um interesse por parte do Estado em aumentar os bens da coroa através dos
bens confiscados aos judeus condenados:
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Em 1531, D.João III pediu ao papa a licença necessária para a organização da Inquisição
em Portugal. Os cristãos-novos mobilizaram toda a sua força económica para o impedir,
afirmando que o que se pretendia era apenas espoliá-los. Existe muita documentação
sobre essa luta diplomática e a sua leitura obriga a dar razão aos Judeus: a questão do
confisco das fortunas teve papel fundamental. (SARAIVA,1996, p.182)

Além das heresias, a Inquisição também perseguia a bigamia, a homossexualidade e a
magia, tendo muitos inocentes sido supliciados devido à acusação de bruxaria.
O auto de fé tinha um papel importante, pois o seu objetivo não era reconciliar o
pecador com Deus, mas manter acesa a chama do seu crime através da humilhação
pública. As penas variavam do açoite e prisão perpétua até o degredo, o garrote e a
fogueira. Os autos de fé eram cerimônias com requintes grandiosos, geralmente iniciados
por uma procissão seguida da leitura das sentenças e culminavam nos suplícios.
Paralelamente, como Teresa Cristina Cerdeira da Silva (1989, p.52) nos faz recordar,
as festas religiosas davam vazão aos desejos recalcados do povo, promovendo uma
euforia coletiva. Aqueles eram uns dos poucos momentos em que as diferenças sociais
deixavam de ser importantes. Disso o narrador dá conta ao referir-se à Quaresma: “Mas
esta cidade, mais que todas, é uma boca que mastiga de sobejo para um lado e de escasso
para o outro, não havendo portanto mediano termo [...] Porém, a Quaresma, como o
sol, quando nasce, é para todos” (MC, 25).
Na procissão semiorgíaca da Quaresma, o êxtase religioso e o erótico confundem-se e
excedem-se. Ao mesmo tempo, é através da descrição das festas religiosas que o narrador
relata a hipocrisia, a luxúria e a libertinagem na qual o clero vivia em Portugal. Como a
vida religiosa oferecia muitos, não eram poucos os que nela ingressavam por outros
interesses que não a vocação e não se furtavam aos apelos da carne, fazendo da vida
eclesiástica o extremo oposto do que a fé cristã pregava.
Esse background histórico se faz necessário para que se entenda o Memorial do
convento não só como o memorial dos oprimidos, mas também como um romance cuja
mola principal é a transgressão, que reescreve no palimpsesto da historiografia, com a
pena do ficcionista contemporâneo, uma história alternativa, que pode muito bem
preencher as lacunas dos registros oficiais, assim como subverter esses registros ou pô-los
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à prova. A linha que separa a história da ficção é tênue e todas as estórias são perseguidas
pelos fantasmas das histórias que poderiam ter sido.

1.3 A ficção como um mundo paralelo

Na metaficção historiográfica os referentes históricos são introduzidos e subvertidos,
como uma escrita palimpsesta, permeada pela ironia do autor, que reescreve o passado à
luz de seus questionamentos presentes.
A relação do discurso com o poder acompanha a evolução do homem, desde as suas
primeiras formas de grupamento até à formação dos estados nacionais. A missão
primordial da metaficção historiográfica está na amplitude de reflexões que oferece ao
leitor, pois, como aprendemos através da máxima de Hebbel: “numa obra de arte o
intelecto faz perguntas; não as responde” (apud MERQUIOR, 1980, p.41.). Cabe à
literatura o papel de despertar essas reflexões; não de apontar soluções. Se a historiografia
tradicional é rejeitada em prol de uma nova interpretação dos registros passados e essa
questão é levantada na metaficção historiográfica, isso se deve ao fato de que o poder do
discurso não foi e não é privilégio do passado, mas, igualmente, apresenta-se como uma
arma ideológica do presente.
Não pretendemos aqui levantar as memoráveis discussões entre Habermas, Lyotard e
Jameson sobre o significado do pós-modernismo, tampouco estabelecer como definitiva a
interpretação de Hutcheon de uma estética pós-moderna. Desejamos refletir sobre a
maneira pela qual a metaficção historiográfica interage com o seu leitor, os processos que
desencadeiam essa interação, assim como discutir, à luz das recentes teorias do sujeito, a
importância do papel daquele que segura a pena e transforma em discurso os próprios
questionamentos.
A observação do estado de ”pós-modernidade” nos faz crer na metaficção
historiográfica como uma resposta sob a forma de indagação acerca dos rumos do gênero
romance e, porque não dizer, da própria literatura.
Se o pós-modernismo é ou não uma continuidade do modernismo não completamente
efetivado, se é uma conseqüência ou não de um capitalismo tardio, se é ou não uma
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rejeição das grandes-narrativas, com certeza não é o que há de mais relevante no
propósito da metaficção historiográfica. A sua essência é questionar os absolutos e revelar
como a verdade pode ser vista por um prisma, cujas nuances são sempre diferentes e
possíveis.
Ao relatar o evento histórico, tomando por base o seu registro, ao distanciar-se dele,
desviando o foco da atenção do leitor para interpretações outras que não as previsíveis, a
metaficção historiográfica está cumprindo o seu papel de desvincular-se do centro,
abrindo um leque de interpretações possíveis nas margens, oferecendo ao leitor um
mundo paralelo, que poderia ter contido também eventos reais e geradores de fatos
históricos.
É impossível, neste ponto, ignorar a interpretação de Barth (1984, pp. 63-76), assim
como a de Borges, que viam a literatura como um constante processo de recontar estórias,
ou histórias, que já foram contadas. A originalidade— outro ponto de acirrada discussão,
que oportunamente abordaremos— dependeria, então, dos artifícios a serem usados.
Hutcheon (1991, p.28) afirma que a paródia não foi eleita gratuitamente pelos autores
pós-modernos como meio de expressão, pois é uma forma pós-moderna perfeita, graças à
sua característica de desafiar aquilo que reproduz.
Margaret A. Rose (1991, p. 272) afirma que embora as teorias modernas da paródia
tenham-na reduzido ao burlesco, a visão pós-moderna resgata, simultaneamente, tanto o
seu aspecto metaficcional como o cômico, ao invés de tentar restringi-la a apenas um
desses aspectos. Para Rose, a paródia só pode ser entendida como pós-moderna se
desafiar e superar as reduções simplistas do passado em favor de uma relação complexa
do metaficcional e do cômico, sendo este último compreendido como algo positivo.
Sob esse ponto de vista, Hutcheon (1985b, p.6) não diverge muito, uma vez que
interpreta a paródia como uma “reflexão com distância crítica”, que prioriza a diferença
em detrimento da similaridade, destituindo-a do caráter depreciativo usual.
A Maggot é, estruturalmente, uma paródia da história de detetive, da qual se distancia,
apresentando, também aspectos paródicos em relação à literatura inglesa do século XVIII,
como, por exemplo, a técnica epistolar, e, assim como Memorial do convento, constitui
uma paródia do romance histórico tradicional, segundo a definição de Hutcheon. Os
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processos de instauração da paródia nos romances citados serão devidamente explorados
no decurso deste trabalho.
Tanto AM quanto MC apresentam estratégias metaficcionais, sem, no entanto,
abdicarem do uso da ironia, que imprime ao texto um caráter cômico ao mesmo tempo
em que convida o leitor à reflexão.
David Muecke (1969), em The Compass of Irony, estabelece uma diferença entre a
ironia em sua acepção geral e a ironia romântica, sendo que a primeira é uma estratégia
retórica na qual se observa um contraste entre o significado literal do que se diz e a
intenção subjacente, enquanto que a segunda consiste em uma estratégia basicamente
formal, que enfatiza o caráter ficcional da obra literária. Em uma breve definição pode-se
dizer que a ironia romântica corresponde às estratégias metaficcionais.
O termo “ironia romântica” tem sua origem no romantismo alemão, mais
especificamente nos fragmentos de Friedrich Schlegel (1971). Ao explicar sua teoria,
Schlegel afirma que “a ironia é a análise da tese e da antítese”, “a forma do paradoxo”.
Embora tenha primeiro surgido como teoria, na prática a ironia romântica consiste na
auto-reflexividade do texto, que expõe a ficcionalidade do produto estético, isto é, o
processo de sua construção, e estabelece com o leitor o pacto da verossimilhança.
Hutcheon (1995), em Irony’s Edge, advoga a transferência do foco do ponto de vista
do ironista para o ponto de vista do decodificador, ou intérprete, uma vez que a percepção
da ironia depende em grande parte da atuação desse decodificador. Para Hutcheon a
ironia ocorre no espaço entre o “dito” e o “não dito” e o seu significado é inclusivo e
relacional. A coexistência e a interação entre o “dito” e o “não dito” estabelecem as bases
sobre as quais o significado da ironia será inferido.
A ironia tratada como estratégia retórica tem sido alvo do exame de muitos teóricos,
mas Muecke (1996), em Irony and the Ironic, estabelece uma classificação
pormenorizada da ironia, que examinaremos tomando os romances que constituem o
corpus deste trabalho como exemplo.
Passemos à análise de algumas das instâncias de ironia em AM:

26

John Lee would not have understood Cogito, ergo sum;and far less its even terser
modern equivalent, I am.(...) John Lee is, of course; but as a tool or a beast is, in a
world so entirely pre-ordained it might be written, like this book.11 (AM, p.385)

O exemplo citado representa uma categoria que Muecke denomina “ironic mockery”,
na qual uma personagem é objetivamente ridicularizada pelo narrador. Observe-se,
igualmente, a instância de ironia romântica, em que, abertamente, o autor chama a
atenção do leitor para o status do romance como artefato.
E ainda:
She (...) pulled out what she was looking for and, quickly raising her skirts, sat upon it.
She did not have to remove any other garment for the very simple reason that no
Englishwoman, of any class, had ever worn anything beneath her petticoats up to this
date, nor was to do so for at least another sixty years. One might write an essay on this
incomprehensible and little-known fact about their under-clothing, or lack in it.12
(AM, p. 339)

Este exemplo ilustra um caso de “instrumental irony”, em que existe uma aparente
inocência e casualidade no comentário do ironista.
No exemplo a seguir há um caso de “observable irony” em que a crítica à sociedade
moderna, que ainda se mostra mística apesar dos avanços científicos, não é explícita, mas
velada pela aparente crítica do narrador à sociedade inglesa do século XVIII.

A modern person would not have had a shadow of doubt that Rebecca was lying, or at
least inventing. Gods, except for an occasional Virgin Mary to illiterate Mediterranean
peasants, no longer appear; even in Ayscough’s time such visions were strongly
associated with Catholic trickery, something good Protestants expected and despised.
Yet his England, even his class of it, was still very far from modern certainties. 13
(MC, p. 411)
11

John Lee não compreenderia Cogito, ergo sum; e muito menos seu lacônico equivalente moderno,
“existo” (...) John Lee existe, naturalmente; assim como uma ferramente ou uma besta, em um mundo tão
inteiramente pré-ordenado que poderia ser escrito, como este livro.
12
Ela [...] encontrou o que procurava e, levantando as saias, sentou-se. Não teve que tirar nehuma peça de
roupa, pelo simples motivo de que nenhuma inglesa havia usado qualquer coisa que fosse embaixo de suas
anáguas até aquela data, ou pelo menos pelos sessenta anos seguintes. Alguém poderia escrever um ensaio
sobre este fato incompreensível e pouco conhecido sobre suas roupas íntimas, ou melhor, sobre a falta
delas.
13
Uma pessoa dos dias de hoje não teria tido a menor sombra de dúvida de que Rebecca estava mentindo,
ou pleo menos inventando. Os deuses não aparecem mais, exceto, é claro, uma Virgem Maria que se revela
ocasionalmente a camponeses mediterrâneos; mesmo no tempo de Ayscough tais visões eram associadas a
ardis católicos, algo já esperado e desprezado pelos bons protestantes. No entanto, a Inglaterra de Ayscough
estava ainda muito distante das certezas modernas.
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A voz anônima que surge no texto de MC, supostamente de uma freira da Igreja da
Madre de Deus, assim se expressa:

[...] este é o único e verdadeiro Santo Sudário que existe na cristandade, minhas
senhoras e meus senhores, como todos os outros são igualmente verdadeiros e únicos,
ou não seriam à mesma hora mostrados em tão diferentes lugares do mundo, mas,
porque está em Portugal, é o mais vero de todos e único mesmo. (MC, p.29)

A ironia no exemplo citado é intencional, pois este contém em si mesmo um
paradoxo, que gira em torno da conotação das palavras “verdadeiro” e “único”. O locus
interpretativo, no entanto, está mais além, no amplamente divulgado ateísmo do autor.
Este é um caso típico do que Muecke define como “instrumental irony”, em que o ironista
finge não estar ciente do que realmente diz.
E ainda no exemplo a seguir:

[...]e quando o caixão foi colocado nas andas que o haviam de transportar, descobriu-se
el-rei e pai, tendo-se descoberto e coberto outra vez, voltou para o paço, são as
desumanidades do protocolo. Lá seguiu o infante sozinho (...) pelas ruas por onde o
funeral passa estão em alas os soldados, mais os frades de todas as ordens, sem exceção,
além dos medicantes como donos da casa que receberá o menino morto de desmame,
como mereceram o convento que vai ser construído na vila de Mafra, onde há menos de
um ano foi enterrado um rapazito de quem não chegou a averiguar-se o nome e que
levou acompanhamento completo, iam os pais, e os avós, e os tios, outros parentes,
quando o infante Dom Pedro chegar ao céu e souber destas diferenças, vai ter um grande
desgosto. (MC, p.95)

Este é um caso típico de ironia verbal decorrente da ironia de eventos. Ao narrar a
aterissagem da passarola o narrador diz:

[...]é bem verdade que não se acabam os milagres, e este foi dos bons, nem foi preciso
invocar São Cristovão, ele lá estava, vigiando o trânsito, viu aquele avião
desgovernado, deitou-lhe a grande mão e evitou a catástrofe, para seu primeiro milagre
aéreo não esteve nada mal. (MC, p.179)

O contraste entre o conhecimento do mundo do narrador do século XX e o evento
situado no século XVIII serve novamente à intenção do autor de desconstruir o discurso
religioso através da ironia verbal.
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A ironia, portanto, associada à metanarrativa, constitui instrumento pelo qual a
metaficção historiográfica dessacraliza o saber sobre o passado histórico.
Nas obras que analisaremos neste trabalho, os autores manipulam os temas do
passado, fazendo-se valer de narrativas autoconscientes, que estabelecem diferenças onde
se supõe que haja apenas semelhanças, e constróem as próprias identidades.
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2 O DIÁLOGO DAS VOZES

A fim de analisarmos os artifícios e estratégias pós-modernas em MC e AM, faremos,
primeiramente, uma exposição da terminologia que doravante usaremos na nossa análise
da narrativa.
Genette (1972, p. 75) utiliza o termo diegese para designar o universo espáciotemporal no qual se desenrola a ação, o “mundo possível” que valida e confere
inteligibilidade à estória. A partir dessa definição, ele cria outros termos que têm por
finalidade delimitar os três níveis narrativos que compõem a narratologia genettiana: o
nível extradiegético, em que se situa o narrador exterior à estória que narra, o nível
intradiegético, em que se situam as entidades que integram a estória, constituindo um
universo próprio, e, finalmente, o nível metadiegético, que é constituído por um relato
proveniente do nível intradiegético. Considerando-se que “todo o evento narrado por uma
narrativa se encontra em um nível diegético imediatamente superior àquele em que se
situa o ato narrativo produtor dessa narrativa” (1972, p. 238), então o nível extradiegético
será o primordial, aquele a partir do qual outros níveis narrativos podem ser constituídos.
Se levarmos em consideração a definição de Hutcheon (1991), para quem a paródia é
uma “reflexão com distância crítica”, ambas as obras analisadas são, no discurso, uma
paródia da diegese.
Fowles e Saramago reconstroem a ambientação e a temática do século XVIII em AM e
MC, respectivamente, para subvertê-las através da ironia. A manipulação da forma e do
discurso do passado suscita no plano do enunciado questionamentos equivalentes àqueles
que induzem no plano da enunciação. A ironia manifesta-se de forma marcante, tendo
como veículo a metanarrativa, a intrusão do narrador que comenta os eventos da diegese.
Muito embora a tradição dos narradores autoconscientes tenha a sua origem no século
XVI, tendo sido, inclusive, utilizada por Cervantes em Dom Quixote, foi no século XVIII
que se tornou uma estratégia narrativa mais conhecida, angariando, entre outros adeptos,
autores como Fielding e Sterne, vindo a tornar-se, contemporaneamente, um dos traços
mais marcantes da ficção pós-moderna.

30

A metanarrativa é a autoconsciência do processo do narrar, que revela a ficção como
artefato, refletindo sobre si mesma, fornecendo comentários sobre o seu status como
ficção e como linguagem, expondo com clareza os seus processos de produção e
recepção.
Através da voz que invade o relato, elemento mediador entre dois mundos
ontologicamente diferenciados— o ficcional, onde as personagens transitam, e o mundo
do leitor—, são estabelecidas relações dialógicas que conduzem o leitor a perceber a obra
mais como processo do que como produto. Dada essa sua característica, Hutcheon, (1985
b,p.6) denominou os textos assim construídos “narrativas narcísicas”, pois, ao
desnudarem a ficção, transformam o leitor em cúmplice do processo do fazer, da poiesis.

2.1 A quem pertence a voz?

A questão da existência ou não de um autor perceptível no texto tornou-se, com o
chamado pós-estruturalismo francês e mais especificamente com a teoria da “morte do
autor” de Roland Barthes (1987, p.54), um tema amplamente discutido.
O termo autor designa uma entidade exterior à própria teoria da narrativa e refere-se
diretamente à questão da criação literária como elemento produtor do texto, o sujeito de
uma atividade literária que elabora um universo diegético, com suas personagens e ações.
Por muito tempo predominou na teoria literária o sentido “teológico” da autoria, isto
é, a visão do autor como um deus criador e a questão da originalidade esteve igualmente
atrelada a essa visão. A incorporação de outros textos, ou mesmo fragmentos de textos,
era levada a ser considerada como plágio, uma vez que a “criação original” era
considerada um dogma literário.
A partir do questionamento de Eliot (1966, pp13-22) quanto ao problema da herança
literária e da maneira pela qual ela se expressa através da tradição e se manifesta na
produção literária, surgiu um movimento de contestação da visão deificada do autor.
Primeiramente, a questão da autoria sofreu a crítica do formalismo imanentista, que
desvalorizava a dimensão histórico-ideológica do texto narrativo, ignorando o contexto
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histórico concreto da obra literária, assim como tudo o que pudesse ser considerado
reflexo da opinião do autor.
A esse extremismo seguiu-se uma nova postura crítica que visava a estabelecer a
recontextualização da obra literária; não, evidentemente, à moda da corrente crítica
historicista, que via na obra um vínculo indissolúvel com a biografia do autor, mas
partindo do texto a fim de relacioná-lo ao contexto histórico-social14.
Com a reabilitação da perspectiva histórica, também a questão da originalidade voltou
à baila, pois, conforme afirmou Bakhtin (1981, p.293), um texto não é propriedade
privada do usuário, mas povoado por intenções alheias. O texto passou, então, a ser
concebido como plural e aberto, receptáculo da manifestação da herança cultural coletiva
e locus da confluência de inúmeros discursos anteriores, dos quais o autor se apropria no
processo de elaboração do seu texto.
A literatura pós-moderna, em seu vínculo com a história, reproduz essa última
tendência, parodiando o passado, buscando em suas formas e temas o “reabastecimento
da literatura” (1984, p. 206).
A Estética da Recepção, que surgiu entre o final dos anos sessenta e início dos setenta
na então Alemanha Ocidental, veio propor a mudança de foco nos estudos do autor e da
obra, privilegiando as estratégias de interpretação do texto por parte do leitor, e,
conseqüentemente, a concepção de que o leitor, ao ler um texto, ativa frames que estão
armazenadas na sua memória. As frames são estruturas, textos ou temas, que todo
indivíduo compartilha com outros indivíduos e que fazem parte do seu conhecimento do
mundo.
Entre os teóricos da Estética da Recepção estão Hans R. Jauss e Wolfgang Iser, sendo
que o primeiro tinha como preocupação a história da literatura, enquanto que o último
enfocou o processo de interpretação na interação texto-leitor. Para Iser o texto tem um
significado potencial cuja realização, através do processo da leitura, se dá por meio de um
leitor, ao qual denomina implied reader. No entanto, esse leitor fenomenológico,

14

COUTINHO, E. & CARVALHAL, T. org. (1994). Essa coletânea apresenta textos fundadores da
Literatura Comparada, que percorrem a trajetória das relações autor/texto/leitor desde os primórdios dos
estudos literários.
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distancia-se, e muito, do leitor real, pois Iser não o define em termos cognitivos, nem o
situa histórica e socialmente.
O conceito de ponto de vista itinerante15, que trata da presença do leitor no texto,
revela como o leitor, ao processar um texto, se vale de informações já armazenadas e
constrói expectativas acerca do que lê; expectativas essas que são continuamente
transformadas a cada nova informação obtida, na busca de uma consistência textual.
Na interação textual, o leitor é, até certo ponto, guiado por pistas, no processo de
construção de inferências sobre o sentido da diegese, através de uma estrutura de vazios
que ele precisa preencher.
Muito embora o modelo de Iser possa ser discutido quanto ao nível de liberdade que
concede ao leitor, discussão esta que não nos cabe, consoante o perfil de nosso trabalho,
não se pode deixar de reconhecer a sua importância no sentido de forçar o meio
acadêmico a prestar mais atenção ao fato de que, uma vez que o texto é criado para ser
lido; a investigação da interação texto-leitor merece atenção especial.
A porção criativa de um texto é aquela que leva o leitor a uma nova consciência
crítica de seus códigos e experiências habituais. Assim como somos capazes de modificar
o sentido de um texto com nossas estratégias de leitura, ele também nos modifica, ao
questionar as crenças e convenções por meio das quais o abordamos.
Em suma, a visão do discurso como processo comunicativo entre leitor e escritor na
negociação do significado do texto— que se dá nas direcções ascendente, isto é, do texto
para o leitor, e descendente, do leitor para o texto, fundamentou um modelo recente: o
modelo sócio-interacional de leitura, que julgamos ser o modelo cuja abrangência
demonstra dar conta do discurso escrito em forma geral, não apenas do discurso literário.
O modelo citado leva em consideração que o ato de ler envolve tanto um processo
receptivo, o reconhecimento da informação encontrada na página, quanto um processo
cognitivo, a aplicação do pré-conhecimento que o leitor traz para o texto, sem, no entanto,
ignorar que a leitura é um processo de negociação do significado entre o leitor e o
escritor, posicionados sócio-político, cultural e historicamente.

15

O conceito de ponto de vista itinerante ( wandering point) foi criado por Iser para dar conta do processo
de leitura. Ele trata da presença do leitor no texto, pois este ao processar um texto se vale de expectativas do
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Se tomarmos como exemplo o título do romance de José Saramago, Memorial do
convento, veremos o quanto é desafiadora essa interação entre texto e leitor. O título do
romance- que se anuncia um “memorial” e, portanto, sugere o relato histórico da
construção do convento de Mafra- cria no leitor uma expectativa que se desfaz nas
primeiras linhas. A abertura dá a entender que tem por finalidade informar ao leitor o
dado que, historicamente, vem a ser desencadeador da construção do convento: a
infertilidade da rainha. O tom prosaico e irônico que se instaura aí dá início não à
legitimação, mas à subversão do contexto histórico.

D.João, quinto do nome na tabela real, irá esta noite ao quarto de sua mulher, dona
Maria Ana Josefa, que chegou há mais de dois anos da Áustria para dar infantes à
coroa portuguesa e até hoje não emprenhou. Já se murmura na corte, dentro e fora do
palácio, que a rainha, provavelmente, tem a madre seca, insinuação muito resguardada
de orelhas e bocas delatoras e que só entre íntimos se confia. Que caiba a culpa ao rei,
nem pensar, primeiro porque a esterilidade não é mal dos homens, das mulheres sim,
por isso são repudiadas tantas vezes, e segundo, material se necessária ela fosse,
porque abundam no reino bastardos da real semente e ainda agora a procissão vai na
praça. (MC, p. 9)

É com o mesmo tom que o narrador descreve a montagem metódica que D.
João V faz da miniatura da Basílica de São Pedro de Roma, a qual tem uma função
metonímica no texto, ainda que parodicamente invertida. Tido pelos historiadores oficiais
como o rei que construiu o convento de Mafra, o rei é alvo do esforço do narrador para
demonstrar que o único mosteiro que ele foi capaz de erigir foi a miniatura da basílica, a
qual diz ser “quase tão grande como deus.” (MC, p.9)
Fowles e Saramago, cada um a seu modo, rejeitam veementemente, enquanto
indivíduos, a questão da morte do autor ou o caráter absolutamente imanentista do texto.
Ao contestar a noção de ‘autor original e originante’, Barthes (1987, p.54) substituiu-a
pela idéia de um “escrevente textual”, que só existe no tempo do texto da sua leitura. No
entanto, a metaficção historiográfica, ao enfatizar o papel do leitor na concretização do
texto, não ignora o processo de produção. Ainda que Barthes afirme que o conceito de

que encontrará mais adiate e lembranças do que já leu. A cada nova informação, as expectativas são
transformadas e o que foi lido até então reavaliado.
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autor não existe, a posição da autoridade discursiva subsiste, pois está codificada no
próprio ato enunciativo e é ocupada pelo produtor, inferido ou real.
Em entrevista a Carlos Reis, questionado sobre a sua consciência de que seus livros
subvertem convenções, Saramago responde:

A convenção que meus livros aparentemente subvertem é a que menos importância
tem(...) é a da arrumação do discurso, a do modo como uma página se expõe e
descreve,com todo o seu instrumental de sinais gráficos; é nisso aliás que os leitores
menos atentos se detem e fixam. Mas creio que a subversão maior não seja essa.Acho
que, se há uma subversão, é a da aceitação muito consciente do papel do autor, em
livros que se propõem como romance ficção que são.(REIS, 1998, p.97)

Em The French Lieutenant’s Woman (1982), no famoso capítulo treze, quando o
narrador invade o relato para se manifestar quanto à posição de autoria que adota e quanto
às relações entre o real e o imaginário, ele funciona como um alter-ego de John Fowles,
cuja opinião pessoal expressa. Ao dizer que até então fingia estar escrevendo sob o
disfarce de um autor deificado, de acordo com as convenções literárias do período em que
a diegese está situada, o século XIX, afirma também que não se enquadra na concepção
pós-estruturalista da morte do autor, embora seja ele contemporâneo de Roland Barthes e
Alain Robbe-Grillet.
Ao dirigir-se ao leitor nesses termos, o narrador apresenta as convenções literárias
vitoriana e moderna, sem pretender, no entanto, privilegiar nenhum dos dois paradigmas,
assumindo que o discurso que constrói é mais um entre possíveis discursos alternativos.

I do not know. This story I am telling is all imagination. These characters I created
never existed outside my own mind. If I have pretended until now to know my
characters' minds and inner most thoughts it is because I am writing in (just as I have
assumed some of the vocabulary and "voice" of) a convention universally accepted at
the time of my story: that the novelist stands next to God. He may not know all, yet he
tries to pretend that he does. But I live in the age of Alain Robbe-Grillet and Roland
Barthes: if this is a novel, it cannot be in the modern sense of the word. 16
(FLW, XIII, p.97)
16

Eu não sei. Esta estória que estou contando é só imaginação. Essas personagens que criei nunca existiram
fora da minha mente. Se tenho fingido até agora conhecer as minhas personagens e seus mais íntimos
pensamentos é porque estou escrevendo segundo uma convenção universalmente aceita no tempo da minha
estória: a de que o novelista assemelha-se a Deus. Ele pode não saber tudo, contudo finge que sabe. Mas eu
vivo na época de Alain Robbe-Grillet e Roland Barthes. Se isto é um romance, não o é no sentido moderno
da palavra.
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John Fowles assume ser transgressor de paradigmas sob diversas formas— que a
crítica em geral denomina seu protean character— e reage habilmente à pronta aceitação
do meio acadêmico ao conceito barthesiano da “morte do autor” ao escrever Mantissa,
um romance que é uma alegoria do processo da criação sob a forma de paródia das ideias
dos pós-estruturalistas franceses.
Nesse romance, há uma personagem, Miles Green, um escritor, que está em um quarto
de hospital sendo tratado de amnésia e se vê diante de uma enfermeira que lhe estende um
manuscrito como quem entrega um recém-nascido à sua mãe, ainda atordoada pela
anestesia. À medida que a enfermeira lê algumas páginas do manuscrito, este, tal qual um
bebê que recebe um nome, transforma-se em Mantissa, um livro do qual o autor não se
lembra. Esse estado de inconsciência da criação é uma alegoria à discutida morte do
autor. Na realidade, o quarto de hospital corresponde ao crânio do autor e a amnésia ao
estado de total ausência que a teoria de Barthes lhe impõe.
Em FLW, Fowles, através de seu narrador contemporâneo afirma “que todo mundo
planejado é um mundo morto”. Embora não abdique da sua condição de produtor do
texto, admitindo que todo universo ficcional tem um criador, ainda assim distancia-se do
“deus vitoriano”, revelando que, ao começar a escrever um livro, nenhum autor sabe
exatamente como suas personagens serão ou agirão.
You may think novelists always have fixed plans to which they work, so that the future
predicted by Chapter One is always inexorably the actuality of Chapter Thirteen. But
novelists write for countless different reasons (...) Only one same reason is shared by all
of us: we wish to create worlds as real as, but other than the world that is. Or was. This
is why we cannot plan. We know a world is an organism, not a machine. We also know
that a genuinely created world must be independent of its creator; a planned world (a
world that fully reveals its planning) is a dead world. It is only when our characters and
events begin to disobey us that they begin to live.17 (FLW, XIII, p.98)

17

Você pode achar que os romancistas têm sempre planos fixos aos quais servem, de modo que o futuro
predito no capítulo I é sempre inexoravelmente a realidade do capítulo XIII. Mas os romancistas escrevem
por inúmeras razões diferentes. Apenas uma razão é compratilhada por todos nós: queremos criar mundo
tãoreais quanto este é , ou era, mas ainda assim diferentes. Por isso não planejamos. Sabemos que o mundo
é um organismo e não uma máquina. Nós também sabemos que u mundo genuinamente criado tem que ser
independente do seu criador; um mundo planejado( que revela plenamente o seu planejamento ) é um
mundo morto. Ë apenas quando as personagens e os eventos começam a nos desobedecer que começam a
viver.
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O conceito de personagens desobedientes, que ultrapassam o “eu” da pessoa empírica
do autor, obviamente não se refere à existência de personagens autônomas, mas ao fato de
que elas “se criam” no processo do escrever. Sua existência no romance é fruto do signo,
pois elas nascem com a palavra.
Saramago compartilha a visão de Fowles acerca do processo da escritura:

(...) as personagens não são autónomas. Como o meu romance é um romance em
construção contínua, é um romance que vai fazendo a si mesmo, quando afirmo que
aquilo que o autor sabe das suas personagens é o passado, quero dizer que do futuro não
sabe nada (...) mas de repente há como uma espécie de necessidade da própria história
que estou a contar; é a história que necessita que aquela personagem se determine desta
ou daquela forma. Você dirá: “Mas então não é você quem decide?” Sim, sou eu, mas
sou instrumento da narração e a narração é o meu instrumento’(1998, p.135).

Obviamente, a defesa de ambos os romancistas do espaço que cabe ao autor não
invalida de modo algum a voz que surge da diegese, sob a forma do narrador.
Em A Maggot, dada a estrutura híbrida da narrativa e o seu relacionamento estreito
com o questionamento dos limites entre a verdade e a ficção, pode-se dizer que o romance
é dialógico e polifônico— segundo a terminologia usada por Mikhail Bakhtin(1981,
pp.119; 136-152)- um aglomerado de discursos, vozes, dialetos e pontos de vista
diferentes.
No prólogo de A Maggot, Fowles explica que o romance surgiu da sua obsessão por
uma imagem: viajantes a cavalo através de uma paisagem árida:

This fictional maggot was written very much for the same reason as those old musical
ones of the period in which it is set: out of obsession with a theme. For some years
before its writing a small group of travellers, faceless, without apparent motive, went
in my mind towards an event. Evidently, in some past, since they ride horses, and in a
deserted landscape; but beyond this very primitive image, nothing. I do not know where
it came from, or why it kept obstinately rising from my unconscious. 18

(AM, p.5)

18

Este capricho (ou larva) ficcional foi escrito pela mesma razão que aquelas antigas peças musicais do
período, igualmente denominadas maggot: devido à obsessão por um tema. Alguns anos antes desse
romance ser escrito, um pequeno grupo de viajantes, sem rosto, sem motivo aparente, surgiu em minha
mente. Evidentemente, vindos do passado, uma vez que andavam a cavalo em uma paisagem árida. Mas
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Revela, também, como um desses viajantes adquiriu um rosto e uma história:

However, one day one of the riders gained a face. By chance I acquired a pencil and
water-colour drawing of a young woman. There was no indication of the artist, simply a
little note in ink in one corner, which seemingly says, in Italian,16 July 1683. This
precise dating pleased me at first as much as the drawing itself,which is not of any
distinction;yet something in the long dead girl's face, in her eyes, an inexplicable
presentness, a refusal to die, came slowly to haunt me. Perhaps it was that refusal to die
that linked this real woman with another I have much longer admired, rather later in
history.19 (AM, p.5)

Da imagem que o perseguia, passando pelo retrato da jovem já morta, até chegar à
personagem histórica, objeto de sua admiração, houve uma verdadeira metamorfose. A
ambigüidade do título é sugestiva. Como Fowles esclarece no início do prólogo, a maggot
é o estado larvar de uma criatura com asas, da mesma forma que o texto escrito o é, ao
menos na esperança do escritor. No entanto, também pode ser um capricho ou mania. A
obsessão do autor se metamorfoseou em um romance, que ele concebeu como obra
aberta, em cujas "asas" o leitor poderá voar.
Em AM, a estória é relatada por um narrador convencional, pelas personagens que dão
o seu depoimento ao advogado Ayscough, que busca esclarecer as circunstâncias
misteriosas do desaparecimento do filho do seu cliente, e pela intrusão do autor
implícito— alter-ego do próprio Fowles, que comenta a diegese, explica as condições da
sua existência e do processo de criação. Também contribuem para o encadeamento da
narrativa as cartas que Ayscough escreve ao pai de Mr Bartholomew, assim como as
cartas que troca com outras duas personagens, na tentativa de solucionar o caso.

além dessa imagem primitiva, nada. Eu não sei de onde ela veio, ou porque emergia tão obstinadamente do
meu inconsciente.
19
Entretanto, um dia um dos cavaleiros ganhou um rosto. Por um acaso comprei uma retrato de uma jovem
em aquarela. Não havia indicação do artista. Apenas uma pequena nota em um canto, que parecia dizer em
italaiano, 16 de julho de 1683. Essa data precisa agradou-me de imediato, tanto quanto o desenho, que não
era de grande distinção, exceto por algo no rosto da jovem morta há tanto tempo, em seus olhos, uma
inexplicavel sensação de atualidade, como uma recusa em morrer, começou a assombrar-me. Talvez tenha
sido essa recusa que ligou essa mulher real a uma outra, que viveu muito mais tarde na história, a quem
sempre admirei.
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A voz do narrador convencional está limitada a breves segmentos do texto. Fowles
não lhe concede onisciência espacial e psicológica e ele é tão alheio aos motivos que
impelem a conduta das personagens quanto o próprio leitor.
A Maggot mantém em tensão as convenções da história e da ficção. Uma das suas
principais estratégias narrativas é a da pergunta e resposta (um interrogatório jurídico de
testemunhas), uma estrutura que coloca em evidência o conflito entre a verdade e a
mentira, as diferentes percepções da verdade, dos fatos e crenças.
O leitor não tem acesso aos fatos em sua totalidade. Na realidade, os depoimentos das
personagens são o que Chatman (1978, p.13) denomina antinarrativas, porque “chamam a
atenção para a lógica da narrativa, em que uma coisa leva à outra e esta a uma outra e
assim por diante.”
A recusa de Fowles em conceder uma solução para o problema tem por finalidade
impedir que o leitor solucione a fabula a partir do sjuzet (1978, p.20). Segundo Chatman,
a fabula é a soma total dos eventos, o que de fato ocorreu, enquanto o sjuzet é o enredo
conforme é apresentado ao leitor.
Os relatos do narrador e das personagens não só pecam por não esclarecer o que
realmente aconteceu na diegese, como também não permitem que se estabeleça uma
unidade de significado. O problema não é a falta de informações, mas a credibilidade das
mesmas. A frame sobre a qual a estória foi construída é a estória de detetive, que,
segundo Todorov, prioriza a fabula em detrimento do sjuzet.

Fowles destrói essa

hierarquia, porque o seu “detetive” falha e os pormenores do evento não podem ser
determinados com acuidade empírica.
O conflito que se estabelece entre Rebecca Lee, a protagonista, e o advogado é
alimentado pelo narrador intruso, que investe contra Ayscough sem usurpar a sua posição
dominante no texto.
A Maggot endossa a opinião de Fowles em The Aristos (1993, p.38), para quem “nós
existimos mentalmente em um mundo de opostos, inversos e negativas”. Ao expor essas
oposições, no entanto, ele não pretende alimentar exclusões, mas corroborar a ideia de
multiplicidade.
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Assim como em romances anteriores de Fowles, Rebecca substitui Fowles no
universo ficcional de AM, por desempenhar a tarefa do romancista, desdobrando a tarefa
que atormenta, perturba o leitor, graças à indeterminação do seu estatuto ontológico. Ora
se apresenta como mais uma das personagens no nível intradiegético, ora se revela
narradora, ainda que indiretamente, no nível metadiegético.
As incursões do narrador, aliadas aos depoimentos das personagens, além do prólogo
e do epílogo, formam um encadeamento que culmina não na elucidação do mistério, mas
na conclusão, que o próprio leitor constrói, de que tudo o que leu reflete os conflitos entre
verdade e mentira, fatos e crenças e as diferentes formas de apreensão da verdade.
Assim como a verdade no mundo ficcional não pode ser reconstruída a partir dos
relatos formais, a própria história é obscura, pois só temos acesso a ela através de relatos
não mais confiáveis do que os apresentados no romance. Estruturalmente, os recursos
paratextuais exibidos por Fowles são os elementos que expõem objetivamente esse
conflito.
A fim de analisarmos as vozes autorizadas em AM, empregaremos a classificação em
níveis de Gérard Genette, por considerarmos que esta é a que melhor explicita as relações
internas das vozes no romance.
No nível extradiegético estão o autor empírico, o leitor e os narradores, cada qual com
seu estatuto ontológico. No nível intradiegético o narrador é o advogado Ayscough,
através do conteúdo dos seus interrogatórios e de suas cartas. No nível metadiegético há
um encadeamento de vozes autorizadas, as testemunhas, cada qual com a sua visão
parcial do caso, completando o relato da anterior, das quais a mais importante é Rebecca,
o alter-ego do ficcionista.
O diagrama a seguir, com base na narratologia de Genette, possibilita uma melhor
compreensão da intrincada tessitura de vozes narrativas em AM:
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NÍVEL EXTRADIEGÉTICO
LEITOR
AUTOR
NARRADORES
______________________________
NÍVEL INTRADIEGÉTICO
AYSCOUGH ( advogado)
_____________________________
NÍVEL METADIEGÉTICO
Testemunhas (obedecendo à
ordem dos depoimentos):
DIEGESE
THOMAS PUDDICOMBE ---------DORCAS HELLYER

-------------

SAMPSON BECKFORD ----------FRANCIS LACY

---------------

HANNAH CLAIBORNE ----------DAVID JONES

----------------

JAMES WARDLEY
REBECCA LEE

----------------------------

O Memorial do convento, por sua vez, explora o tema da visão tanto do ponto de vista
diegético quanto discursivo. A visão, ao longo da obra de Saramago, tem-se revelado
como leitmotiv, assim como o desdobramento do olhar e ver, conforme veremos no
capítulo a seguir.
Em MC, o olhar de Blimunda é a metonímia da ação do narrador e não são poucas as
vezes em que ele convida o leitor a acompanhá-lo pela narrativa mencionando a vidência
da personagem: “Aonde Baltasar não pode ir nem entram os olhos
conhecendo
(MC, p.75)

nós

as

artes

de

Blimunda,

imaginemos

que

ela

que tem, mas
aqui

está”.
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A instância narrante de MC ora se apresenta como narrador onisciente, ora como
testemunha ocular, em meio às personagens, ou, ainda, como narrador intruso, que invade
a cena para comentar o relato.
Consideramos ser de suma importância esclarecer os papéis assumidos pelo narrador
de MC.
J. Lintvelt (1981, p.37-40)estabelece uma tipologia narrativa com base na
interpretação de Genette acerca dos níveis narrativos e suas instâncias narrantes, ou seja,
subtipos de narração conforme a atuação dos seus narradores.
A narração heterodiegética pode manifestar-se sob forma autoral (eu-narrador),
atorial (eu-persongem) ou neutra(através de uma representação objetiva), enquanto que a
narração homodiegética pode manifestar-se sob a forma autoral ou atorial.
Quando está em posição autoral, o narrador heterodiegético se coloca numa posição de
ulterioridade em relação a estória e manipula o tempo do discurso, podendo, inclusive,
emitir juízo de valor, emergindo do texto como narrador intruso.
Ao se manifestar em posição atorial, o narrador extradiegético adota uma focalização
interna, assumindo o ponto de vista de uma personagem inserida na estória.
Pode ainda manifestar-se como narrador heterodiegético neutro, adotando uma
focalização externa, limitando o campo do próprio conhecimento, reduzindo-se ao
registro impessoal do mundo diegético visível e audível.
Dino del Pino, em seu artigo “O narrador excêntrico de Memorial do convento”,
afirma:
Ao relatar os eventos, divide-se a voz do narrador entre dois conjuntos temáticos que se
coordenam e interpenetram: um, de extração exclusivamente histórica; o outro, de
natureza fundamentalmente mítica. Ambos convergem, através de seus múltiplos
elementos, para proporcionar ao leitor um diversificado e crítico painel das relações
dominantes no espaço social português das primeiras décadas do século 18. Filtra-o a
visão do narrador [... ] (DEL PINO, 1999, p.123).

Acerca do estatuto do narrador, diz ainda:
A ele vinculam-se, em igual medida, tanto os aspectos pertinentes à visão do mundo
representado quanto as modalizações da voz narrativa que se habilita a representar esse
mesmo mudo. De ambos, visão e voz, tem plena consciência o narrador de Memorial do
convento. Sobre o caráter determinante da primeira diz ele: o mundo de cada um é os
olhos que tem (p.272). Quanto à importância da voz como instrumento expressivo, não é
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menos explícito: Deus não fez mais que falar e tudo com esse pouco se criou.( DEL
PINO, 1999, p.115).

Em muitos momentos o narrador cede a voz às personagens, algumas anônimas,
criando uma estrutura polifônica da qual é espinha dorsal.
As alternâncias de vozes narrativas estão vinculadas, portanto, à alternância de
focalização. O dialogismo é camuflado na simulada unidade e continuidade do parágrafo,
implantando o descontínuo e o fragmental, mediante a interação dinâmica entre a voz do
narrador e as vozes das personagens.
O narrador de MC abdica do privilégio de concentrar em si a força do discurso, graças
ao deslocamento excêntrico, isto é, ao descentramento, assumindo, no entanto, as tarefas
de administrar o seu próprio discurso e as demais falas. Vejamos o exemplo a seguir, em
que a voz do narrador se mistura à voz do mestre-de-obras:

Assim desceu El-rei trinta degraus para o interior da terra, parece uma despedida do
mundo, seria uma descida aos infernos se não estivesse tão bem defendido por bênçãos,
escapulários e orações, e se aluíssem estas altas paredes que formam o cabouco, ora não
tema Vossa Majestade, repare como as escoramos com a boa madeira do Brasil por
maior fortaleza, aqui está um banco coberto de veludo carmesim, é uma cor que usamos
muito em cerimônias de estilo e de estado, com o andar dos tempos vê-la-emos em
sanefas de teatro, e sobre o banco está um balde de prata cheio de água benta, e também
duas vassourinhas de urze verde com os cabos guarnecidos de cordão de seda e prata, e
eu, mestre-da-obra, verto um cocho de cal[...]. (MC, p.120)

Desse modo, Saramago convoca o leitor, no próprio nível discursivo, à mobilidade no
tempo da leitura, aguçando-lhe a atenção, ativando a mobilidade de sua imaginação no
espaço-tempo representado. Ambos os efeitos tornam-se possíveis devido à “facilidade
com que o narrador transita do espaço histórico-factual ao ficcional, assim como do
intertexto historiográfico ao literário, e vice-versa”, como afirma Dino del Pino (1999,
p.127).
Memorial do convento constitui uma narrativa em palimpsesto e o tom prosaico e
bisbilhoteiro do narrador é propositalmente utilizado para narrar os eventos históricos,
conferindo-lhes a ironia necessária à subversão da história.
A frase “eu posso olhar por dentro” que Saramago põe na boca de Blimunda revela,
igualmente, a capacidade do narrador contemporâneo de poder olhar por dentro da
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história oficial do século XVIII, vendo-a com os olhos e a bagagem de vida do século
XX.
O foco da narrativa é deslocado ao longo do texto. Começa com o narrador, passa por
Sebastiana Maria de Jesus, retornando ao narrador e por aí vai, ora manifestando-se
claramente no discurso, sob a forma de narrador intruso, ora dando voz a esta ou aquela
personagem. Na maioria das vezes o fio condutor do texto é Baltasar, que é substituído
por João Elvas quando aquele desaparece, até que se dá o desfecho do romance.
O olhar do narrador trança o fio de uma meada que ajuda a construir o leitor-ideal do
texto. Há alternâncias no texto que obrigam o leitor a transitar entre os vestígios da
história oficial a respeito da construção do convento, da família real e a história fantástica
inventada em torno da construção da passarola.
O narrador de MC manipula o tempo da narrativa a seu bel-prazer, provendo
instâncias de analepse e prolepse, como, por exemplo, ao narrar a passagem em que
Baltasar, recém-chegado a Lisboa, para diante de um açougue a admirar as peças de
carne: “A si próprio prometeu um festim de viandas quando lhe desse o dinheiro para
isso,

não

sabia

então

que

ali

viria

a

trabalhar,

um

dia

próximo[...]”.

(MC, p.37)
Outras vezes, quer fazer crer ao leitor que é mera testemunha dos acontecimentos,
colocando-se dentro da narração, no tempo em que o fato narrado se deu, como se, por
exemplo, pudesse ver da perspectiva dos camaristas o rei a armar a miniatura da basílica
de São Pedro de Roma:

Por baixo dessa tribuna em que estamos, outra há, (...) Agora só falta colocar a cúpula
de Miguel Âgelo(...) e a obra fica pronta. Se o poderoso som, que ecoara por toda a
capela, pôde chegar, por salas e extensos corredores ao quarto ou câmara onde a rainha
espera, fique ela sabendo que seu marido vem aí.
Que espere. Por enquanto ainda está el-rei a preparar-se para a noite.
(MC, p.11)

Ao fazê-lo, o narrador solicita a cumplicidade do narratário20. Esse artifício colabora
para a condução do leitor real pela diegese.
20

Este é um termo e um conceito correlato do termo e conceito de narrador. Designa o destinatário
intratextual, convocado pelo narrador.
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Dentre as vozes que se insurgem no texto, uma merece especial atenção, na medida
em que constitui uma mise en abyme da ação do romancista: a voz de Manuel Milho.
Quando este começa a contar a sua estória, o narrador, parecendo penetrar nos
pensamentos de Baltasar, flagra-o imaginando que Blimunda fosse a rainha da estória
contada por Manuel Milho e ele próprio o ermitão.
Considerando-se que o romance traça duas estórias paralelas sobre o relacionamento
entre o homem e a mulher, com situações absolutamente diferentes— visto que a intriga
da estória do casal real reflete sobre a problemática gerada por casamentos por interesse
de unir fortunas e a intriga da estória de Blimunda e Baltasar mostra uma situação
diametralmente oposta — presume-se que a estória de Manuel Milho vá estabelecer um
vínculo entre os dois mundos, o da aristocracia e o do povo. No entanto, não é isso que
ocorre.
Manuel Milho está ciente de que é o encantamento, pertinente aos contos de fadas,
que prende os seus ouvintes. O que não o impede de refletir sobre o desfecho dessas
estórias: “Manuel Milho ainda ficou acordado, a pensar no modo melhor de sair da
história em que se tinha metido, se o ermitão se faria rei, se a rainha se faria ermitoa, por
que será que os contos têm de acabar sempre assim”. (MC, p.223)

Pouco lhe incomoda a opinião e o protesto de Baltasar:

Essa história não tem pés nem cabeça, não se parece nada com as histórias que se ouvem
contar, a da princesa que guardava patos, a da menina que tinha uma estrela na testa, a
do lenhador que achou uma donzela no bosque, a do touro azul, a do diabo do
Alfusqueiro(...) e Manuel Milho disse(...) para homem que declarou ter voado e ser
igual a Deus,és muito desconfiado. (MC, p.223)

Ao ouvir a reclamação de José Pequeno por estar a contar a estória “em bocadinhos”,
Manuel Milho retruca: “Cada dia é um bocado de história, ninguém a pode contar toda...”
(p.229). A resposta reforça a idéia de que nenhum contador de histórias, e, por
conseguinte, nenhum romancista, tem ideia de como uma estória vai terminar, até que
tenha de criar o desfecho.
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Quando Manuel Milho conta o fim da estória, para o desapontamento de todos, ela
tem um fim completamente diferente dos contos de fadas: acaba com o súbito
desaparecimento da rainha e do ermitão. Ao ser questionado sobre o fim da estória,
Manuel Milho diz que acha que as personagens não ficaram juntas ao final, pois disso
nada se soube, e, afinal, pelo tempo, já haveriam de estar mortas e “com a morte sempre
se acabam as histórias” (MC, p. 230).
No macrocosmo do romance, a estória não tem um final feliz, de contos de fadas, mas
não acaba com a morte, pois a vontade de Baltasar, que Blimunda recolhe, a ela se une,
perpetuando-lhe a vida.
A estória dentro da estória funciona, pois, como uma narrativa em espelho, retorcida a
imagem, mescladas as personagens, distorcido o desfecho.
Quando José Pequeno pergunta a Manuel Milho como é que um boieiro se faz
homem, é Baltasar quem fornece a resposta: “Talvez voando”. Sua vontade “voa” ao
encontro de Blimunda, driblando a morte.

2.2 O discurso do Outro
Ao analisar as vozes da narrativa não nos detemos apenas em indagações acerca da
existência ou não de um narrador, ou mesmo de uma multiplicidade de vozes autorizadas,
mas buscamos, igualmente, os indícios de vozes oriundas de outros discursos.
As oposições binárias, como a antinomia eu/outro, desfazem-se ante o conceito de
intertextualidade (RIFFATERRE, 1980a, p.626)21, ante o reconhecimento do texto como
o locus da confluência de discursos diversos, do presente e do passado, em uma tessitura
tal que permite a convivência de múltiplos “outros”.
Deve-se estabelecer um traço diferenciador entre a paródia e a intertextualidade, uma
vez que a primeira implica, além da consciência da obra de arte como processo e como
produto, uma releitura com distância crítica.

21

Na literatura, qualquer texto é um intertexto em relação a outros textos, aos quais pode estar associado
por meio de recursos tais como a citação, a alusão, a paródia, ou mesmo a transformação, usada geralmente
nas adaptações. Em suma, o intertexto é o corpus de textos que o leitor pode relacionar com aquele que tem
diante dos olhos e a intertextualidade pode ser definida como a arte de decodificar textos à luz de outros
textos.
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Riffaterre (1979, p.9) explica que a experiência da literatura envolve um texto, um
leitor e as suas reações ao estímulo do texto. Especificamente no caso da paródia, a
relação entre o decodificador e o texto é restringida pela intencionalidade de um
codificador inferido, que expõe ao leitor o processo da produção textual.
Muito embora a teoria da recepção (ISER, 1978, p.108) considere a inferência um
atributo do decodificador, que através dela tentará deduzir os dados que o texto não
fornece e assim construir o significado, importa ressaltar que a par do conhecimento de
mundo de quem lê o texto, o significado da paródia dissimula o poder manipulador de
algum tipo de autoridade discursiva, implícita ou explícita.
As narrativas autoconscientes trazem no bojo o reconhecimento da natureza dupla do
texto: ao mesmo tempo em que está enraizado na realidade do tempo histórico e do
espaço geográfico, ele é apresentado como artifício.
John Fowles se preocupa em definir a localização espacial e temporal de seus
romances, porque o background histórico é essencial à compreensão do significado do
seu discurso, do seu recontar as estórias da literatura e da história, pois, como afirma
Umberto Eco, “os livros sempre falam sobre outros livros e contam estórias que já foram
contadas” (ECO, 1984, p.20).
Se em FLW, convivem discursos diversos como o de Dickens, George Eliot, Arnold e
Hardy, também as epígrafes que abrem os capítulos constituem referências intertextuais,
cujo papel é preparar o leitor para uma situação histórica que será posteriormente
subvertida.
A paratextualidade22 tem um papel de importância na reconstrução do mundo
histórico na obra de Fowles, por reforçar a idéia de que os traços textuais que constituem
o conhecimento humano sobre o passado são, na realidade, representações indiretas no
presente. Fowles usa e abusa dos recursos paratextuais, principalmente porque esses
recursos são as ferramentas usuais da historiografia. O exemplo abaixo, extraído de AM,
revela objetivamente a posição do autor quanto ao assunto:

I have the greatest respect for exact and scrupulously documented history, not least
because part of my life is(...) devoted to it; but this exacting discipline is essentially a
22

Fonte documental anexada ao texto: extratos, epígrafes, páginas de revistas, jornais etc.
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science and immenselly different in its aims and methods from those of fiction.23
(AM, p.455).

Fowles não tem a pretensão de reescrever a história e sim de mostrar como ela poderia
ter sido. Assim, de certa forma, ele prova que há inúmeros modos de abordar a vida e a
arte, a ficção e a história, como o revela no epílogo de A Maggot:
Readers who know something of what that Manchester baby was to become in the real
world will not need telling how little this is a historical novel(...) I repeat, this is a
maggot, not an attempt, either in fact or in language, to reproduce known history. 24
(AM, p.455)

Se em FLW, os referentes intertextuais são em sua grande maioria literários, em AM,
há muitos documentos históricos. Fowles reproduz extratos da “Historical Chronicle”,
assim como uma sátira igualmente selecionada do Gentleman’s Magazine, intitulada
“Pretty Miss’s Catechism”.
A narração é alternada com a exposição de documentos históricos e outros forjados
de modo a simularem documentos do século dezoito: uma reportagem de jornal sobre a
morte de uma das personagens, cartas pessoais e a transcrição do interrogatório de
diversas testemunhas, arroladas pelo advogado Ayscough no processo de investigação
do desaparecimento do filho de seu

empregador,

um jovem cujo nome não é

mencionado e que adotou o pseudônimo de Bartholomew.

Barnstaple, Thursday, June 17th. The Discovery six Weeks since, in a
Wood of a Parish some 10 Miles from this Place, of a Stranger
hang'd by his own Hand, or so adjudg'd by the Coroner, whose
first Inquiries could find no Name to this Felon de se nor Cause for
so ghastly a
Deed, now raises upon fresh-found Informations
Alarm of a far greater Crime. It is now learn'd he was Manservant,
tho' deaf and dumb,to a Gentleman named Bartholomew that pass'd
for Bideford, with three others, in April last, but not
heard of,
nor his Companions, since that Time.'Tis thought the mute Servant
may have kill'd all, and hid their Corses, in a fit of lunatick Madness;
then overcome by Remorse, or Fear of justice, ended his wretched
23

Eu respeito tremendamente a história exata e escrupulosamente documentada, não só porque parte de
minha vida é devotada a ela, mas essa disciplina exata é essencialmente uma ciência e imensamente
diferente da ficção em seus objetivos e métodos.
24
Os leitores que sabem algo a respeito do que aquele bebê de Manchester iria se tornar no mundo real não
precisariam contar o pouco que esse romance tem de histórico. Repito, isto é uma “larva”, não uma tentativa
seja na realidade, ou em palavras, de reproduzir a história conhecida.
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Days;but the more to be wonder'd, that to this Present no Inquiry is
made by Mr Bartholomew's Friends.
The Western Gazette,1736 25

(AM, p.61)

A

intertextualidade

em

AM

não

se

restringe

à

paratextualidade.

A

intertextualidade com o discurso de Defoe é explicitamente revelada no epílogo. A
propósito dessa revelação, Hutcheon (1991, p.159) levanta a questão da identidade de
quem escreve o epílogo. Para ela, não há evidências de que seja Fowles, uma vez que o
epílogo, ao contrário do prefácio, não é assinado pelo autor. A atribuição do epílogo a
Fowles tem, obviamente, uma dimensão diferente da atribuição ao narrador. No primeiro
caso ter-se-ia como referente uma influência empírica, enquanto que no último o referente
seria um elemento do próprio ato discursivo.
Resta-nos indagar se a ausência deliberada de assinatura tem ou não o propósito de
retomar a discussão proposta por Foucault (1972, pp.50-55) em The Archaeology of
Knowledge and the Discourse of Language: de onde o discurso obtém legitimação e qual
é a posição do leitor nesse processo? Para Foucault o sujeito do discurso é sempre a rede
dispersa e descontínua de locais distintos de ação; jamais é o conhecedor transcendental e
controlador.
Nessa discussão acerca do estatuto ontológico de quem escreveu o epílogo de AM,
podemos nos servir das reflexões de Russel a fim de buscarmos uma resposta, como é
possível observar na citação a seguir:
Like the fictional character who reveals that personality is only the locus of individual
and social determinants, the author and the text disclose that they are spoken by the
language which they give speech to. And even though the writer gives speech its reality

25

Barnstaple, Quinta-feira, 17 de junho. A descoberta, há seis semanas, em um bosque de uma paróquia há
dez milhas de distância daqui, de um estranho que, aparentemente, suicidou-se por enforcamento, ou assim
foi oficialmente considerado pelo perito, que em suas investigações não encontrou acusado para tal crime,
ou mesmo a razão para tal feito, e que agora está atento para as evidências de um crime ainda mais sério. É
sabido que o morto era servo, embora surdo e mudo, de um cavalheiro chamado Bartholomew, que passou
por Bideford com mais três senhores, em abril passado. Não se tem notícias dele, nem tampouco de seus
companheiros desde então. Pensa-se que o servo pode tê-los matado e escondido seus corpos em um acesso
de loucura e então, acometido de remorso ou receio da justiça, pois fim a própria vida. Mas o que existe de
mais estranho é que nenhum dos amigos de Bartholomew queixou-se de seu desaparecimento.
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by speaking, he or she in turn only exists as the speaker because of the patterns of
existent discourse (RUSSELL, 1985, p.263).26

Seria a ausência de assinatura uma maneira de evitar o discurso fechado? Seria este
um modo de fazer o leitor repensar os seus conceitos e preconceitos em relação às
entidades discursivas?
Se o epílogo carece da assinatura que privilegia o prefácio para legitimar-se, a
influência da posição do sujeito, isto é, do provável produtor do epílogo, é
automaticamente feita pelo leitor:

I have mentioned Daniel Defoe(...) only once in these pages; which is poor recognition
of the admiration and liking I have always felt for him. A Maggot is not all meant to be
in any direct imitation; he is, in any case, inimitable. To following some of what I take
to be the underlying approach and purpose in his novels, I happily confess.27

(AM, p. 455)
Considerando-se a oposição de Fowles à teoria da “morte do autor”, metaforicamente
expressa em Mantissa e as entrevistas em que ele expõe abertamente as suas opiniões,
pode-se deduzir que o “I” que aparece no epílogo de AM corresponde à intenção do autor
de preservar o seu espaço como produtor do texto. Há no romance uma apropriação
consciente do enfoque e dos objetivos subjacentes ao discurso de Defoe, principalmente
quanto ao entrelaçamento de fato e ficção— entrelaçamento este que, aliás, também é
mencionado por Saramago em Manual de pintura e caligrafia (1983).
Além de ser um bom repórter, Defoe era fascinado pelo artifício de escrever ficção da
mesma maneira que um jornalista relataria um fato em um jornal. O ponto convergente
entre a sua técnica e a de Fowles é justamente esse: a atração por retratar a história que
nunca existiu com as tintas típicas da historiografia. O epílogo de AM comprova essa
característica: “I know nothing in reality of her mother, and next to nothing of various

26

Como a personagem ficcional que revela que a personalidade é apenas o locus das determinações
individuais e sociais, o autor e o texto revelam que também eles são enunciados pela linguagem à qual
concedem voz. E ainda que o escritor a concretize através da fala, ele, por sua vez, só existe como falante
por causa dos padrões de discurso existentes.
27
Eu mencionei Daniel Defoe (...) apenas uma vez nessas páginas; o que é pouco reconhecimento da
admiração que sempre tive por ele. A Maggot não foi de modo algum planejado como uma imitação direta;

50

other characters (...) they are here almost all invention beyond their names.28 (AM, p.
455)
A técnica epistolar utilizada por Fowles é fruto da intertextualidade de forma, uma
apropriação do discurso de Richardson29. É através das cartas de Ayscough ao seu cliente
que algumas indeterminações do texto podem ser preenchidas. A partir dos dados que lhe
são fornecidos, o leitor torna-se capaz de inferir, de concluir o que não foi expresso no
texto.
A tensão entre o fato histórico e o acontecimento empírico, que resume o
questionamento pós-moderno acerca dos absolutos e da historiografia, é metaforicamente
expresso no texto através da tentativa de Ayscough de reconstruir o passado. Ao mesmo
tempo, essa tentativa funciona como uma mise en abyme (DÄLLENBACH, 1977, p.51)30
do próprio ato da criação, uma vez que reproduz as convenções da estória de detetive.
A obsessão do advogado pelos fatos objetivos do caso torna-o cego para outras
dimensões da experiência que são ética e existencialmente importantes. A sua
incapacidade de aceitar a incerteza dos fatos reflete a sua visão totalitária, que, por sua
vez, revela as implicações da diferença como desigualdade social. Sua atitude é fruto do
culto do poder, da obsessão humana pela propriedade, como demonstra o exemplo a
seguir: “The thing then dearest to the heart of English society did not help relax the
inexorable line in the least. It manifested itself as worship, if not idolatry, of property.31
(AM, p. 233)
A credibilidade do depoimento das testemunhas é discutida a partir da ótica
centralizadora do advogado. A questão da propriedade, quer se refira a pessoas ou coisas,
não é meramente temática. Há uma associação indissolúvel entre a variedade linguística
da ficção em prosa, que Bakhtin denominou heteroglossia, e a sua função cultural como

mesmo porque ele é inimitável. Que tem algumas das abordagens e propósitos dos romances dele, isso eu
confesso.
28
Na realidade, nada sei sobre sua mãe e praticamente nada sobre as outras personagens (...) além de seus
nomes, praticamente tudo é invenção.
29
Richardson foi um escritor do período do pré-romantismo inglês, cuja principal recurso formal era a
narrativa epistolar.
30
Dällenbach define a mise en abyme como um “espelho interno refletindo o todo do discurso por
reduplicação simples, repetida ou especiosa, isto é, que tem aparência de verdade.”
31
O que havia de mais caro ao coração da sociedade inglesa não ajudava, pelo menos, a afrouxar a linha
inexorável. Manifestava- se como uma veneração, se não como uma idolatria, da propriedade.
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crítica contínua de todas as ideologias autoritárias e repressivas (BAKHTIN, 1981,
p.xix).
A ideologia em questão em AM é o vestígio do feudalismo que Ayscough defende
com unhas e dentes, na sua crença de que toda mudança é maligna:
But not a bit of it: here love of property clashed head on with the other credo of
eighteenth century England. This was the belief that change leads not to progress, but to
anarchy and disaster.32 (AM, p.234)

No âmbito do texto, o discurso ideológico da aristocracia é pontilhado pelos dialetos
regionais de Devon e Gales, pelo jargão do sistema legal, pela linguagem do palco, pelo
estilo tendencioso dos protestantes dissidentes, pelo discurso reverente dos servos da
aristocracia e até mesmo pelo estilo de um narrador do século XX, que tenta compreender
e explicar o século XVIII.
O conflito entre Rebecca Lee e Ayscough não é apenas religioso e político, mas
também um choque de linguagens. A diferença de vocabulário marca o antagonismo
maior, nos métodos de apreensão da verdade. A imagem que Rebecca faz da incapacidade
de Ayscough de compreendê-la é a de que eles têm “alfabetos” diferentes e o que ela diz
não se enquadra no “alfabeto” do advogado.

Q. Can you deny that he may have left some otherwise than in your engine?
A.I cannot, in thy alphabet; in mine I can, and do.
Q. You say, he was brought to your June Eternal?
A .Not brought, he is returned.33
(AM, p.385)

Um choque de linguagem idêntico pode ser observado em Memorial do convento. A
dicotomia ver/ olhar corresponde, no nível do discurso, a uma fratura entre o discurso
32

Mas não só uma pequena parte: aqui o amor à propriedade chocava-se com o outro credo da Inglaterra do
século dezoito. A crença de que a mudança não leva ao progresso, mas à anarquia e ao desastre.
33
Q. Você nega que ele pode ter partido de outro modo, que não nessa máquina?
A . Não no seu alfabeto. No meu, eu posso e o faço.
Q. Você quer dizer que o trouxeram para a sua “June Eternal” ?
A . Não o trouxeram, ele retornou.
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erudito e o discurso marginal, na medida em que o primeiro – que tem por referente a
história documentada, e, por tabela, o poder institucionalizado— dá voz ao segundo , pois
é através da voz dos silenciados na História oficial que esse memorial se faz construir,
com a linguagem do povo, do subalterno, dos inúmeros Baltasares que fizeram a história
que os registros não contam. O desafio do texto é este: a consciência de uma escritura
operacionalizada com a oralidade dos que não possuem uma retórica erudita.
A fratura do discurso está situada tanto na desvinculação da enganosa proposta do
título de escrever o memorial do convento, isto é, do ponto de vista dos detentores do
poder, quanto na linguagem com a qual escreve esse memorial dos verdadeiros
construtores do convento, metonimicamente representados por Baltasar.
Desta maneira, o narrador transgride também o tempo dos fatos narrados, uma vez
que ousa desnudar o que a historiografia glorificadora da política ultramarina encobre: um
Portugal que ainda vive das glórias do passado, glórias estas que, assim como a exaltação
a D.João V como rei magnânimo e edificador, foram construídas à custa de um registro
feito pela ótica das classes dominantes, que não dá conta da exploração do povo e da
miséria em que este vivia, em oposição ao fausto da corte. O principal intertexto em MC é
o registro historiográfico.
É claro que o autor empírico se denuncia na voz do narrador, na sua crítica aos
governos autoritários que não se interessam em instaurar uma política econômica de
combate à pobreza, que diminua as já extensas diferenças sociais.
O fluxo verbal incontido faz dos fragmentos de informação a respeito dos costumes
de época, da religião vigente e da história de Portugal um turbilhão envolvido pelo juízo
de valor emitido pelo narrador intruso.
Em sua entrevista a Carlos Reis (1998, p. 83), Saramago manifesta a sua preocupação
com os milhares de anônimos que a historiografia não registra:

É essa a minha preocupação com as tais vidas que não deixaram sinal, que nesse caso
foram as vidas que puseram de pé o Convento de Mafra (...) E não são só esses que
fizeram os grandes monumentos e os tornaram visíveis: também o trabalho comum das
pessoas que, pela sua própria natureza, não deixaram sinais; porque pelo menos os
pedreiros e os carpinteiros de Mafra deixaram materialmente algo.
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À indagação de seu interlocutor sobre a possibilidade da sua ficção vir a ser uma
revisão da história, Saramago responde que crê que “a História não pode ser corrigida,
que não pode ser reescrita infinitamente, até porque cada reescrita supostamente
acrescenta algo que não se sabia, mas que se está a interpretar de maneira distinta”, mas
que a sua “reescritura” do passado sob a forma de ficção é uma espécie de reivindicação,
de reclamar a presença.
O Memorial do convento não é a única incursão de Saramago no campo da
historiografia. Também em História do cerco de Lisboa e no tão combatido Evangelho
Segundo Jesus Cristo, ele transgride o discurso da história. Em HCL, o discurso da
história oficial é transgredido quando Raimundo Silva, um revisor, acrescenta um não ao
texto que revisa. Daí surge uma nova história do cerco. Em ESJC, Saramago desconstrói
o discurso bíblico.
Indagado acerca da legitimidade da ficção para dar uma nova versão aos fatos
históricos, Saramago responde:

Acho que tem toda a legitimidade, porque se está a dar uma nova versão dos fatos de
que temos conhecimento por uma certa versão deles. Evidentemente aquilo que nos
chega não são verdades absolutas, são versões de acontecimentos, mais ou menos
autoritárias,mais ou menos respaldadas pelo consenso social ou pelo consenso
ideológico ou até por um poder ditatorial que dissesse “há que acreditar nisto, o que
aconteceu foi isto e portanto vamos meter isto na cabeça”. O que nos estão a dar, repito,
é uma versão. E creio que, dizendo nós a toda hora que a única verdade absoluta é que
toda ela é relativa, não sei por que é que, chegando o momento em que determinado
escritor passaria por certo facto ou episódio, deveria aceitar como lei inamovível uma
versão dada, quando sabemos que a História não é só parcial como é parcelar. Noutros
termos: por que é que a literatura não há de ter também a sua própria versão da
História?(REIS, 1998, pp.86-87)

Outro intertexto de relevo é o discurso bíblico, que é instaurado e em seguida
desconstruído. A personagem histórica de Bartolomeu de Gusmão, o “padre voador”, é
um veículo da transgressão e desconstrução dos dogmas e cânones do Catolicismo. Aliás,
como todas as demais personagens históricas do romance, ao invés de legitimar o
discurso histórico ele o subverte.
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O padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão (1685-1724) apresentou ao rei de Portugal,
em 1709, uma petição na qual dava conta de ter inventado um aparelho voador. O rei
parece ter-se interessado pelo invento, pois ele diminuiria as distâncias e poderia, até
mesmo, facilitar o transporte de produtos ultramarinos. As notícias sobre os seus
experimentos são imprecisas e contraditórias e o verbete do Dicionário de História de
Portugal34 não só discute a forma do objeto, como também considera que a história do
vôo do padre seria uma lenda.
De concreto, fica-nos apenas o registro de que o padre Bartolomeu foi um grande
orador sacro, só comparável, na época, ao Padre Vieira e que, devido às difamações e
intrigas, foi obrigado a fugir para a Espanha, onde acabou morrendo, após ter
enlouquecido.
Um exemplo de como o romance preenche as lacunas da história é a maneira pela
qual o padre convence Baltasar a ajudá-lo. Ele utiliza o texto bíblico no seu discurso de
convencimento:

Queres tu vir ajudar-me, perguntou. Baltasar deu um passo atrás, estupefato, Eu não sei
de nada, sou um homem do campo, mais do que isso só me ensinaram a matar, e assim
como me acho, sem esta mão, Com essa mão e esse gancho podes fazer tudo quanto
quiseres, e há coisas que um gancho faz melhor que a mão completa, um gancho não
sente dores se tiver de segurar um arame ou um ferro, nem se corta, nem se queima, e eu
te digo que maneta é Deus, e fez o universo. Baltasar recuou assustado, persignou-se
rapidamente, como para não dar tempo ao Diabo de concluir as suas obras, Que está a
dizer, padre Bartolomeu Lourenço, onde é que se escreveu que Deus é maneta, Ninguém
escreveu; não está escrito, só eu digo que Deus não tem a mão esquerda, porque é à sua
direita , à sua mão direita,que se sentam os eleitos, não se fala nuca da esquerda de
Deus(...) à esquerda de Deus não se senta ninguém, é o vazio, o nada, a ausência,
portanto Deus é maneta. ( MC, p.59)

Há outras referências intertextuais no texto além das referências históricas. O trecho
que introduz a personagem Baltasar Mateus, o Sete-Sóis, faz alusão a outro texto,
anônimo, do século XVIII, Obras do diabinho da mão furada, cujo protagonista é um
pícaro, isto é, um andarilho, maltrapilho, faminto, solitário, que vive de expedientes,
pequenos furtos e trapaças. Baltasar é o anti-pícaro, pois, embora andarilho, maltrapilho,
faminto, solitário e maneta, “não leva por companhia e ajuda frade ou diabinho” (MC, p.
34

Dicionário da História de Portugal, p.408.
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32). Humilde, honesto, simples, serviçal e sem malícia, ele se configura como o
trabalhador, que vende a sua força do trabalho para sobreviver.
Alguns estudiosos atribuem a autoria das Obras do diabinho da mão furada a
Antonio José da Silva, cognominado O Judeu, teatrólogo, do século XVIII, preso
torturado, acusado de práticas de judaísmo e queimado em auto de fé. Não é por acaso
que na última página do romance de José Saramago ele estará junto de Baltasar Mateus:

Havia multidão em São Domigos, archotes, fumo negro, fogueiras. Abriu caminho,
chegou-se às filas da frente, Quem são, perguntou a uma mulher que levava uma criança
ao colo, De três sei eu, aquele além e aquela são pai e filha que vieram por culpas de
judaísmo, e o outro, o da ponta, é um que fazia comédia de bonifrates e se chamava
Antonio José da Silva, dos mais não ouvi falar.
(MC, p.347)

O gigante Adamastor de Os Lusíadas, de Luís de Camões(1979, pp. 197-203) constitui
outra referência importante em MC. Vejamos as passagens a seguir:

Uns dias dera-se em Mafra um milagre, que foi ter vindo do mar uma grande tempestade
de vento e deu com a igreja de madeira em terra (...), foi como o sopro gigantesco de
Adamastor, se Adamastor soprou, quando lhe dobravam o cabo dos seus e nossos
trabalhos.
(MC, pp.197-203)
Quem sabe que perigos os esperam, que Adamastores, que fogos-de-santelmo, acaso se
levantam do mar, que ao longe se vê, trombas d’água que vão sugar os ares e o tornam a
dar salgado.
(MC, p.176)
Na frente deles ergue-se um vulto escuro, será o adamastor dessa viagem, montes que
se erguem redondos da terra(...)
(MC,p.178)

A menção ao Adamastor de Os Lusíadas se deve ao fato de que ele simboliza para as
personagens o que representava para os navegantes: o pavor diante do desconhecido. Na
página seguinte a passarola cai.
O poema “A cabeça do Grypho, o Infante Dom Henrique” de Fernando Pessoa
(1995), constitui outro intertexto em MC:
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Em seu trono entre o brilho das estrelas, com seu manto de noite e solidão,
tem aos seus pés o mar novo e as mortas eras, o único imperador que tem
deveras, o globo mundo em sua mão (...)(MC, p.197)
Teresa Cristina Cerdeira da Silva (1992, pp. 297-301) compara o grito das mulheres
violadas pelos quadrilheiros à voz do Velho do Restelo:

Maldito sejas até a quinta geração, de lepra se cubra o corpo todo (...)
(MC, p. 254)
Maldito o primeiro que no mundo/ Nas ondas vela pôs em seco lenho.
(CAMÕES, L. OL, canto IV, p.181)
(..) e então uma grande voz se levanta, é um labrego de tanta idade já que não o
quiseram, e grita subindo a um valado que é púlpito de rústicos(...)Ó glória de
mandar, ó vã cobiça(...)
(MC, p. 255)

O Memorial do convento apresenta, igualmente, referências a cenas de amor míticas,
antológicas e aos heróis e heroínas como os da novela de cavalaria ibérica Amadis de
Gaula e Romeu e Julieta:

Abraçam-se os dois no recato de uma árvore de ramos baixos, entre as folhas
douradas do outono, pisando outras que já se confundiam com a terra,
alimentando-a, para reverdecerem de novo. Não é Oriana em seu traje de corte
que está se despedindo de Amadis, nem Romeu, que descendo, colhe o debruçado
beijo de Julieta, é somente Baltasar que vai ao Monte Junto remediar os estragos
do tempo, não é mais que Blimunda impossivelmente tentando que o tempo pare.
(MC, p.290)

Os intertextos, por remeterem a discursos outros que não os dos autores, nos fazem
refletir sobre as relações entre a memória e a história e, igualmente, analisar a natureza
das relações entre o fato e a ficção, uma vez que o discurso literário imortaliza, assim
como o historiográfico, as personagens que registra.
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2.3 O tempo e o discurso

O tempo no discurso pode ser entendido como conseqüência da representação
narrativa do tempo da estória. O tempo narrativo resulta da articulação das duas
dimensões que podem ser reconhecidas no tempo: o tempo da estória é múltiplo e a sua
vivência desdobra-se pela diversidade de personagens que povoam o universo diegético;
por sua vez, o tempo do discurso é linear e sujeita o tempo da estória à dinâmica de
sucessividade metonímica própria da narrativa.
Em Tempo e narrativa, Ricoeur privilegia três modos da temporalidade: um tempo
prefigurado, um tempo configurado e um tempo refigurado. Embora se detenha também
na narrativa histórica, é a preocupação com a ficção literária que norteia a obra de
Ricoeur. Examinando as questões relativas às técnicas de composição textual, ele procura
demonstrar que a experiência fictícia do tempo, implicada no texto literário é “apenas o
aspecto temporal de uma experiência virtual do ser no mundo proposta pelo texto” (1997,
t.2, p.182).
Para Ricoeur, o tempo narrado nasce do intercâmbio entre a historicização da narrativa
de ficção e a ficcionalização da narrativa histórica.
A Maggot e Memorial do convento são exemplos clássicos do que Ricoeur denomina
variações imaginativas construídas sobre a falha entre o tempo vivido e o tempo do
mundo, isto é, sobre a falha aberta pelo pensamento reflexivo entre o tempo
fenomenológico e o tempo cósmico. Personagens históricos, acontecimentos datados ou
datáveis,

sítios

geográficos

conhecidos

são

misturados

às

personagens,

aos

acontecimentos e aos lugares inventados, sem, no entanto, arrastar o tempo da ficção para
o espaço gravitacional do tempo histórico, pelo simples fato de que o narrador, os
protagonistas, as referências a acontecimentos reais não têm a função de representar o
passado histórico, obedecendo ao estatuto dos acontecimentos ficcionais. Embora o
passado permaneça como referente, ele é, aos poucos, neutralizado pela sua incorporação
ao universo ficcional.
A narrativa excêntrica, polifônica, contribui em parte para a refiguração do passado,
não mais pensado como histórico, mas reinterpretado.

58

Em AM, a narrativa é linear até o incidente na caverna, a partir daí há diversas pausas,
ou suspensões, no tempo da estória— que continua a ser indiretamente narrada, através
dos depoimentos, em múltiplos níveis metadiegéticos, graças aos flashbacks
proporcionados pelas personagens que são convidadas a depor— pelas digressões do
narrador e pelas cartas, que também em flashback, narram o que o leitor não fica sabendo
diretamente.
Em cada nível metadiegético há um tempo discursivo e um tempo da estória que não
têm correspondência exata com os tempos dos outros níveis, constituindo, portanto,
estórias dentro da macro-história que as contém. Essa complicada teia de narrativas
múltiplas, tecida a partir da polifonia, obedece ao plano inicial do texto que é construir a
diegese em torno da tentativa não realizada de encontrar uma solução para a intriga.
O tempo da diegese, ou da estória, em MC, que se estende por quase três décadas,
entre 27 e 28 anos, não coincide sempre com o tempo do discurso. Deste, faz uso o
narrador em instâncias de prolepse, ou antecipação de acontecimentos, como a querer
lembrar ao leitor o seu estatuto de narrador onisciente e, portanto, conhecedor do futuro
das suas personagens:
Trouxeram os filhos, um de quatro anos, outro de dois, só o mais velho vingará, porque
ao outro hão de levá-lo as bexigas antes de passados três meses. Mas Deus, ou quem lá
no céu decide da duração das vidas, tem grandes escrúpulos de equilíbrio entre pobres e
ricos, e, sendo preciso, até às famílias reais vai buscar contrapesos para pôr na balança,
a prova é que, por copensação da morte dessa criança, morrerá o infante Dom Pedro
quando chegar à mesma idade. (MC, p.94).

Ou ainda:
Pelas ruas escuras, foram subindo até o alto da Vela (...) havemos de passar por estas
bandas daqui por uns meses, mais ainda se forem anos, então, veremos uma grande
cidade de tábuas, maior que Mafra, quem viver verá, a isto e outras coisas, por agora
bastem os toscos aposentos para neles descansarem os ossos os fatigados homens.
(MC, p.109)

Não são poucas as vezes em que deixa patente o seu total domínio sobre o tempo
da narrativa, como, por exemplo, no início do capítulo que relata o nascimento de D.
Maria Bárbara: “ Mas tem cada coisa o seu tempo(...) Para dona Maria Ana é que lhe vem
chegando o tempo(...) Dom João V vai ter de contentar-se com uma menina
(MC, 61-63)”.
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Ao mesmo tempo em que parece anunciar a analepse, isto é, o retardamento da ação,
o narrador prepara o leitor para a elipse temporal, pois a narrativa salta rapidamente do
desconforto da gravidez de D. Maria Ana para o fato de não ter ela dado ao rei o filho
homem desejado, estando a infanta já nascida.
Pronuncia-se, ainda, o narrador acerca da conversa entre Bartolomeu de Gusmão e
Domenico Scarlatti:

O padre Bartolomeu de Gusmão apoiou os cotovelos no tampo do cravo, olhou
demoradamente Scarlatti, e, enquanto não falam, digamos nós que esta fluente
conversação entre um padre português e um músico italiano não será, provavelmente,
invenção pura, mas transposição admissível de frases e cumprimentos que sem dúvida
trocaram um com o outro durante esses anos, no paço e fora dele, como adiante
continuará a ver-se. E se alguém se surpreender de que este Scarlatti, em tão poucos
meses, saiba assim falar português, primeiramente não nos esqueçamos de que é músico,
e depois, fique dito que desde há sete anos lhe é familiar a língua, pois em Roma andou
ao serviço do nosso embaixador, em suas andanças pelo mundo, por cortes reais e
episcopais, não esqueceu o que aprendeu. Quanto ao caráter erudito do diálogo,
pertinência e arredondado das palavras, alguém ajudou. (MC, p. 143)

Quem emerge do texto neste exemplo é o narrador contemporâneo, que assume a
autoria do diálogo e conta com a competência do leitor para imaginar o que não foi dito.
Essa intrusão do narrador quebra a continuidade do tempo diegético e fica a meio termo
entre o tempo do discurso e o tempo da leitura do texto, pois o narrador intruso não só
está no plano extradiegético, como se coloca, igualmente, no plano da existência do leitor
potencial.
Aqui vale a recomendação de não confundir a posição relativa das entidades
extradiegéticas (narrador, autor, leitor) com o seu estatuto ontológico.
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3 A IDENTIDADE TEXTUAL
A “crise de legitimação” tem sido descrita como parte da situação pós-moderna.
Ao pôr em xeque o que denominou as “grandes narrativas”, em La condition
postmoderne, Lyotard (1979) buscou desvelar a oposição entre os pressupostos que
nortearam a legitimação na modernidade e o estado de pós-modernidade. Segundo
Lyotard, o que caracteriza o pós-modernismo é a incredulidade em relação a essas
“grandes narrativas” e ao seu caráter totalizante.
Se a ciência moderna exigia um meio homogêneo e visava aos fins emancipatórios do
homem, a ciência pós-moderna rompe com a noção de consenso, privilegiando a
heterogeneidade e o paradoxo. O pós-modernismo não reflete um processo de
deslegitimação, mas busca legitimar-se por meio do contraste e da diferença.
Na literatura, segundo Fokkema (1997), o pós-modernismo instaura-se em duas fases:
a primeira — early postmodernism— fundamentada em John Barth e Ihab Hassan, e a
segunda, que tem nas teorias de Lyotard, Jameson e Hutcheon e outros mais, seus textos
fundamentadores.
Fokkema resume a imagem multifacetada da primeira fase através da expressão
“anything goes”. É o ponto exato em que se descobre que a literatura chegou ao ponto de
exaustão: não há mais estórias a serem contadas. O escritor terá de descobrir novas
formas de contar aquilo que todos já conhecem. A segunda fase, por outro lado, vê na
retomada

do

passado

textualizado,

relido

sob

a

ótica

contemporânea,

um

comprometimento político e ideológico.
Hutcheon (1991) interpreta o pós-modernismo como a realização de dois movimentos
simultâneos: a reinserção do contexto histórico como sendo significativo e a
problematização da noção de conhecimento histórico.
Historiógrafos contemporâneos— Hayden White, Michel de Certeau, Paul Veyne,
Dominique LeCapra, Louis Mink e outros— vêm questionando, já há bastante tempo, a
natureza do conhecimento narrativo na disciplina da história.
Os registros historiográficos até o modernismo “exigiam” de seu redator objetividade,
neutralidade, impessoalidade e transparência da representação, excluindo qualquer marca
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discursiva da enunciação. A redação pós-moderna da história e da ficção permite que se
admita uma “contaminação” do dado histórico pelos elementos discursivos didáticos e
situacionais, contestando, assim, os pressupostos implícitos das afirmações históricas.
Hutcheon, ao cunhar o termo “metaficção historiográfica”, retoma a discussão da
Nova História acerca do estatuto ontológico dos documentos históricos, afirmando que a
compreensão de que o fato histórico e o acontecimento empírico que o gerou não têm
uma correspondência perfeita permite que se considere a concepção ficcional do
acontecimento empírico como uma das suas possíveis narrativas.
Nesse sentido, a metaficção historiográfica recusa a visão de que apenas a história tem
pretensão a uma verdade absoluta, por meio do questionamento da base dessa pretensão
na historiografia e por meio da afirmação de que tanto a história como a ficção são
discursos construídos pelo homem.

3.1 A metaficção historiográfica: romance de transgressão

A história como política do passado foi submetida a um considerável exame nas
últimas décadas, sendo contestada pelo repensar realizado pela escola francesa dos
Annales sobre as estruturas de referência e os instrumentos metodológicos da disciplina.
A coincidência de uma refocalização da historiografia sobre objetos de estudo antes
negligenciados- objetos sociais, culturais e econômicos— com a reorientação dada pelo
feminismo ao método histórico no sentido de enfatizar o passado dos ex-cêntricos,
anteriormente excluídos— as mulheres, a classe trabalhadora, os gays, as minorias étnicas
e raciais— contribuiu para o surgimento da metaficção historiográfica como prática
literária.
Umberto Eco (1984, pp. 74-75) afirmou que existem três maneiras de narrar o passado:
a fábula, a estória heróica e o romance histórico. A essas três, Hutcheon (1991, p.21)
acrescenta uma quarta: a metaficção historiográfica.
A metaficção historiográfica é transgressora, porque emerge do gênero romance, do
qual se torna uma variante, com características próprias, derrubando convenções,
delineando uma nova forma de narrar.
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A transgressão da ordem histórica dá-se pelo reconhecimento de que a história só é
conhecida através dos seus textos, que refletem a ótica e os interesses das classes
dominantes. Em suas palavras: “A redação da História é uma operação de deslocamento
do passado verdadeiro, uma tentativa limitada e limitadora no sentido de compreender as
relações entre um local, uma disciplina e a construção de um texto” (1991, p.21).
Nesse sentido, a metaficção historiográfica opõe-se à ficção histórica, pois esta segue
o modelo da historiografia tradicional, encenando o processo histórico por meio da
apresentação de um microcosmo que tem na história sua força modeladora e na
historiografia os seus métodos.
Ao aceitar a permeabilidade da história, a metaficção historiográfica problematiza a
própria possibilidade do conhecimento histórico, assim como questiona o conceito de
“verdade”. A interação do elemento historiográfico com o metaficcional coloca em
evidência a rejeição do conceito de representação “autêntica”.
Segundo Lukács (1962, p.39), os protagonistas dos romances históricos devem ser
tipos, síntese do geral e do particular, de todas as determinantes essenciais em termos
sociais e humanos. Em contrapartida, na metaficção historiográfica os protagonistas são
as figuras periféricas da história ficcional, os marginalizados, os ex-cêntricos.
Enquanto o romance histórico busca sua legitimação na historiografia, assimilando os
dados para conferir veracidade ao mundo ficcional, a metaficção historiográfica se
aproveita das verdades e dos equívocos do registro histórico para apontar as possíveis
falhas da história registrada. Ela incorpora os dados sem assimilá-los, subvertendo-os
para forçar uma reflexão crítica sobre estes dados.
A transgressão da ordem do discurso ocorre na medida em que os discursos do
passado e do presente se entrecruzam em uma relação paródica, a qual, por meio da
ironia, assinala a diferença em relação ao passado, questionando-o, embora
paradoxalmente, através da imitação intertextual, afirme o vínculo com esse mesmo
passado, sacralizando-o.
Segundo Hutcheon (1991, p.58), a paródia parece oferecer, em relação ao presente e ao
passado, uma perspectiva que permite ao artista falar PARA um discurso a partir de
DENTRO desse discurso, sem ser, contudo, totalmente recuperado por ele.
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O “sujeito humanista liberal” (IRIGARAY, 1974, p.165), isto é “o homem burguês,
branco, individual e ocidental” cede lugar, no pós-modernismo, a outros tipos de sujeito,
oriundos das periferias, levantando questões não apenas formais e estéticas, como
também aquelas que refletem o homem comum, a sexualidade humana e a representação
da mulher.
Sob esse aspecto Fowles e Saramago se situam ‘seguramente no panorama da pósmodernidade.
Ao longo de sua carreira literária, Fowles buscou experiências com a forma, a
transgressão do discurso como uma nova maneira de recontar a história e as estórias do
homem. Em seu artigo “Notes on an Unfinished Novel”, de 1969, escrito quando o
romance The French Lieutenant’s Woman ainda estava sendo elaborado, Fowles afirma:
I write memoranda to myself about the book I’m on. On this one: You are not
trying to write something one of the Victorian novelists forgot to write; but
perhaps something one of them failed to write. And: Remember the etymology of
the word. A novel is something new. It must have relevance to the writer’s now—
so don’t ever pretend you live in 1867; or make sure the reader knows it’s a
pretense. (FOWLES, 1998, p. 15).35
E mais:
Memorandum: If you want to be true to life, start lying about the reality of it.
And: One cannot describe reality; only give metaphors that indicate it. All human
modes of description (photographic, mathematical, and the rest, as well as literary)
are metaphorical. Even the most precise scientific description of an object or movement
is a tissue of metaphors (FOWLES, 1998, p. 16).36

Em FLW, Fowles concede a Charles uma consciência existencialista muito antes de
ela ser cronologicamente possível e, em um momento da crítica literária em que todos
celebram a morte do autor e a dissolução do sujeito, instaura essa consciência através de

35

Escrevo memorandos para mim mesmo sobre o livro no qual estou trabalhando. Neste: Você não está
tentando escrever algo que os romancistas vitorianos esqueceram de escrever; mas, talvez, algo que algum
deles deixou de escrever. E: Lembre-se da etimologia da palavra. Um romance é algo novo. Ele tem que ter
relevância para o escritor de hoje, portanto não finja viver em 1867; ou, ao menos, certifique-se de que o
leitor sabe que é fingimento.
36
Memorando: Se você deseja ser fiel à vida, comece mentindo a respeito dela.
E: Ninguém pode descrever a realidade; pode-se apenas elaborar metáforas que a indiquem. Todos os meios
humanos para descrever a realidade( fotográficos, matemáticos, literários etc) são metafóricos. Mesmo a
mais precisa descrição científica de um objeto é uma tessitura de metáforas.
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um narrador que, apesar de ter um olhar contemporâneo, está inserido no contexto
vitoriano do romance:
But in this new book I shall try to resurrect this technique.It seems in any case natural to
look back at the England of a hundred years ago with a somewhat ironical eye(...)So I
have written myself another memorandum: You are not the “I” who breaks into the
illusion, but the “I” who is a part of it. In other words, the “I” who will make the firstperson commentaries here and there in the story, and who finally even enter it, will not
be my real “I” in 1967, but much more just another character, though in a different
category from the purely fictional ones. (FOWLES, 1998, p.18) 37

Acerca da forma, Fowles escreveu, em “I write therefore I am” :
The one thing a modern writer should not be committed to: a style. The next great megaEuropean writer will write in all the styles, as Picasso has painted and Stravinsky
composed. This does not mean a loss of identity. The loss of identity occurs in the
sacrifice of everything to the fear of loss of identity. The first English writer to accept
this was Defoe. (FOWLES, 1998, p .11)38

Em entrevista a Dianne Vipond39, respondendo a uma pergunta sobre como o seu
experimentalismo com a forma da narrativa representa uma recusa à categorização e uma
expressão de liberdade, Fowles afirma que o seu descrédito em relação às formas
padronizadas é a sua maneira de sentir-se livre.
José Saramago, por sua vez, instaura com Levantado do chão um discurso literário
inovador, marcado pelos traços da oralidade e afirma que essa sua maneira peculiar de
escrever tem a ver com a sua permanente preocupação com os sinais que as pessoas
deixam:
O que eu quero é que se note nos meus livros que passou por este mundo (valha isso o
que valer,atenção!)um homem que se chamou José Saramago. Quero que isso se saiba,
na leitura dos meus livros; desejo que a leitura dos meus livros não seja a de uns quantos
romances acrescentados a literatura, mas que neles se perceba o sinal de uma pessoa(...)
aliás se eu não tivesse ido para o Alentejo, talvez não tivesse nascido o meu modo de
escrever, a partir do discurso oral, dessa sua conversa contínua, disso que não está
escrito, mas que é a comunicação das pessoas umas com as outras.No fundo, o

37

Mas neste novo livro eu tentarei fazer ressurgir essa técnica. De qualquer modo, parece natural olhar para
trás, para a Inglaterra de cem anos atrás, com um olhar um tanto irônico(...) Portanto, escrevi para mim
mesmo um outro memorando: Você não é o “eu” que irrompe da ilusão do texto, mas o “eu” que é parte
dela.
38
Algo com que o escritor moderno não pode estar comprometido: um estilo. O próximo escritor megaeuropeu escreverá em todos os estilos, assim como Picasso pintava e Stravinsky compunha. Isso não
significa perda de identidade. A perda de identidade ocorre quando se sacrifica tudo por medo perdê-la. O
primeiro escritor inglês a aceitar isso foi Defoe.
39
Publicada na coletânea de textos Wormholes, 1998.
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Levantado do chão está escrito como se eu estivesse a contar às pessoas que me
contaram as suas histórias essas mesmas histórias.(REIS, 1998, p. 98).

Saramago concede voz aos seus conterrâneos, deixando-os falar, utilizando o recurso
da memória coletiva, que resgata o passado na falta de registros formais.
A insólita pontuação dos seus textos corresponde a uma relação que Saramago
estabelece entre a fala e a música: “Fala-se como se faz música, com sons e com pausas.”
(REIS, 1998, p.101)
E ainda:

Aí direi que os meus sinais de pontuação, quer dizer, a vírgula e o ponto final, nesse
tipo de discurso, não são sinais de pontuação. São sinais de pausa, no sentido musical,
quer dizer: aqui o leitor faz uma pausa breve, aqui faz uma pausa mais longa. (REIS,
1998, p.102)

Assim como John Fowles, Saramago descrê da “morte do romance”.

Não acredito. Assim como não acreditei antes na morte do Marxismo, não há qualquer
motivo para que agora me disponha a acreditar na morte do romance. É evidente que se
o romance começou por não existir, também se pode dizer que, como todas as coisas,
acabará um dia; mas a verdade é que, antes de o romance existir como romance (...)
existiu a necessidade de contar e outra necessidade de ouvir contos(...)pode acontecer
que o romance venha um dia a não ter qualquer interesse para as pessoas. Não é que ele
morra porque a fórmula se tenha esgotado ( se é que há uma fórmula para o romance);
pode morrer por desinteresse(...) ainda assim creio que o romance tem muita coisa para
contar.(REIS, 1998, p.137)

Vejamos como Fowles se expressa a respeito: “I strongly feel that the novel is not
dying. And that the greater complexity of technique caused by its added self-consciouness
does or can fulfill the ultimate purpose of both explaining and teaching more.
(FOWLES, 1998, p.377)40.
Essa descrença da morte do romance faz com que ambos continuem a perseguir novas
formas de narrar. Quer seja sob a forma de novas experiências formais, quer seja sob a

40

Eu sinto sinceramente que o romance não está morrendo. E que a maior complexidade de técnica causada
pela sua auto-reflexividade realiza ou pode realizar seu propósito último de explicar e ensinar.
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forma de ousadias temáticas, suas obras buscam demonstrar que o romance enquanto
gênero não está morto e sim aberto à criatividade do autor.
Apesar da tônica da metaficção historiográfica ser a auto-reflexividade em relação aos
discursos, sejam eles históricos ou não, a maneira pela qual os romances dos dois autores
exibem sua auto-reflexividade é bastante distinta. Tomemos, por exemplo, as epígrafes.
Na obra de Saramago a epígrafe contém uma proposta — “o campo de trabalho”—
segundo o autor, a partir da qual a narrativa vai se desenvolver. Há um jogo de referências
e de citações e falsas citações, visto que elaboradas pelo próprio Saramago, que têm um
caráter borgiano. Na obra de Fowles, mais explicitamente em The French Lieutenant’s
Woman, as epígrafes são artifícios utilizados pelo autor para instaurar um contexto
histórico, político e social que será posteriormente subvertido. Comparem-se os exemplos
abaixo:
“Se podes olhar vê, se podes ver repara.”
Epígrafe de Ensaio sobre a cegueira.

But the more these conscious illusions of the ruling classes are shown to be false and
the less they satisfy common sense, the more dogmatically they are asserted and the
more deceitful, moralizing and spiritual becomes the language of established society.
MARX, German Ideology.41 ( FLW, XXX, p.236)

3.2 O sujeito feminino como veículo da transgressão

Memorial do convento e A Maggot exibem estratégias narrativas diversificadas no
tratamento dado à história, mas, em ambas, há uma descentralização do sujeito, na
medida em que as vozes autorizadas se sucedem explicita ou implicitamente. No
emaranhado de vozes discursivas, duas se fazem ouvir de maneira distinta: as vozes
femininas de Rebecca Hocknell e Blimunda.
Em Wormholes, Fowles afirma que as mulheres em seus romances simbolizam o
que ele designa “right feeling” e atribui a escolha ao fato de ser homem. O romance The
French Lieutenant’s Woman foi considerado feminista em termos temáticos. Sobre isto
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Fowles diz: “I hope I am a feminist in most ordinary terms, but I certainly wouldn’t call
myself one compared with many excellent women writers. Part of me must remain
male.(...) True humanism must be feminism.” (FOWLES, 1998, p.381) 42
E ainda: “The female characters in my books tend to dominate the male ones. I see
man as a kind of artifice, and woman as a kind of reality.” (FOWLES, 1998, p.23)43
Em A Maggot, Rebecca Hocknell é a porta-voz do autor e o fio condutor do
romance.

3.2.1 Rebecca: a visionária
Em AM, a focalização “marginal” é bem marcada e o fato de que a narrativa se
apóia na polifonia revela um antagonismo temático e estrutural entre a linguagem do
poder—o “centro”— e a linguagem das minorias— a “margem”.
A heteroglossia, ou a expressão de diferentes formas de linguagem, contribui para
evidenciar essa oposição.
A história em si tem como fio condutor a trajetória dos viajantes que nos são
apresentados no primeiro capítulo. Há uma preocupação do autor, que pode ser constatada
desde o início da narrativa, em não oferecer certezas acerca da identidade e dos propósitos
desses viajantes. Assim é que eles surgem diante do leitor como seres envoltos em uma
aura de mistério, que prova ser a tônica do romance.
Rebecca Lee, assim como outras três personagens, é apresentada como
acompanhante de um jovem que mais tarde virá a ser identificado como Mr
Bartholomew. A narrativa começa com a descrição das personagens em plena cavalgada.
Bartholomew vai à frente com um senhor, enquanto Rebecca compartilha a montaria com
um jovem. Outra personagem surge em meio à descrição e vem juntar-se ao grupo. Seu

41

Mas quanto mais essas ilusões conscientes das classes governantes se revelam falsas, menos satisfazem o
bom senso, quanto mais dogmaticamente se declaram, mais preconceituosa, moralizante e espiritual se torna
a linguagem da sociedade estabelecida.
42
Espero ser feminista na acepção mais comum do termo, mas certamente não diria que sou um, se
comparado a muitas escritoras excelentes. Parte de mim permanece masculina. (...) O verdadeiro
humanismo tem de ser feminino.
43
As personagens femininas nos meus livros tendem a dominar as masculinas. Eu vejo o homem como um
tipo de artifício e a mulher como um tipo de realidade.

68

relacionamento é frio e o narrador enfatiza esse aspecto ao narrar o encontro do último
dos viajantes com a comitiva: “The newcomer then takes his place, now leading the packhorse, at the rear of the procession; and very soon as it is as if he has always been there,
one more mute limb of the indifferent rest.44 (AM, p. 9)
Há um cuidado, por parte do narrador, no sentido de evitar a identificação nominal
das personagens, às quais se refere por meio de detalhes citados na descrição. Portanto,
Dick é identificado como "the bare-headed man in jerkin", Lacy é apenas "the older
gentleman", Rebecca é "the girl", Jones,"the man in the faded scarlet coat", enquanto Mr
Bartholomew é,significativamente, "the man".
A negação da identidade que se instaura aí contrasta significativamente com a ação
posterior de Rebecca, que buscará, por todos os meios, individualizar-se, reafirmando a
própria identidade; assim como a insistência do narrador em revelar que as personagens
viajam em silêncio, "como se todos estivessem perdidos em mundos separados", é um
indício da discussão que o romance propõe acerca das percepções individuais da
"verdade": “These two pass not a word; nor does the man with the woman behind him.
All ride as if lost in their own separate worlds”.45 ( AM, p.8)
Ainda no primeiro capítulo, o leitor tem uma vaga idéia da fisionomia de Rebecca:
"uma jovem, pouco mais do que uma criança, pálida, de cabelos negros, severamente
atados sob o chapéu". Um pormenor significativo dessa descrição é a ênfase dada à sua
vestimenta. O chapéu que usa é do mesmo tipo daqueles usados pelas camponesas e o
fato de vestir um avental leva o narrador a concluir que "ela é evidentemente uma
empregada".
Such a chip or wheat-straw hat is worn by every humbler English countrywoman. A little fringe of white also appears beneath the bottom of her cloak: an
apron. She is evidently a servant, a maid.46 ( AM, p.10)

44

O recém-chegado então toma seu lugar, agora guiando o cavalo de carga, ao fim do cortejo; e logo é
como se ele tivesse estado sempre ali, mais um membro mudo de um resto indiferente.
45
Esses dois não trocam uma palavra; nem tampouco o homem que leva a mulher na garupa.Todos
cavalgam como que perdidos em mundos separados.
46
Chapéus de palha como esse são usados por qualquer camponesa inglesa. Uma pequena faixa branca
também aparece abaixo da orla do seu manto: um avental. Ela é evidentemente uma serva, uma empregada.
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Essa conclusão, assim como muitas outras, ao longo da narrativa, comprovam o que
parece ser

o "jogo"

do

narrador: lançar pistas

e

desfazê-las

sucessivamente,

instaurando um clima crescente de incertezas.
Ao chegarem à hospedaria, na qual se alojam, os membros da comitiva se separam e
o leitor é levado a presenciar uma estranha conversa entre Mr Bartholomew e Lacy, os
quais foram apresentados a Mr Puddicombe como tio e sobrinho.
As conclusões do narrador, ao fazer observações sobre a ausência de semelhança
física entre os dois, assim como sobre a maneira tão pouco usual de conversarem tio e
sobrinho, não só constituem os vestígios usuais do trickster, que se compraz em deixar
pistas de sua própria ação, como também se tornam um subterfúgio para estimular no
leitor uma ânsia de "verdade" que jamais será confirmada.
Através dessa conversa o leitor fica sabendo que o suposto "tio" é um velho ator,
contratado para interpretar convincentemente o seu papel, o qual, segundo o próprio Lacy,
poderia ser melhor representado caso tivesse conhecimento dos propósitos reais de Mr
Bartholomew e de sua relação com Rebecca.
A essa altura, Rebecca está em um aposento humilde da hospedaria. O narrador, que
relata os acontecimentos de acordo com sua ótica contemporânea, desfaz sua conclusão
precipitada de que ela seria uma empregada, esclarecendo que, embora no curso da
história aquele tipo de chapéu tenha sido associado à criadagem, no contexto histórico
da diegese, tanto as damas quanto as criadas o usavam. Assim, reafirma, indiretamente, a
sua própria ignorância acerca das personagens e a sua interpretação deficiente dos hábitos
do passado. Esse é um dado que reforça o tratamento que Fowles dá à história, e que
passa por uma defasagem entre o acontecimento empírico e o seu reconhecimento como
fato histórico.
O relacionamento entre Rebecca e Dick é confuso e revela uma desesperada obsessão
da parte dele e uma sofrida compaixão por parte dela. Ao atirar o ramo de violetas sobre
o rapaz que, ajoelhado, expõe a sua virilidade diante dela, Rebecca estabelece uma
relação simbólica das flores com a morte de Dick, uma vez que este, no dia seguinte, é
encontrado morto, enforcado e com um ramo de violetas dentro da boca.
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Uma primeira pista acerca do propósito de Bartholomew é revelada através da
conversa de Farthing, "he of the scarlet coat", com Puddicombe e os empregados na
cozinha da hospedaria:

Of course he was questioned in return, as to the present journey. The younger
gentleman and his uncle were riding, it seemed, to pay court to a lady who was
espectively their aunt and their sister: a lady as rich as a supercargo, old and ailing
besides, who lived at Bideford or thereabout; who had never married, but inherited
lands and property fit for a duchess.47 ( AM, p.35)

Uma justificativa é igualmente fornecida para a presença de Rebecca entre eles: “The
wench upstairs was a London lady's maid, destined for the aunt's service...” ( AM, 36). 48
Também, através da tagarelice de Farthing, é revelado ao leitor o fato de que Dick é
surdo-mudo e que suas atitudes não são as de uma pessoa normal: “Now and again, while
the silent servant ate, Farthing did appeal to him. 'Isn't that so, Dick?’ Or, 'Ecod, Dick
could tell more if he had a tongue- or a mind to wield it.49 ( AM, p. 36)
Primeiramente identificada por Farthing como Louise e, em seguida, como Fanny,
por Mr Bartholomew, Rebecca torna-se o centro de um mistério crescente. A aura de
mistério que a envolve é comparável àquela que cerca Sarah Woodruff, em The French
Lieutenant’s Woman, o romance mais conhecido de Fowles, e , em dimensão um pouco
menor, à visão de Blimunda, em MC, de José Saramago.
Holmes (1991, pp.229-243), em artigo sobre AM, reconhece no romance uma
retomada do tema e do método narrativo de FLW: um olhar intratextual de Fowles,
ainda que implícito, sobre a própria obra.
Assim como Sarah se assemelha a uma caixa de surpresas, que o leitor fica ansioso
por abrir, Rebecca é o desconhecido, a verdade encoberta, o mistério imperiosamente
atrativo que leva o leitor a ler compulsivamente o romance em busca de respostas. É
claro que o mistério que ela representa não reside nela mesma, e sim nos interesses e

47

Naturalmente ele também foi interrogado quanto à viagem. O cavalheiro mais jovem e seu tio estavam
cavalgando, ao que parecia, para fazer a corte a uma dama que era respectivamente tia de um e irmã do
outro: uma dama tão rica quanto um cargueiro, embora velha e doente, que vivia em Bideford ou
vizinhanças; que nunca se casou, mas que herdou terras e propriedades dignas de uma duquesa.
48
A jovem lá em cima foi empregada de uma dama em Londres, destinada a prestar serviços para sua tia...
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propósitos de Mr Bartholomew, aos quais serve de instrumento. Mas, de um modo ou de
outro, é no cumprimento de seu papel que Rebecca confere a si própria um significado.
À medida que a narrativa prossegue Bartholomew também revela um poder criativo,
que se assemelha, em certos aspectos, ao god-game de Maurice Conchis em The Magus—
considerado a obra máxima de Fowles. Assim como Maurice Conchis faz com que Nick
Urfe, professor de uma escola em Bourani, Grécia, se torne personagem de um enredo
que constrói, Bartholomew manipula a vontade daqueles que o acompanham em sua
viagem, fazendo com que se vejam inscritos no texto que cria.
As semelhanças se mantêm na medida em que Urfe e Rebecca participam de um
verdadeiro ritual cuja finalidade é a descoberta do "eu", o seu autoconhecimento.
Charles, em FLW, passa por um processo similar. Crêem os críticos que esse rite de
passage é um dos padrões temáticos explorados por Fowles e recorrentes em sua criação
literária.
O ritual consiste em uma fase de ordenação, que é a fase de envolvimento com a figura
do mago— ficcionista— representado respectivamente por Conchis, Bartholomew e
Sarah, seguida do que se poderia chamar de "fase de tentação" e, por fim, do próprio
ritual de passagem.
Em The Magus, é Julie quem personifica a tentação, assim como Dick em AM e a
sensualidade latente de Charles em FLW. Em TM, o ritual de passagem ocorre no
julgamento de Urfe, em AM nos acontecimentos na caverna e em FLW no encontro de
Charles e Sarah em Exeter.
O rite de passage não é privilégio do mundo ficcional, pois pode ser observado
também no âmbito do discurso. O leitor se encontra diante de um trickster - o narrador- e
passa por uma fase de teste, que consiste na tentação de ler o romance no contexto da
diegese até que, finalmente, ultrapasse o rito de passagem, quando se apercebe de que o
texto é aberto, face aos epílogos oferecidos por Fowles.
Em Memorial do convento, o narrador de Saramago também é o trickster que se
diverte com a credulidade inicial do leitor, que espera que o romance ofereça a história da
construção do convento, quando é a outro tipo de memorial que o romance remete. O rite
49

De vez em quando, enquanto o servo comia silenciosamente, Farthing recorria a ele. “Não é mesmo

72

de passage se realiza no âmbito do discurso e a sua ultrapassagem ocorre quando o leitor
se dá conta de que a ficção elaborada em torno de Blimunda e Baltasar é emblemática,
pois configura a história dos anônimos, omitida pelos registros oficiais.
Ao revelar a Lacy que Fanny— ou melhor, Rebecca— não é realmente uma criada,
Bartholomew se vê obrigado a dar uma justificativa para a mentira e afirma que tenciona
ir ao encontro de uma pessoa que representa para ele o que a Musa representa para um
poeta. Assim como não se pode dizer que a inspiração que gera a poesia é uma mentira,
tudo o que Bartholomew inventa para atingir o seu objetivo passa a ser verdade no
contexto do seu imaginário:
‘Come my dear Lacy. My word to you stands. I mean no evil, I do no evil. No one
shall, or could blame you for your part.’
‘But your purpose is not what you led me to believe, Mr Bartholomew. Is it not
so? No, I must speak now. I have no doubt you mean well to me in all your
concealings. But I must doubt whether you mean well to yourself.’
‘Do we say a poet lies when he speaks of meeing the Muses?’ ‘We know what he
intends to convey by that figure.’
‘But do we say he lies?’
‘No.’ 50
AM, 42
Ao trazer à baila os comentários de Farthing sobre o relacionamento de Dick e Fanny,
Lacy fica boquiaberto ao ouvir que as relações entre eles são absolutamente normais e
esperadas entre marido e mulher. Essa revelação constitui mais uma peça do quebracabeça, que parece reduplicar-se em espelho.
Fowles elabora um jogo que contém o jogo do narrador, que, por sua vez, contém o
jogo da personagem. A imagem do espelho, inclusive, é citada formalmente pelo

Dick?” ou “Dick poderia contar-lhes mais se tivesse língua- ou mesmo uma mente para fazê-la funcionar.”
50
‘Vamos, meu caro Lacy. Tens a minha palavra. Eu não pretendo causar nenhum mal, eu não faço nenhum
mal. Ninguém poderá acusar-te de nada.’
‘Mas teu propósito não é o que me levaste a crer, Senhor Bartholomew. Não é mesmo? Não, eu tenho
ue falar agora.Não duvido que me queiras bem em todos os teus planos secretos. Mas não estou certo
quanto ao que desejas para ti mesmo.
‘Dizemos que um poeta mente quando ele fala em encontrar as Musas?’
‘Nós sabemos o que pretende ao falar assim.’
‘Mas dizemos que ele mente?’
‘Não.’
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narrador, ao dizer que Bartholomew e Dick partilhavam um canal de comunicação muda:
“The two men stand in their silence, in each other's looking, as in a mirror”. (AM. 45).51
Através da conversa entre Rebecca e Bartholomew, o leitor toma conhecimento de
que ela é uma das prostitutas do bordel de uma certa Claiborne, a quem ele pagou pelos
serviços que a jovem há de lhe prestar. Esses serviços estão associados ao seu voyeurismo
de impotente, que, sadicamente, humilha e oprime Rebecca por não poder tê-la para si.

There seems something demonic now in that face beneath the bald head;demonic not in
its anger or emotion, but in its coldness, its indifference to this female thing before him.It
speaks of a hitherto hidden trait in his character: a sadism before Sade, still four years
unborn in the dark labyrinths of real time...52 ( AM, p.49)

A alusão ao Marques de Sade é significativa, uma vez que o narrador faz uso dela
para tentar explicar que a atitude de Bartholomew, no contexto da história de AM não
encontra equivalente textual.
A intrusão do narrador, à moda dos escritores do século XVIII, se faz presente
inúmeras vezes no romance e, na maioria das vezes, para elucidar com sua ótica
contemporânea o que parece nebuloso no contexto da diegese. No entanto, a intrusão
também tem por finalidade lembrar ao leitor o caráter ficcional do texto e o gap entre o
mundo do narrador e do leitor e o contexto do romance.
Rebecca fôra seduzida pelo filho do seu patrão, que viera para Londres quando o
relacionamento fora descoberto. Seus pais, assim como seus patrões, eram Quakers e ela
jamais seria aceita novamente na comunidade à qual pertencera. Seus pais não haveriam
de querer ouvir suas explicações, pois julgavam-na filha de Satanás e temiam que viesse
a corromper suas irmãs.
Para não morrer de fome, empregara-se em uma residência londrina, mas a
tranqüilidade durara pouco. Seu novo patrão a obrigara a submeter-se aos seus caprichos
e, uma vez descobertos, ela se vira novamente nas ruas.

51

Os dois homens permanecem de pé em silêncio, olhando-se como quem se vê em um espelho.
Parece haver algo demoníaco agora naquela face abaixo da cabeça calva; demoníaco não em sua raiva ou
emoção, mas na sua frieza, sua indiferença quanto à mulher diante dele. Revela um traço oculto do seu
caráter: um sadismo antes de Sade, que ainda levaria quatro anos para nascer nos labirintos escuros do
tempo real...
52
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Em meio às agressões verbais, Mr Bartholomew tem surpreendentemente, um gesto
inusitado: beija-lhe a mão e afirma que o faz em agradecimento ao que ela há de lhe
proporcionar. Sem entender absolutamente nada, Rebecca pergunta o que ele pretende
forçá-la a fazer. A resposta é vaga. Ele fala de águas milagrosas que hão de curá-lo e do
presente que ela própria será para os possuidores de tais águas. A reação de Rebecca é de
rebeldia e Bartholomew faz com que se lembre de que ele a “alugara” e que, nesse
período, ela deverá agradar àqueles com os quais irão se encontrar. Ele a adverte que não
se impressione com a aparência de tais pessoas, pois vêm de outro país e falam outra
língua.

Essa advertência preconiza a associação dessas pessoas com a "larva" que

Rebecca vê na caverna.
Bartholomew também adverte Rebecca acerca da conduta que espera dela, pois ela
deverá se comportar como uma virgem, fingindo inocência e um total desconhecimento
do sexo. Aliás, esta fora a razão pela qual fora escolhida. No bordel de Claiborne tinha a
alcunha de Quaker Maid, em alusão à sua facilidade de interpretar o papel de pura e casta.
Essas advertências sugerem, de imediato, ao leitor que ela fará parte de alguma orgia.
No entanto, após o anúncio da morte de Dick, o texto se apresenta sob a forma de
interrogatório e o leitor será levado a crer, pelo depoimento de Jones, que os
acontecimentos daquele dia, em que os viajantes se separaram, culminaram com um ritual
diabólico, no qual Rebecca copulara com o próprio demônio.
A partir da conversa entre Rebecca e Bartholomew o romance passa a uma alternância
entre os depoimentos das testemunhas, as cartas de Ayscough à Sua Graça, o duque, e as
breves incursões do narrador. Graças a essa mistura de frames narrativas, o perfil de
Rebecca começa a ser delineado.
No período em que estivera a serviço de Claiborne, Rebecca experimentara
sentimentos paradoxais, fruto dos fundamentos da fé dos Quakers, que ainda guardava
dentro de si. É esse conflito que ela revelará a Ayscough em seu primeiro depoimento.
Plenamente consciente do pecado, odiara o estado em que se encontrava e, ainda
assim, deixara que ele a subjugasse, como uma escrava que, embora odiando seu senhor,
se submete à sua vontade.
There is a badder case than they who sin for their own selfish pleasure, it is we who
sin in hatred of the sin itself. Not because we would, but somehow must, as a slave
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must do his master's will, tho' he hates both it and him. I tell thee this because I was in
that snare when first his Lordship came. I sinned more brazenly because at heart I
would sin no more.53 (AM, p.309)

Na realidade, Bartholomew, apesar de seus propósitos obscuros, representara para ela
"a chave da sua prisão", sua liberdade.
Ainda que, a princípio, não compreendesse qual era o tipo de recompensa que ele lhe
prometia, com o tempo, Rebecca veio a perceber que a recompensa era a sua libertação do
jugo de Claiborne.
Fowles coloca o sexo— masculino e feminino— no âmago da diferença, pois
Rebecca recrimina seu inquisidor por ter um imerecido poder sobre as mulheres— poder
moral, físico e social.
Em seu depoimento, ela se refere às relações entre homem e mulher como relações de
poder, em que a mulher ocupa uma posição marginal e é, conseqüentemente, dominada
pela vontade masculina. No momento em que parte com Bartholomew, rompe o domínio
de Claiborne, abandona a prostituição e retorna a seu meio, adquirindo consciência do seu
"eu", da sua importância como indivíduo. As conseqüências dessa descoberta se fazem
sentir na presteza com que defende os seus direitos e na maneira pela qual diz ao
advogado que a fé iguala os homens:

A. It is truth. We are equal in this, if not in the world. Blame me not for defending my
right, and God's word.
Q. Thy right and God's word! Shall I fetch thee to a pulpit?
A. I say they are one. Who takes my right steals from Christ.
Q. Thou hast no right to be stolen, thou art a most notorious whore. I am not thy new
modesty's fool.I see thy whorish insolence still proud in thy eyes. (AM, p.301)54

53

Há um caso pior que o daqueles que pecam pelo seu prazer individual e egoísta, é o nosso, que pecamos
pelo ódio do pecado. Não porque devemos, mas de algum modo porque precisamos, como um escravo que
obedece à vontade de seu mestre, embora odeie ter que fazê-lo.Digo-te isto porque era nessa armadilha que
eu me encontrava quando Sua Senhoria apareceu. Eu pecava ainda mais desavergonhadamente, porque em
meu coração eu jamais o faria.
54
R: É verdade. Somos iguais nisso, portanto não me acusem de defender meus direitos e a palavra de
Deus.
P: Teu direito e a palavra de Deus! Devo encaminhar-te a um púlpito?
R: Eu te digo que eles são um. Quem tira meu direito, rouba a Cristo.
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Ayscough, no entanto, não lança a Rebecca um olhar discriminador apenas por ela ser
mulher, ou por ter sido uma prostituta. Seus valores fazem com que ele se distancie dela
também atendendo ao aspecto social que as diferenças de classe impõem. Ele se sente
superior por ser homem, por ser de um nível social superior, por ser advogado. A
maneira pela qual se dirige a ela é humilhante, dominadora, embora lhe incomode
profundamente a capacidade que ela tem de responder-lhe de igual para igual, como se
nada houvesse a separá-los:

Q. Well, well, I see you have imbibed your father's
poison.
A. And my mother's. Who also lives in Christ.
Q. And contempt of all secular rank and natural
respect, is it not so?
A .No. Unless where rank and respect would forbid our
55
liberty of conscience.(AM, p.302)

Alguns críticos do pós-modernismo vêem, em personagens como Rebecca, um traço
feminista marcante. Hutcheon (1989, p.142), em The Politics of Postmodernism, afirma
que o feminismo,tanto quanto o pós-modernismo, advêm da mesma crise de autoridade
cultural. No entanto, o pós-modernismo é politicamente ambivalente pela sua própria
característica de ser, a um só tempo, cúmplice e crítico dos modelos culturais dentro dos
quais opera.
Em AM, Fowles mostra como a realidade e a verbalização dos dados dessa realidade
são manipuladas em função de sistemas de significado que operam de acordo com
códigos e convenções, produzidos socialmente e condicionados historicamente.
O discurso é parte integrante das práticas sociais e é, portanto, palco do exercício e da
luta pelo poder, mas este não possui apenas uma natureza lingüística, pois as relações de

P: Tu não tens direito algum que possa ser roubado, tu és uma mui reconhecida prostituta. Eu não sou
tolo o suficiente para crer nesta tua recém-surgida modéstia. Eu ainda vejo a tua insolência pecaminosa em
teu olhar
55
P: Bem, bem, eu vejo que ingeriste o venono de teu pai.
R: E o de minha mãe. Que também vive em Cristo.
P: E despreza toda classe secular e respeito natural, não é assim?
R: Não. Exceto quando a classe e o respeito proibem a liberdade de consciência.
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poder são geradas por estruturas das quais os fenômenos discursivos são apenas um
componente.
Em nome de uma superioridade social, Ayscough se acha no direito de saber se
Rebecca e o marido têm relações sexuais ou se o casamento é apenas de conveniência.
Tal invasão de privacidade é prontamente repudiada por Rebecca, que se mostra imune às
ameaças do advogado, ao contrário das testemunhas anteriores.

Q. Whether your man has his fleshly rights?
A. He is content with what he has.
Q. That is no answer. I require yes or no.Why say you
nothing?
A. My conscience will not allow.
Q. I must know.
A. Thee' ll not know from me. Nor my husband, who waits
in the street below, and thee may call him up.
Q. This is more defiance. You are to answer.
A. Of his Lordship thee may ask all, and I will
answer. But of this, not.56 (AM , p. 303)

Ao ser questionada sobre o que aconteceu na caverna, Rebecca nega ter participado
de um ritual demoníaco e Ayscough pergunta, então, porque ela havia contado tal estória
a Jones. A resposta de Rebecca é reveladora: "Disse-lhe aquilo que ele é capaz de
acreditar." Essa resposta resume o processo que diz respeito à relação entre produtores e
receptores. O autor cria aquilo que encontra eco no imaginário do leitor, aquilo em que
ele pode crer. Esta é uma noção platônica em essência, pois, assim como Chatman nos
faz recordar, "a verossimilhança não diz respeito ao que é acidentalmente real, mas ao que
é essencialmente ideal", isto é, não é o que os fatos são mas o que eles poderiam ter sido.
A verossimilhança depende, antes de tudo, de um compartilhamento de códigos, de uma

56

P: Se teu marido exerce seus direitos carnais.
R: Ele está satisfeito com o que tem.
P: Isso não é resposta. Eu exijo sim ou não. Por que não diz nada?
R: Minha consciência não permite.
P: Eu tenho que saber.
R: Tu não saberás por mim. Nem por meu marido, que espera na rua, lá embaixo, e tu podes
chamá-lo, se quiseres.
P: Isto é mais um desacato. Tu irás responder.
R: De Sua Senhoria podes perguntar tudo, e eu responderei. Mas disto, não.
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predisposição do receptor de dar como lógico e aceitável aquilo que é enunciado pelo
produtor.
As personagens femininas de Fowles, em sua maioria, detêm a capacidade de
manipular o imaginário das outras personagens, desafiando o establishment, contestando
os valores morais e sociais. Por conhecerem tão bem o comportamento humano, são
hábeis em se utilizar das fraquezas individuais, construindo situações fictícias, na medida
em que estas vêm atender aos seus propósitos.
Rebecca conta ao advogado que Bartholomew a procurara, dizendo-se impotente e
propondo-lhe que o ajudasse a obter a cura para o seu mal. Embora não pudesse possuí-la,
manifestara o desejo de vê-la copular com o seu servo, Dick. Relata, também, que havia
uma estranha relação entre os dois homens, certa uniformidade de atitudes
incompreensível em pessoas tão diferentes. Pareciam compreender-se pelo olhar e
completavam-se "como acontece com o homem e a mulher".

And I will tell thee now, not half so strange as what I later learnt of them;which was
that they were two men as far apart in most matters as any in this world,yet of one
soul. What one lacked, the other had, as it is with man and woman, tho' both were
men. As twin brothers, tho' they were none.57 (AM, p.309)

Essa "simbiose" entre os dois homens é, sem dúvida, uma das preocupações de
Ayscough, que, embora não admita formalmente em suas cartas ao duque, parece crer que
uma relação homossexual, ameaçada pela iminência de um casamento forçado com uma
herdeira escolhida pelo pai, poderia muito bem ser a causa do desaparecimento de
Bartholomew.
Não só Rebecca, mas também Lacy e Jones são questionados acerca de um provável
comportamento suspeito dos dois homens. Em seu depoimento, Lacy afirma ter
observado em Dick certo ressentimento em relação ao seu senhor e que, tendo falado
sobre isso com Bartholomew, este lhe disse que ele e Dick eram irmãos de leite e que o
servo havia sido sua companhia constante desde a infância. Bartholomew afirma,
57

E eu te direi agora, e não é nem a metade do que descobri mais tarde sobre eles, que eles eram dois
homens mais distantes que tudo quanto a maioria das coisas, mas com uma só alma. O que um necessitava,
o outro tinha. Tal como acontece com o homem e a mulher, embora fossem homens. Como irmãos gêmeos,
embora não o fossem.
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inclusive, que, sem ele, Dick teria sido um selvagem e que já havia observado os olhares
ressentidos do rapaz, fruto da sua ira contra o próprio destino. E acrescentara mais: ele e
Dick eram "uma mente, uma vontade, um só apetite".
O depoimento de Lacy encontra suporte na afirmação

de Rebecca de que

Bartholomew parecia usufruir o prazer sexual que ela proporcionava a Dick, como se
pudesse senti-lo através dele.
Inúmeras vezes Bartholomew tentara incutir em Dick o sentido da palavra Deus, mas
desistira porque sabia que o rapaz o considerava como a única divindade possível.
Bartholomew era o seu "animating principle":

I am his animating principle, Lacy, without me he's no more than a root,a stone.If I
die, he dies the next instant. He knows this as well as I. I do not say by reason. It is in
his every vein and every bone, as a horse knows its true master from other riders. 58
(AM, p.171)

O advogado pergunta diretamente a Lacy sobre uma evidência de homossexualismo, a
qual é veementemente negada. Embora nenhuma das testemunhas afirme ter presenciado
atitudes suspeitas, é relevante observar que o escrivão, em conversa com Rebecca, não
hesita em falar sobre as estranhas relações entre His Lordship e o seu servo,
aconselhando-a, inclusive, a jamais mencionar o caso fora daquelas paredes, caso tenha
amor à vida.
Em resposta, Rebecca afirma ter dito apenas a verdade. O escrivão, por sua vez, lhe
diz que há duas verdades: aquela em que a pessoa crê e a que é realmente incontestável e
que, das duas, ele procura a última.
Essa reflexão acerca do conceito de verdade reflete a tensão existente na diegese e no
discurso. Quando Rebecca descreve a nave que vê na caverna, denominando-a maggot,
ela tem dificuldade em descrever com fidelidade o que viu, até mesmo porque a sua
linguagem é limitada pelo conhecimento de sua época. Ela é, portanto, incapaz de
reconhecer e nomear o objeto.

58

Sou o seu princípio de vida, Lacy, sem mim ele não é mais que uma raiz, uma pedra. Se eu morrer, ele
morre em seguida. Ele sabe disto tão bem quanto eu. Eu não diria que pela razão. Está em cada veia dele,
em cada osso, do mesmo modo que um cavalo distingue seu dono de outros cavaleiros.
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Ao explorar o conhecimento do leitor acerca do que a personagem desconhece, Fowles
demonstra que o conceito de verdade está condicionado a uma conjuntura histórica,
científica e social de ideias.
Essa aparente incapacidade de expressão parece ser o subterfúgio usado pelo autor
para enfatizar a "modernidade" da personagem em relação aos seus contemporâneos,
como na passagem a seguir, quando Rebecca descreve a luz que vira:

Q. And how was this light so hung above, do you suppose?
A. I know not,unless borne by some great bird.
Q. Or some great liar.This sound you speak of before it
shone out, you say first a rush of wings, next a
roaring wind.They are not the same.
A .I do not know how to say it.Most of a passing wing.59 (AM, p. 323)

Se as palavras parecem inadequadas ou mesmo insuficientes, é porque a linguagem se
adapta às mudanças e à evolução do homem.
Propositalmente, Fowles concede às suas heroínas uma amplitude de visão
incompatível com o seu tempo e, por conseguinte, limitada pela linguagem de então.
A recorrência, na obra de Fowles, da personagem feminina que representa o papel do
ficcionista é explicada pelo próprio autor em entrevistas concedidas a Campbell e Sage.
Ao primeiro, o autor afirma acreditar na feminilidade do universo e defende a igualdade
das óticas feminina e masculina: “I feel that the universe is female in some deep way. I
think one of the things that is lacking in our society is equality of male and female
ways of looking at life”.(CAMPBELL, 1976, p.465)60

59

P: E como era luz?
R: Eu não sei, a menos que fosse produzida por algum pássaro grande.
P: Ou por um grande mentiroso. Esse som de que tu falas, primeiro disseste que parecia um bater de
asas, depois que parecia o rugir do vento. São coisas diferentes.
R: Não sei como definir. Era como uma asa em movimento.
60
Sinto que o universo é feminino de algum modo profundo. Acho que uma das coisas que faltam em nossa
sociedade é a igualdade na maneira de o homem e a mulher encararem a vida.
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A Lorna Sage, ele revela possuir uma anima exacerbada, como podemos deduzir de
suas palavras: “I think I'm under a feminine star, quite definitely mother-dominated and
so on” (1974, P.37).61
A descrição que Rebecca faz da sua visita a "June Eternal" alude ao paraíso cristão,
assim como os dois homens que ela vê, primeiro em Stonehenge e depois na cidade
eterna, estão igualmente associados a Deus e a Jesus Cristo. A mulher que os acompanha
é, segundo Rebecca, a "Sabedoria da Mãe Santa", um equivalente feminino do Espírito
Santo, superior mesmo à Virgem Maria:
Q. No more of riddles.Speak now who was this woman?
A. No woman, but queen of queens. Greater than the
greatest lady. She without whom God the Father
could not have made His works, whom some would
call the Holy Spirit. She is Holy Mother Wisdom.
Q. The Holy Mother, you would say? The Virgin Mary?
A. A greater ever. Holy Mother Wisdom(...)62(AM, P.379)

"June Eternal" é descrita como uma cidade linda e perfeita, toda branca e dourada,
na qual pessoas de todas as raças vivem em perfeita harmonia. É um local onde homens e
mulheres se agrupam de acordo com o seu sexo e assim vivem, sem nenhum tipo de
relação sexual; um local onde todos louvam

o seu Deus dançando e cantando

freneticamente.
A descrição de Rebecca reproduz a conduta e a crença dos Shakers, a seita fundada
por Ann Lee, personagem histórica, que é ficticiamente apresentada como filha de
Rebecca no romance.
Ayscough considera tudo o que Rebecca diz uma blasfêmia, pois, além de sugerir
que Bartholomew é um enviado de Deus, do qual tem alguns atributos, ela também
revela que ele foi elevado aos céus no objeto por ela denominado "maggot".

61
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Penso que vivo sob uma ascendência feminina, com certeza matriarcal.
P: Sem mais charadas. Diga agora quem era aquela mulher.
R: Nenhuma mulher, mas a rainha das rainhas. Maior que todas as damas. Ela sem a qual Deus o pai não
teria produzido seus feitos, a quem alguns chamariam de Espírito Santo. Ela é a Sabedoria da Mãe
Santa.
P: A Mãe Santa, quer dizer, a Virgem Maria?
R: Ainda maior. A Sabedoria da Mãe Santa(...)
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Além de considerar tal viagem absurda, pelo que conhece da vida passada de
Bartholomew, Ayscough julga tal hipótese totalmente improvável:
" I have told truth in all".
" To the best of your belief all passed as you say?"
" Yes."
" His Lordship was transported to Heaven?"
“Yes."
" Mistress Rebecca, I might wish it were so, nay, I wish it so. But I have an advantage
of you. You knew his Lordship for scarce more than a month, when he did hide much
from you, as you have admitted.I have known him for these many years, mistress. Alas
63
he I knew, and many others likewise knew, was not he you portray.”
(AM, p.412)

Existe, nessa passagem, uma inversão paródica do intertexto: a Bíblia. A passagem
alude ao episódio bíblico em que o profeta Elias é elevado ao céu em uma carruagem de
fogo, sem passar pela morte.
O texto permite, igualmente, que se faça o contraste entre as duas interpretações
possíveis: o que Rebecca presenciou foi realmente uma manifestação divina, ou a
aparição de uma nave espacial? Estaria ela relatando o que viu, ou, criativamente,
inventando um álibi?
Ao interrogar Wardley, um Quaker dissidente a cujo grupo Rebecca pertence,
Ayscough tenta verificar pontos de convergência entre a estória que Rebecca lhe contou e
os preceitos da fé que professa. Na realidade, ele procura estabelecer uma ligação, no
intuito de se certificar de que ela vira nada mais do que alucinações provenientes do
transe de uma fanática religiosa. No entanto, Wardley nunca ouvira falar de "June
Eternal" nem mesmo da "Sabedoria da Mãe Santa", embora admitisse descrer de uma
Trindade composta só de homens.
Quando Ayscough lhe pergunta se Rebecca "profetiza", o outro nega, pois ela ainda
não tem o "dom de línguas". Assim, Ayscough começa a suspeitar que ela possa ser uma
63

“Eu te disse a verdade.”
“Em nome de tua crença, tudo se passou conforme disseste?”
“Sim.”
“Sua Senhoria foi transportado ao céu?”
“Sim.”
“Senhora Rebecca, eu gostaria que assim fosse. Mas eu tenho uma vantagem em relação a ti. Tu estivestes
em contato com ele por pouco mais de um mês, quando ele ocultava muitas coisas de ti, como já admitistes.
Eu o conheço há muitos anos. Ele não era este que tu retratas.
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mera relatora de uma estória que alguém lhe contara. Na sua ânsia de descobrir a verdade
o advogado se torna uma presa de sua própria superstição. Para ele, a história não é tão
inverossímil quanto quer fazer crer: “Yet his England, even his class of it, was still very
far from our certainties. Ayscough, for instance, believes in ghosts.” ( AM, p. 415)64

A propósito disso, o narrador dá a sua opinião, própria de um homem do século XX:

Ayscough is left, after this exchange, in a dilemma, though he conceals it. A modern
person would not have had a shadow of doubt that Re becca was lying, or at least
inventing. Gods, except for an occasional Virgin Mary to illiterate Mediterranean
peasants, no longer appear (...)(AM,p.414)65

Ante a certeza de Rebecca de que dará à luz uma menina, o advogado se surpreende e
lhe pergunta se ela não acalenta uma secreta esperança de que sua filha venha a ser a
encarnação feminina de Cristo, encarnação esta ansiosamente aguardada pela sua seita. A
negativa de Rebecca é acompanhada de uma frase: “Thee knows not what it is to be a
woman” (AM, p.420).66
Ela prossegue argumentando que o homem vê a mulher como um ser inferior:

A.No riddle. As I was used when whore, so I may be used still. And all women beside.
Q.How, all women are whores?
A.Whores in this. We may not say what we believe,nor say what we think, for fear we be
mocked because we are women. If men think a thing be so, so must it be, we must obey.
I speak not of thee alone,it is so with all men.( AM, p.421)67

64

“Contudo a sua Inglaterra, mesmo a sua classe estava muito distante de nossas certezas.Ayscough, por
exemplo, crê em fantasmas.”
65
Ayscough é deixado, após essa conversa, em um dilema, embora ele o disfarce. Um homem de nossa
época não teria a menor dúvida de que Rebecca estava mentindo, ou pelo menos inventando. Deuses, não
aparecem mais, exceto por uma ocasional Virgem Maria a uns camponeses analfabetos do Mediterrâneo(...)
66
“Tu não sabes o que é ser mulher”
67
R:Não é nenhuma brincadeira. Como eu estava acostumada quando era prostituta, assim posso estar
ainda. E todas as mulheres igualmente.
P: Como, todas as mulheres são prostitutas?
R: Sob esse aspecto. Nós não podemos dizer o que pensamos, por receio de sermos ridicularizadas
porque somos mulheres. O que os homens pensam é o que tem de ser, nós obedecemos. Não falo só de ti, é
assim com todos os homens, e em todos os lugares.
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Para ela a criança que carrega dentro de si representa a concretização de sua liberdade;
o clímax de todo o processo de autotransformação que ela sofreu. Em FLW, Sarah
vivencia uma situação idêntica.
Rebecca revela, também, a sua teoria acerca das relações entre Bartholomew e Dick.
Bartholomew era como uma encarnação do espírito de Cristo, por quem falava; Dick,
contudo, era o seu corpo carnal e imperfeito, que precisava morrer para que a outra
metade fosse salva e vivesse eternamente em June Eternal.
Obviamente, Ayscough não se mostra convencido e pergunta-lhe por que Dick fora
visto saindo da caverna com tanto horror estampado no rosto. Não teria ele, por acaso,
visto o seu amo ser assassinado ou coisa parecida? Rebecca lhe responde, à luz da sua
crença, que aquele era o horror de quem não se arrependera dos seus pecados. Diante
disso, o advogado conclui que a verdade jamais será desvendada, pois aquela mulher
astuciosa nunca responderá com clareza às suas perguntas, conclusão esta que é
nitidamente revelada na passagem a seguir: “Thou art a liar, woman. Thou art a liar”.
(AM, p. 429).68
O narrador emerge do texto para emitir a sua opinião sobre as duas personagens:
In truth these two were set apart from each other not only by countless barriers of age,
sex, class, education, native province and the rest, but by something far deeper still: by
belonging to two very different halves of human spirit, perhaps at root those, left and
right, of the two hemispheres of the brain.In themselves these are neither good nor
evil. Those whom the left lobe(and the right hand) dominates are rational,
mathematical, ordered, glib with words, usually careful and conventional; human
society largely runs on an even keel,or at least runs, because of them. A sage and sober
god of evolution must regard those dominated by the right lobe as far less desirable,
except in one or two very peripheral things like art and religion where mysticism and
lack of logic are given value(...)They tend to live and wander in a huge extended now,
treating both past and future as present, instead of keeping them in control and order,
firmly separated...69 ( AM,p.430)

68

Tu és uma mentirosa, mulher. Tu és uma mentirosa.
Na verdade esses dois estão separados não apenas pelas barreiras da idade, sexo, classe, educação,
província e tudo mais, mas por algo ainda mais profundo: por pertencerem a duas diferentes metades do
espírito humano, talvez na sua raiz, esquerda e direita, dos dois hemisférios do cérebro. Em si mesmos não
são bons ou ruins. Aqueles a quem o lobo direito (e a mão direita) domina são racionais, matemáticos,
ordeiros, ardilosos com as palavras, geralmente cuidadosos e convencionais; a sociedade humana
permanece sem mudanças por causa deles. Um sóbrio e sábio deus da evolução consideraria menos
desejáveis, exceto em uma ou duas coisas periféricas, como a arte e a religião, onde o misticismo e a falta
de lógica têm valor. (...) Eles tendem a viver e a vagar em um agora prolongado, tratando passado e futuro
como presente, ao invés de mantê-los sob controle e ordem, firmemente separados...
69
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Dessa maneira, ele confere a Rebecca o caráter de ficcionista, colocando-a no mesmo
plano da arte.
A trama é engendrada de modo a demonstrar que nenhuma das testemunhas têm uma
versão completa do que aconteceu- até porque todas tiveram uma participação limitada
nos eventos. A história de Jones é tão inverossímil quanto a de Rebecca. Ao mesmo
tempo, Rebecca parece ter sido vítima de transes religiosos, como o que acontece, por
exemplo, por ocasião do seu último depoimento, quando ela age como se houvesse mais
alguém na sala além do advogado e do escrivão, dando a entender posteriormente que era
Bartholomew quem estava ali. Mas é óbvio que também essa situação poderia ter sido
forjada por ela, no intuito de reforçar a sua estória.
As protagonistas de FLW e AM têm em comum a necessidade de individualização, de
uma redefinição do "eu", de busca da liberdade. Seguem, no entanto, caminhos diversos.
Enquanto Sarah faz a sua escolha com uma postura racional, Rebecca opta por uma
postura mística. Ambas encontram o próprio "eu" após um longo percurso de
autoconhecimento: Sarah na estética Pré-Rafaelista e Rebecca na dissensão que viria a
resultar no Shakerismo. Ambas conquistam a liberdade contestando o establishment, mas
mesmo essa contestação implica um novo tipo de comportamento social.
O tema da conquista da identidade pela transgressão do cânone tem seu contraponto no
discurso. Semelhantemente, a obra de Fowles, que instaura o passado para subvertê-lo
depois, contesta um padrão, o do contexto da história, vindo a enquadrar-se em outro, o
do pós-modernismo, que se não está totalmente definido quanto à estética, tem, pelo
menos, o seu perfil traçado pela maneira pela qual o autor manuseia o seu texto.
É claro que esse novo direcionamento não representa um novo centro. As suas
personagens continuam a ser as "vozes marginais", que, audaciosamente, ousaram sair
da alcova sem janelas na qual a mulher esteve enclausurada ao longo dos séculos. À
afasia cultural que as encarcerava, sucedeu a capacidade de criar, fazendo uso de um
imaginário acumulado nas sombras e no silêncio.
Como resultado da mudança, Rebecca— assim como Sarah— torna-se ficcionista da
própria vida, escrevendo para si mesma a estória que a história se recusou a escrever.
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3.2.2 Blimunda: a mulher de olhos excessivos

Saramago nega que alguma vez tenha usado a si mesmo como matéria de ficção, mas
reconhece que, se não busca suas personagens na vida real, elas residem no seu
imaginário e, portanto, podem, eventualmente, expressar “a palpitação de figuras” que
carrega dentro de si.
Muito embora seja inegável a importância de Baltasar Sete-Sóis na composição de
Memorial do convento, do qual é fio condutor, é em Blimunda que se concretiza
metonimicamente o olhar que Saramago lança à história. A mulher que ele descreve como
tendo “olhos excessivos”, no microcosmo do romance, é detentora de um olhar especial,
embora natural, pois vê “o que a pele esconde”, assim como o narrador contemporâneo
que Saramago inscreve na estória, com olhos igualmente naturais, “vê” o que a história
oficial não registra.
MC cumpre a proposta do pós-modernismo, pois, ao contar a história da construção do
convento numa ótica diferente da oficial, não leva o “marginal” para o “centro”,
invertendo valores, mas utiliza esse posicionamento duplo paradoxal para criticar o
interior a partir do exterior e do próprio interior.
Em Memorial do Convento duas histórias se entrelaçam: a da construção do convento
de Mafra, revisitada por um escritor de formação marxista, que lança ao passado o olhar
crítico do homem do século XX, e a da fabricação de uma máquina de voar. Ambas
articulam-se por meio de um discurso que se propõe dar aos anônimos voz na história de
Portugal. Na primeira importam os fatos registrados pela historiografia, na segunda os
eventos dependem do pacto do leitor com o texto, a fim de que se extraia do maravilhoso
a verossimilhança. Da junção dessas duas histórias surge o romance, um “palimpsesto
descascado”

70

, sobre o qual são recontados os eventos do passado, numa perspectiva

diferente.
A reescritura é fruto da invenção, mas tem por base o reinado monárquico de D. João
V. Um sacerdote saído da história oficial serve de elo entre os eventos que a historiografia
registra e a história das personagens inventadas por Saramago.
70

O palimpsesto é o pergaminho cuja escrita foi raspada e sobre o qual se escreveu de novo.
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O romance começa com o relato das circunstâncias que levaram o rei de Portugal —
Dom João V— a fazer a promessa de construir um convento: a infertilidade da rainha,
“porque a esterilidade não é mal dos homens, das mulheres sim” (MC, p. 9).
A proposta de relato histórico contida no título desfaz-se assim, de imediato,
colaborando para isso a ironia do narrador, que emerge no discurso para emitir o seu juízo
de valor acerca dos fatos:

Prometo pela minha palavra real, que farei construir um convento de fransciscanos na
vila de Mafra se a rainha me der um filho no prazo de um ano a contar desse dia em que
estamos, e todos disseram, Deus ouça Vossa Majestade, e ninguém ali sabia quem iria
ser posto à prova, se o mesmo Deus, se a virtude de frei Antonio, se a potência do rei,
ou, finalmente, a fertilidade da rainha. (MC, p.12)

O segundo capítulo se abre com o anúncio de um retardamento no ritmo da narrativa:

Bem servido de milagres, igualmente. Ainda é cedo para falar deste que se prepara, aliás
milagre não tanto, mas simples obséquio divino,descimento de olhar piedoso e
propiciatório para um ventre sáfaro, qual há de ser o nascimento do infante na hora
própria. (MC, p. 17)

O capítulo constitui uma longa digressão do narrador sobre roubos e milagres, para,
por fim, corroborar o “milagre” que ainda vai acontecer:

(...) sendo tão favorecidos os franciscanos para alterarem, inverterem ou acelerarem a
ordem natural das coisas, até a matriz renitente da rainha obedecerá à fulminante
injunção do milagre. (MC, p.22)

E ainda:
Já disse frei Antonio de São José que convento havendo, haverá sucessão. A promessa
está feita, a rainha parirá, a ordem franciscana colherá a palma da vitória, ela que do
martírio tantas colheu. Cem anos à espera não será excessiva mortificação para quem
conta viver a eternidade. (MC, p.23)

O romance promove um corte, no terceiro capítulo, para instaurar o contexto social e
religioso do século XVIII e o faz relatando a comemoração da Quaresma, um período de
liberação da sensualidade da carne, reprimida pelos códigos religiosos e sociais:

88

(...) cuidando os homens, ou fingindo cuidar, que as mulheres não fazem mais do que as
devoções a que disseram ir, é a mulher livre uma vez no ano, e se não vai sozinha por
não consentir a decência pública, quem a acompanha leva iguais desejos e igual
necessidade de satisfazê-los(...)De tais desafogamentos se vêem privadas as rainhas.
(MC, p.28)

A Quaresma é, nesse contexto, o símbolo de uma religiosidade hipócrita, sedimentada
no texto pela voz das freiras da Igreja da Madre de Deus, onde está “um Santo Sudário”:

(...) este é o único e verdadeiro Santo Sudário que existe na cristandade,minhas senhoras
e meus senhores, como todos os outros são igualmente verdadeiros e únicos, ou não
seriam mostrados à mesma hora em tão diferentes lugares do mundo, mas, porque está
em Portugal, é o mais vero de todos e único mesmo”.
( MC, p. 29)

Instaura-se, assim, o relativismo do conceito de verdade, tão caro às narrativas
históricas, que MC desconstrói à medida que revela ao leitor quão diferente é a sua
proposta.
O capítulo seguinte traz à cena Baltasar Mateus, o Sete-Sóis, e o relato de como
perdeu a mão na Guerra da Sucessão Espanhola, assim como a sua chegada a Lisboa. O
narrador marca a sua presença no texto ao anunciar, deliberadamente, que “tudo acabará
por saber-se com o tempo” (MC, p.32).
A intervenção da “vidência” no curso da narrativa se dá em um auto de fé, em que os
sentenciados comparecem diante do povo.
Ao conceder o foco narrativo a Sebastiana Maria de Jesus, num discurso permeado de
olhares que substituem o diálogo impossível entre mãe e filha, o romance dá-lhe o
destaque merecido, ainda que brevemente. É através dela que se configura o
maravilhoso71, na sua capacidade de comunicação muda e no tom profético com o qual
antecipa a união de Blimunda e Baltasar e, inclusive, veladamente, a morte deste, no
mesmo local.
É Sebastiana Maria de Jesus que introduz Blimunda e o Padre Bartolomeu de Gusmão
à cena:
(...)e esta sou eu, Sebastiana Maria de Jesus, um quarto de cristã-nova, que tenho visões
e revelações, mas disseram-me no tribunal que era fingimento, que ouço vozes do céu,
71

O termo está aqui empregado denotativamente, sem vínculo com qualquer teoria analítica.
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mas explicaram-me que era efeito demoníaco, que sei que posso ser santa como os
santos o são, ou ainda melhor, pois não alcanço diferença entre mim e eles, mas
repreenderam-me de que isso é presunção insuportável e orgulho monstruoso, desafio a
Deus, aqui vou blasfema, herética, temerária, amordaçada para que não me ouçam as
temeridades, as heresias e as blasfêmias, condenada a ser açoitada em público e a oito
anos de degredo no reino de Angola, e tendo ouvido as sentenças, as minhas e mais de
quem comigo vai nesta procissão, não ouvi que se falasse da minha filha, é seu nome
Blimunda, onde estará, onde estás Blimunda,(...) vou ver Blimunda, vou vê-la, ai, ali
está, viu, e não pode falar, tem que fingir que me não conhece, mãe feiticeira e marrana
ainda que apenas um quarto, já me viu, e ao lado dela está o padre Bartolomeu
Lourenço, não fales Blimunda, olha só, olha com esses teu olhos que tudo são capazes
de ver, e aquele homem quem será, tão alto, que está perto de Blimunda e não sabe, ai
não sabe não[grifo nosso], quem é ele, donde vem, que vai ser deles, poder meu(...)
( MC, p.46)

Nesta passagem o narrador concede voz a Sebastiana Maria de Jesus, permitindo,
inclusive, que reconstitua o processo de julgamento no qual, a cada uma das suas
convicções, o tribunal da Santa Inquisição fornece uma proposta diferente, introduzida
pela repetição de fórmulas verbais e da conjunção “mas”.
Blimunda, aparentemente indiferente ao que acontece com sua mãe, volta-se para
Baltasar e pergunta-lhe o nome. Mais tarde, nesse mesmo dia, Baltasar há de querer saber
por que ela havia-lhe perguntado o nome e Blimunda dirá: “Porque minha mãe o quis
saber e queria que eu o soubesse, Como sabes se com ela não pudestes falar, Sei que sei,
não sei como sei, não faças perguntas a que não posso responder, faze como fizeste,
vieste e não perguntaste porquê.” ( MC, p.49)
Este é outro tipo de olhar. Sebastiana, a mãe, é detentora de um olhar sobrenatural,
Blimunda, a filha, tem um olhar natural, posto que não vê passado ou futuro, mas apenas
o que existe nos seres humanos.
A vidência de Blimunda tem relação direta com a revisão que Saramago faz da
história, com a dessacralização do poder real e dos mistérios sobre os quais a fé cristã se
sustenta.
Em Blimunda, sob a égide do seu olhar, estão contidos os três tipos de transgressão
que o romance promove: a transgressão dos códigos religiosos e morais, do poder
institucionalizado e do discurso.

90

Obviamente, seria uma leitura simplista atribuir apenas a Blimunda todo o processo
de transgressão em MC, no entanto, não se pode ignorar que a personagem o concretiza
ao longo do romance.
Blimunda é herética não por ser filha de judia, “um quarto” de cristã-nova, mas
porque cria para si valores novos que subvertem a estreiteza do seu tempo. Sob esse
aspecto, ela está intimamente relacionada a Rebecca Lee, personagem criada por Fowles
em A Maggot. Ambas ousam criar para si mesmas uma nova ordem das coisas, “a world
other than it is”.72
A personagem também tem a função primordial de porta-voz do narrador— e, porque
não dizer, do autor empírico. É através dela que ele exterioriza a sua descrença nos
santos, que foram incapazes de salvar a si mesmos, a sua descrença no pecado, por ver
nele um mecanismo de repressão, e a sua crença no resgate pela palavra:

Devem ser infelizes os santos, assim como os fizeram, assim ficam, se isto é a santidade,
que será a condenação, São apenas estátuas, Do que eu gostava era vê-las descer
daquelas pedras e ser gente como nós (...) Sempre ouvi dizer que os santos são
necessários à nossa salvação, Eles não se salvaram(...)É pecado pensar assim, O pecado
não existe, só há morte e vida, A vida está antes da morte, Enganas-te, Baltasar, a morte
vem antes da vida, morreu quem fomos, nasce quem somos, por isso é que não morremos
de vez, E quando vamos para debaixo da terra,e quando Francisco Marques fica
esmagado sob a pedra, não será isso morte sem recurso, Se estamos falando dele, nasce
Franscico Marques, Mas ele não sabe, Tal como nós não sabemos bastante quem
somos, e, apesar disso, estamos vivos, Blimunda, onde foi que aprendeste essas coisas,
Estive de olhos abertos na barriga da minha mãe, de lá via tudo. (MC, p. 289)

No exemplo citado, as crenças e descrenças de Saramago são explicitamente expressas
pela voz de Blimunda. O propalado ateísmo de Saramago — que se diz agnóstico e não
ateu — está presente em todos os seus romances, mas torna-se imprescindível tecer um
paralelo entre Blimunda e a mulher do médico, de Ensaio sobre a cegueira, pois ambas
veiculam de modo contundente a desconstrução do discurso religioso. Compare-se o
exemplo anterior com a passagem de ESC em que a mulher do médico, após a
peregrinação pelas ruas da cidade, depara-se com os santos vendados em uma igreja:

72

Citação de The French Lieutenant’s Woman, Cap. XIII. Comentário do narrador sobre a construção da
ficção: “um mundo diferente do que existe” .
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Não me acreditarás se eu te disser o que tenho diante de mim, todas as imagens da igreja
estão com os olhos vendados, Que estranho, por que será, Como hei-de eu saber, pode
ter sido obra de algum desesperado da fé quando compreendeu que teria de cegar como
os outros, pode ter sido o próprio sacerdote daqui, talvez tenha pensado justamente que
uma vez que os cegos não poderiam ver as , também as imagens deveriam deixar de ver
os cegos, As imagens não vêem, Engano teu, as imagens veem com os olhos que as
veem, só agora a cegueira é para todos,(...) esse padre deve ter sido o maior sacrílego de
todos os tempos e de todas as religiões, o mais justo, o mais radicalmente humano, o que
veio aqui para declarar finalmente que Deus não merece ver. (ESC, p.302)

Em ESC, assim como em MC, a descrença na divindade dos santos faz parte da
desconstrução do discurso religioso.
Herética também é a construção da passarola, assim como o são os seus construtores:
“um padre que duvida dos dogmas, uma vidente que impede que as vontades dos homens
subam para as estrelas para lá constituirem o éter que as sustenta no céu” (CERDEIRA
DA SILVA, 1992, p.88) e um soldado maneta, que, convencido de que Deus também só
tem uma das mãos, se propõe a “atar a vela e o arame que hão de voar”.
Em um auto de fé os elementos da trindade terrestre — Blimunda, Baltasar e
Bartolomeu — reúnem-se pela primeira vez e ali está igualmente presente “o braço do
Santo Ofício”, que constitui ameaça constante. É com ironia que o narrador descreve, no
segundo auto de fé, o “alcance” e a “motivação” da Santa Inquisição:

(...) não faltou o povo geral à festa, e de alguns que lá estiveram (...) ficou memória do
que viram e a quem viram (...) ao todo cento e trinta e sete pessoas, que o Santo Ofício,
podendo, lança as redes ao mundo e trá-las cheias, assim peculiarmente praticando a boa
lição de Cristo quando a Pedro disse que o queria pescador de homens.( MC, p. 86)

O narrador, em seus comentários mordazes, é o grande descontrutor do discurso
religioso, que, no entanto, Blimunda concretiza metonimicamente.
As personagens refletem hereticamente sobre os dogmas da religião católica. A
referência a uma trindade terrestre, à qual um quarto elemento— Domenico Scarlatti—
se associa, se constitui em transgressão da tríade que forma a divindade na maior parte
das religiões, pois quatro é símbolo de totalidade e imagem da terra, enquanto que três é
número divino.
O padre Bartolomeu revela-se herético no seu questionamento do dogma da Trindade,
afirmando que Deus é uno, que, pelo sacramento, habita no homem, tornando-se, pois,
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criatura e esta, “quase Deus ou será afinal o próprio Deus” (MC, p.153). Igualmente
herética é a maneira pela qual distorce o evangelho para convencer Baltasar.
O sonho de voar é em si uma transgressão religiosa, expressa nas palavras do próprio
Baltasar: “só os pássaros voam”. Baltasar crê no que pode ver e naquilo que a Igreja
defende. Seu saber é restrito à fé na experiência da vida.
Os referentes religiosos que se instauram no capítulo em que Baltasar é apresentado
ao leitor, como o episódio da promessa a São Bento de um coração de cera pelo prazer de
uma inglesa loura, de olhos verdes, são aos poucos, desfeitos, à medida que ele se engaja
na construção da passarola. Para ele, o vôo tem uma simbologia particular, corresponde
ao sonho de ser novamente inteiro.
A degradação da vida conventual, a hipócrita religiosidade do século XVIII é
personificada na figura do padre dominicano que tenta violentar Blimunda e é morto por
ela. A ironia complacente do narrador, assim se manifesta:

Um vulto passou diante duma fresta (...) Imediatamente Blimunda soube que era o frade
do caminho. Dissera-lhe onde podia arrajar abrigo, vinha saber se fora seguido o
conselho, mas não por caridade cristã(...) a verdade é que o frade vem a saciar a carne,
nem lho podemos levar a mal, aqui neste deserto, no tecto do mundo, que dolorosa é a
vida das pessoas. (MC, p. 299)

Assim como o convento, a Igreja, o tribunal do Santo Ofício e a licenciosidade do
clero estão associativamente resumidos na figura do padre; a morte deste simboliza
alegoricamente a desconstrução do discurso religioso.
O dado “sobrenatural” que caracteriza Blimunda é também conferido a outras
personagens de Saramago, seja Joana Carda, ao fazer na areia um risco indelével, seja
Maria Guavaira, ao desfazer um pé de meia velho cujo fio é infinito. Essas personagens
não recorrem a nenhuma divindade: seus “prodígios” são descritos como “naturais”,
devido à capacidade humana que têm de mudar o cotidiano imposto.
Nesse sentido, MC dá continuidade a um projeto de esperança do próprio homem da
terra. A esperança do homem se concretiza na ficção, na frase que o narrador deixa
escapar: “Mesmo já cá não estando Sebastiana Maria de Jesus para ajudar com as suas
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revelações, é fácil ver que, faltando os homens, o mundo pára”. O homem se faz homem
porque sonha.
O narrador conhece os poderes de Blimunda, mas, tão respeitosamente quanto o
padre, que se recusa a revelá-lo a Baltasar, deixa que o leitor tome ciência deles pelas
próprias personagens, limitando-se a assegurar, antes de começar a narrar a cena da
revelação: “Hoje se saberá”.
Com o seu olhar, Blimunda é capaz de ver o que há dentro das pessoas e dos objetos e
utiliza seus poderes para descobrir falhas ao inspecionar a obra feita por Baltasar na
construção da passarola, privando-se de comer pão e só vindo a alimentar-se depois de
acabada a vistoria, “pouco a pouco tornando-se tão cega como a outra gente que só pode
ver o que à vista está”(MC, p.81).
A canalização dos poderes de Blimunda para a construção de algo material e palpável
traduz a crença imperiosa na vontade humana, que é assim expressa pelo narrador: ”o
mundo é ele uma nora e são os homens que, andando em cima dele, o puxam e fazem
andar” (MC, p.57).
Ao atribuir ao homem a força motriz dos acontecimentos, o narrador exclui Deus e
sua interferência no destino dos seres. A ideologia do narrador é reforçada pela
impossibilidade de Blimunda de ver Deus na hóstia consagrada: “Esperava ver Cristo
crucificado, ou ressurecto em glória, e vi uma nuvem fechada, Não penses mais no que
viste, Penso, como não hei de pensar, se o que está dentro da hóstia é o que está dentro do
homem, que é a religião, afinal” (MC, p.114)
O que Blimunda vê dentro dos homens é uma nuvem fechada, a sua vontade, que fará
com que a passarola voe no devido tempo. ”Entre a vida e a morte há uma nuvem
fechada” (MC, p.115).
O século XVIII , historicamente posterior ao advento da Contra-Reforma, revela uma
sociedade reprimida pelas normas de um código moral, ditado pela Igreja e pelo Estado,
introjetando essas normas de comportamento, legitimando interditos, interiorizando
proibições.
É nesse contexto que MC instaura a repressão e a transgressão através dos seus pares
mais representativos: rei/rainha, Blimunda/Baltasar.
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O rei e a rainha constituem falsos índices, por criarem no leitor a expectativa
enganosa de que viriam a ocupar o centro da narrativa. Convém lembrar que os pares são
emblemáticos, símbolo, respectivamente, do que se instaura — a história do convento—
para ser posteriormente subvertido— a história da passarola.
A pompa, a falta de sensualidade com a qual o narrador descreve o intercurso sexual
entre o rei e a rainha é hilariante na sua ironia e ao mesmo tempo retrata a repressão da
Igreja e a fundamentação dos dogmas no modelo da família:

Entraram com el-rei dois camaristas que o aliviaram das roupas supérfluas, e o mesmo
faz a marquesa à rainha, de mulher para mulher, com a ajuda doutra dama, condessa,
mais uma camareira-mor não menos graduada que veio da Áustria, está o quarto uma
assembléia, as majestades fazem mútuas vênias, nunca mais acaba o cerimonial, enfim lá
se retiram os camaristas por uma porta, as damas por outra, e nas antecâmaras ficarão
esperando que termine a função, para que regresse el-rei acompanhado ao seu quarto,
que foi da rainha sua mãe no tempo de seu pai, e venham as damas a este aconchegar
dona Maria Ana debaixo do cobertor de penas que trouxe da Áustria também e sem o
qual não pode dormir, seja inverno ou verão. E é por causa deste cobertor, sufocante até
no frio que Dom João V não passa toda a noite com a rainha, ao princípio sim, por ainda
superar a novidade ao incômodo, que não era pequeno sentir-se banhado em suores
próprios e alheios, com uma rainha tapada por cima da cabeça, recozendo cheiros e
secreções. (MC, p.12)

O casal real relaciona-se segundo o modelo moral- o dever do cio para a procriação- e
não é à toa que o narrador usa o verbo “emprenhar” ao invés de “engravidar”. O
vocabulário rude contém a crítica do narrador contemporâneo. É ele que dá ciência ao
leitor de que o rei cumpre rigorosamente duas vezes por semana o seu dever conjugal e à
rainha cabe o papel de “cântaro à espera da fonte”, o que não impede o rei de ter inúmeros
bastardos, de copular com as freiras, nem tampouco impede D. Maria Ana, a quem
compete o peso de ser virtuosa, de ter sonhos eróticos com o cunhado.
Como de hábito, o narrador instaura primeiro o cânone para depois subvertê-lo. Se é
com ironia que ele trata o casal real, é com extrema seriedade que se refere ao
relacionamento entre Baltasar e Blimunda.
A “cristianíssima retenção moral” concede líquidos escassos à rainha e “pródigos” ao
rei, dando ênfase à passividade da mulher na relação sexual, que se configura
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microcosmo de todas as demais relações sociais, políticas e culturais. Ao casal plebeu, no
entanto, e talvez por já estar mesmo à margem da sociedade, nada é negado, nem o prazer
das visão dos corpos nus, nem o êxtase ou a paixão.
Enquanto a rainha ergue a sua volta o cobertor imenso que trouxe da Áustria
“enroscada como toupeira que encontrou pedra pelo caminho”(MC, p.13) e segue
juntamente com o marido um verdadeiro ritual antes de irem para o leito, cobertos de
roupas até o pescoço, sua mente está longe, personificando o desejo insatisfeito na
imagem do cunhado. E até mesmo desse pequeno prazer será privada, quando, ao ficar o
rei doente, o cunhado quebra o encantamento da fantasia ao verbalizá-la explicitamente:

Ora essa, que conversa tão imprópria de cunhados, el-rei ainda está vivo e, pelo poder
das minhas preces, se Deus mas ouve, não morrerá, para maior glória do reino, tanto
mais para a conta dos seis filhos que está escrito terei dele, faltam três. Porém, Vossa
Majestade sonha comigo quase todas as noites, que eu bem no sei, É verdade que sonho,
são fraquezas de mulher guardadas no meu coração. E que nem ao confessor confesso,
mas, pelos vistos, vêm ao rosto os sonhos, se assim mos adivinham, Então, morrendo
meu irmão, casamos, Se esse for o interesse do reino, e se daí não vier ofensa a Deus
nem dano à minha honra, casaremos, Prouvera que ele morra, que eu quero ser rei e
dormir com Vossa Majestade, já estou farto de ser infante, Farta estou eu rainha e não
posso ser outra coisa, assim como assim, vou rezando para que se salve o meu marido,
não vá ser pior outro que venha,(...) Adoeceu tão gravemente el-rei, morreu o sonho
de dona Maria Ana, depois el-rei sarará, mas os sonhos da rainha não ressucitarão.
(MC, p.102)

A atormentada rainha cumpre penitência na oração e na peregrinação pelas igrejas,
mas, mesmo assim, o desejo e a culpa denunciam-se no ritmo monótono e repetido de
suas orações:

(...) é uma triste e enganada rainha que só de rezar não se desengana, todos os dias e
todas as horas deles, ora com motivo, ora sem certeza de o ter, pelo marido leviano,
pelos parentes tão longe, pela terra que não é sua, e filhos só por metade, ou ainda
menos, como jura o infante Dom Pedro no céu, pelo império português, pela peste que
ameaça, pela guerra que acabou, por outra se começar, pelas infantas cunhadas, pelos
cunhados infantes, por Dom francisco também, e a Jesus Maria José, pelas angústias da
carne, pelo prazer entrevisto, se adivinhando entre pernas, pela custosa salvação, pelo
inferno que a cobiça, pelo horro de ser rainha, pelo dó de ser mulher, pelas duas mágoas
juntas, por esta vida que vai, por essa morte que vem. (MC, p.100)
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Para Blimunda, o pecado não existe:

Servem também os panos pendurados ao ato da confissão, posto o confessor deste lado
de fora, postos os confitentes, um de cada vez, do lado de dentro, precisamente onde
constantes pecados de luxúria ambos cometem, além de serem concubinos, se não é pior
a palavra que a situação (...) Blimunda diz do outro lado do pano, em voz bastante alta
para que Sete-Sóis a ouça, Não tenho pecados a confessar.( MC,p.80)

A relação entre Blimunda e Baltasar, em comparação com o casal real, é
fundamentalmente transgressora: à guisa de casamento, o que os uniu foi o simbolismo de
uma colher compratilhada e a atração de Eros:

E apesar de o padre ter acabado primeiro de comer, esperou que Baltasar terminasse
para se servir da colher dele, era como se calada estivesse respondendo a outra
pergunta, Aceitas para a tua boca a colher de que se serviu a boca deste homem,
fazendo seu o que era teu, agora tornando a ser teu o que foi dele, e tantas vezes que
se perca o sentido do teu e do meu(...) ( MC, p. 49)

O cobertor e a colher simbolicamente marcam o cânone e a transgressão: a colher
é o símbolo da aliança, da complementaridade e o cobertor é o símbolo da separação, e
ambos marcam a oposição entre o casamento de conveniência da monarquia e a união
espontânea, regida pelo amor e pela paixão:

(...) que este casal, ilegítimo pela própria vontade, não sacramentado na Igreja, cuida
pouco de regras e respeitos (...) Talvez ande por aqui obra de outro mais secreto
sacramento, a cruz e o sinal feitos e traçados com o sangue da virgindade rasgada(...) e
nessa espécie comungaram, se não é heresia dizê-la ou, mais ainda, tê-lo feito. (MC, p.67)

A relação entre Blimunda e Baltasar é amoral, pois vivem um encontro despojado de
regras, sem a introjeção da culpa e, portanto, sem a necessidade de confissão de pecados,
que atormenta a rainha.
A submissão aos códigos religiosos e morais não era privilégio do casal real. No nível
do povo, Ines Antonia e Alvaro Diogo retomam a imagem de repressão imposta pela
Igreja e pela sociedade.
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A simplicidade com que Blimunda se une a Baltasar contrasta com a impossibilidade
de realização afetiva da mulher naquela época, que era dominada pelo jugo opressor
masculino, que fazia do casamento um jogo de interesses.
Blimunda é, em suas atitudes, potencialmente feminista, pois estabelece as suas
próprias regras para o jogo do amor:

Se não tens onde viver melhor, fica aqui, Hei de ir para Mafra, tenho lá família, Mulher,
Pais e uma irmã, Fica, enquanto não fores, será sempre tempo de partir, Por que queres
tu que eu fique, Porque é preciso, Não é razão que me convença, Se não queres ficar, vaite embora, não te posso obrigar (...) Se eu ficar, onde durmo, Comigo.( MC, p.49)

O discurso romanesco encarrega-se de apresentar os dois casais— rei/rainha,
Blimunda/Baltasar— como protótipos dos modos de juntar um homem e uma mulher:

Há muito modos de juntar um homem e uma mulher, mas, não sendo isto inventário nem
vademeco de casamentar, fiquem registados apenas dois deles, e o primeiro é estarem ele
e ela perto um do outro, nem te sei nem te conheço, num auto-de-fé, da banda de fora,
claro está, a ver passar os penitentes, e de repente volta-se a mulher para o homem e
pergunta, Que nome é o seu, não foi inspiração divina, não perguntou por vontade
própria, foi ordem mental que lhe veio da própria mãe, a que ia na procissão, a que tinha
visões e revelações, e se, como diz o Santo Ofício, as fingia, não fingiu estas, não, que
bem viu e se lhe revelou ser este soldado maneta o homem que haveria de ser de sua
filha, e desta maneira, os juntou. Outro modo é estarem ele e ela longe um do outro, nem
te sei nem te conheço, cada qual em sua corte, ele Lisboa, ela Viena, ele dezanove anos,
ela vinte e cinco, e casaram-nos por procuração uns tantos embaixadores, viram-se
primeiro os noivos em retratos favorecidos, ele boa figura e pelescurita, ela roliça e
brancaustríaca, e tanto lhes fazia gostarem-se como não, nasceram para casar assim e não
doutra maneira, mas ele vai desforrar-se bem, não ela, coitada, que é honesta mulher,
incapaz de levantar os olhos para outro homem, o que acontece nos sonhos não conta.
(MC, pp.98-99)

A vidência de Blimunda, que faz com que ela reconheça de imediato em Baltasar o
homem com quem compartilhará uma história de vida, tem ainda papel preponderante em
outro tipo de transgressão, que se revela um dos grandes desafios do romance: a dos
códigos da ficção e do discurso.
Saramago coloca nos dois protagonistas, Blimunda e Baltasar, sinais físicos, de
excesso e de carência, respectivamente, conciliando-os através da simbologia da colher.
Mais que a conciliação das personagens pelo amor, importa a conciliação dos elementos
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que os sinais representam. Baltasar simboliza, na carência de sua mão, o homem comum,
cuja serventia é transitória, na medida dos interesses das classes dominantes. É esse
“homem comum” que o olhar excessivo do narrador, simbolizado pela visão de
Blimunda, retrata de uma maneira não concebida pela história.
Em MC, há todo um movimento de imagens captadas pelo olhar, que aprisiona o
“mundo” que a narrativa revela. Ao olhar “excessivo” de Blimunda, opõe-se o olhar
“desprevinido” das massas, que contemplam uma nobreza faminta de ouro e obcecada
pelo seu credo.
O olhar das massas, condicionado ao olhar da classe dominante, está metaforicamente
representado pela cama da rainha— que “a desprevinido olhar nem se sabe se é de
madeira”. Ao desnudar o engano das aparências, do luxo e da realeza, cujas camas “com
armação preciosas” encontram-se tão cheias de percevejos como a de qualquer plebeu,o
narrador preconiza o olhar consciente de Blimunda.
A questão da visão, ao longo da obra de Saramago, tem-se revelado como leitmotiv,
assim como a dicotomia olhar/ver, que é explorada metonimicamente em MC e encontra
sua expressão máxima em Ensaio sobre a cegueira (CARREIRA, 1999).
Em MC, Saramago opõe o olhar ao ver e esclarece essa oposição através da ação de
Blimunda. No dia em que esta sai com Baltasar a fim de provar-lhe a sua capacidade de
ver o que os outros não vêem, assim relata o narrador:

Não dormiu ele, ela não dormiu. Amanheceu e não se levantaram, Baltasar apenas para
comer uns torresmos frios e beber um púcaro de vinho, mas depois tornou a deitar-se,
Blimunda quieta, de olhos fechados, alargando o tempo de jejum para se lhe aguçarem as
lancetas dos olhos, estiletes finíssimos quando enfim sairem para a luz do sol,porque este
é o dia de ver não o de olhar, que esse pouco é o que fazem os que,olhos tendo, são
outra qualidade de cegos. (MC, p.70)

Comparem-se esta passagem e a epígrafe de ESC: ”Se podes olhar, vê. Se podes ver,
repara”. E, ainda, as últimas palavras da mulher do médico ao final de ESC: “Penso que
não cegámos, penso que estamos cegos, Cegos que veem, Cegos que, vendo, não
veem”(ESC, p. 310).
Se em História do cerco de Lisboa, a cegueira do almuadem propicia a agudeza de
uma visão que ultrapassa o alcance do olhar, em MC a visão é limitada às personagens
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Sebastiana e Blimunda, cada qual com sua vertente— sobrenatural e natural— e, também,
ao narrador, que invade o universo ficcional em um processo discursivo de “ver por
dentro”. Em ESC, por seu turno, o tema da visão evolui para a conscientização do fato de
que nós, seres humanos, não enxergamos o que existe, apenas o que desejamos ver.
Padecemos de uma cegueira voluntária, mas conveniente. No contexto do romance, “ter
olhos” equivale a “ousar ver”.
MC propõe ao leitor um pacto de verossimilhança na ficção sobre a história da
construção do convento, que perpassa a história não contada dos construtores anônimos
do monumento. É um convite a “ver”, depois dos séculos em que se esteve apenas a
“olhar”.
A relação entre a dicotomia olhar/ver, da qual Blimunda é símbolo, e a instância
narrante é explicitamente enfocada no romance. Não são poucas as vezes em que o
narrador intruso emerge no texto, convocando o leitor para acompanhá-lo ou para ver
algo que os limites do universo ficcional impedem que as personagens vejam:

Levantemos agora os nossos próprios olhos, que é tempo de ver o infante Dom Francisco
a espingardear, da janela do seu palácio, à beirinha do tejo, os marinheiros empoleirados
nas vergas dos barcos, só para provar a boa pontaria que tem(...)e por falarmos de
corsários vão os nossos olhos mais longe, lá no Rio de Janeiro, onde entrou uma armada
daqueles inimigos(...)(MC, p. 72)

E ainda: “(...) aonde já Baltasar não pode ir nem entram os olhos que tem, mas
conhecendo nós as artes de Blimunda, imaginemos que ela aqui está(...)”(MC, p.75)
Blimunda é, pois, o emblema da ação do narrador, que, com olhos aguçados e irônicos,
faz a sua crítica à pompa desmedida e imerecida com a qual a nobreza e o clero se
cercavam.
Bartolomeu, significativamente, define os modos de olhar de Baltasar e Blimunda:
”Tu és Sete-Sóis porque vês às claras, tu serás Sete-Luas porque vês às escuras”( MC,
p.81).
Nos meandros da escuridão da história oficial, Saramago tece o seu romance e quem
conta a estória da vidência combate a corrupção pelo poder, os cerimoniais aparentemente
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religiosos, que ocultam a luxúria e a ambição, e o credo tirânico, que condena à morte
todos os que não se submetem ao seu domínio.
A corrupção da Igreja como instituição, a Lisboa suja, fisicamente e moralmente,
revelam-se como a imagem de uma sociedade e de uma época que a história oficial retrata
sob uma ótica diferente.
Hutcheon (1991, p.168) afirma que só conhecemos o passado através dos seus textos
e que a veracidade desses textos pode ser contestada à medida que se constata ser o
passado textual narrado pela ótica das classes dominantes, detentoras do poder. MC,
enquanto metaficção historiográfica desconstrói magistralmente a convenção das
narrativas históricas.
Vejamos, por exemplo, como o texto relata o absurdo do aprisionamento dos homens
do povo a fim de concretizar a promessa do rei:

Deve-se a construção do convento de Mafra ao rei D. João V, por um voto que fez se lhe
nascesse um filho, vão aqui seiscentos homens que não fizeram filho nenhum à rainha e
eles é que pagam o voto, que se lixam, com o perdão da anacrônica voz. ( MC, p. 224)

E é a anacrônica voz que faz a crítica que se segue:

(...) em todos os lugares aonde pôde chegar a justiça de Sua majestade, os homens,
atados como reses, folgados apenas quanto bastasse para não se atropelarem, viam as
mulheres e os filhos implorando o corregedor, procurando subornar os quadrilheiros com
alguns ovos, umas galinhas, míseros expedientes que de nada serviam, pois a moeda com
que el-rei de Portugal cobra os seus tributos é o ouro, é a esmeralda, é o diamente,é a
pimenta, a canela, é o marfim e o tabaco, é o açucar e a sucupira, lágrimas não correm na
alfândega.( MC, p.254)

A referência explícita do narrador à anacronia de sua voz chama atenção para o
romance como artefato, lembrando ao leitor de que está a escrever a ficção com o olhar
do século XX. A sua postura irreverente, a sua linguagem prosaica, dessacraliza o culto
ao passado glorioso de Portugal, na figura de el-rei D.João V.
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O “poder de edificar”, cuja fama coube ao rei, é, no romance, transferido para o
homem do povo, o qual, ainda que obrigado a erigir uma obra com a qual não tem
envolvimento nenhum, é o verdadeiro agente transformador.
As relações do homem com o trabalho têm um espaço privilegiado em MC. Há um
momento em que ação e sonho se irmanam, representado metaforicamente pela passarola,
e há aqueles em que a ação se aliena do sonho, no caso da construção do convento. O rei
que passou à história como edificador nunca experimentou essa dicotomia
ação/construção. Foram os anônimos da história que realizaram o seu sonho.
Por sua vez a concretização do vôo metaforicamente corresponde à transgressão do
poder institucionalizado em favor do poder transformador do homem comum, que, a par
de todas as impossibilidades aparentes — no caso de Baltasar, a sua suposta incapacidade
física— concretiza seus desejos, simbolicamente expressos nas “vontades” que Blimunda
recolhe.
Blimunda é o instrumento da representação do poder natural humano, subordinado ao
desejo do romancista de passar as suas convicções através da metáfora da vontade, que,
por sua vez, remete à questão do poder não instituído, por oposição ao poder detido pelo
rei. O recolhimento das vontades permite à trindade terrestre vencer a sua condição de
subalternidade.
Se por um lado o romance revela a transitoriedade do poder do homem comum, uma
vez que o convento faz suas vítimas durante a construção, que a opressão do poder
instituído faz com que Bartolomeu enlouqueça e que Baltasar não escape ao suplício no
fim do romance, Memorial do Convento contem uma apologia à esperança de libertação
dos grilhões impostos pelos regimes autoritários.
Ao duvidar dos documentos e registros da história, Saramago ronda o silêncio
imposto à voz dos dominados, em busca dos seus segredos, tornando em ação as palavras
de Fustel de Coulanges:
“onde faltam os monumentos escritos, deve a história demandar às línguas mortas os
seus segredos... Deve escrutar as fábulas, os mitos, os sonhos da imaginação... Onde o
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homem passou, onde deixou qualquer marca de sua vida e de sua inteligência, aí está a
história”.73

A ânsia de poder cria em el-rei o desejo de eternizar o seu nome através da construção
do monumento:

Mas esse medo de morrer não é o de se lhe abater de vez o corpo e ir-se embora a alma, é
sim o de que não estejam abertos e luzentes os seus próprios olhos quando, sagrada, se
alçarem as torres e a cúpula de Mafra(...) é o de ser apenas o rei que mandou fazer e não
o que vê feito.( MC, p.251)

O transporte da pedra faz suas vítimas: são os que tornaram possível o sonho de Sua
Majestade, os mesmos que são ignorados pelos registros da história.
O romance redige o memorial dos esquecidos, no intuito de conferir-lhes, igualmente,
a imortalidade:

(...) tudo quanto é nome de homem vai aqui, tudo quanto é vida também, sobretudo se
atribulada, principalmente se miserável, já que não podemos falar-lhes das vidas, por
tantas serem, ao menos deixemos seus nomes escritos, é essa a nossa obrigação, só para
isso escrevemos, torná-los imortais, pois aí ficam, se de nós depende(...) (MC, p. 211)

Percebe-se no romance uma predisposição do autor no sentido de ler a história como
quem reorganiza e reavalia os acontecimentos históricos, imaginando os elementos mais
identificadores da mentalidade de um passado do que propriamente os episódios
historicamente consagrados. O autor busca no monumento os vestígios não registrados
pela palavra escrita e, assim fazendo, não tem a pretensão de escrever a verdadeira
história da sua construção, mas uma dentre as muitas histórias que poderiam ter sido
escritas.
O esgarçamento do tecido histórico ao ponto de não mais se reconhecer nele o dado
histórico proposto, significa romper com o modelo do romance calcado na historiografia,
significa reescrever sobre um palimpsesto, criando um texto onde antes havia outro. Ao
escrever MC, Saramago realizou a maior das transgressões que o texto propõe: a dos
códigos de uma narrativa que, enganosamente, se anunciava histórica.
73

Enciclopédia Einaudi, p. 98 (vol.1).
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Em MC há um esvaziamento herético de todos os discursos canônicos. Assim é que o
casal Blimunda/Baltasar e a história da construção da passarola são priorizados em
detrimento do casal real e da história da construção do convento.
Jorge Fernandes da Silveira (1985, p.148) atentou bem para o fato de que são três as
construções em MC: o convento, a passarola e a própria narrativa.
Ao invés de tentar resgatar o passado— como o faria se tivesse escrito um romance
histórico— Saramago tece uma urdidura de reflexões sobre o passado, que, obviamente,
tem por propósito estender essas mesmas reflexões ao presente do povo português.
A vidência de Blimunda tem parte nesse projeto do autor. Ela não é uma idealização
da mulher portuguesa e sim um eixo para refletir sobre o passado, sobre o conceito de
verdade e sobre o ato de narrar.
A personagem faz cumprir no âmbito da diegese a proposta que se revela no discurso:
a liberdade criadora e transformadora do homem. Não nos esqueçamos de que é a
“vontade” do autor que nos proporciona, com a escritura do romance, o “voo”, a
construção de um novo olhar sobre os temas propostos.
Blimunda, a coletora das vontades, ao recolher a que habitava o corpo de Baltasar, nas
últimas linhas do romance, impede que esta suba para as estrelas, porque a terra pertence
e a ela. O sonho de Baltasar não morre com ele. Entre a vida e a morte, há uma nuvem
fechada: a vontade humana.
Se sua vontade cá fica, vive Baltasar, assim como, também, vive Blimunda, vive o
sonho pessoal do autor— concretizado na história palimpsesta— e vive, igualmente, o
leitor, que o acompanha no vôo, esquadrinhando a noite do pretenso saber humano,
indagando: “Lua onde estás, Sol aonde vais?”

3.3 As histórias que narram a história

A arte pós-moderna é, ao mesmo tempo, autorreflexiva e paródica e, ainda assim,
procura firmar-se naquilo que normalmente constitui um obstáculo para a reflexividade e
a paródia: a história.
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Esse caráter contraditório desafia o conceito de conhecimento histórico e literário, bem
como chama atenção para a implicação ideológica contida nesses conceitos.
Ao afirmar que o acesso ao passado está totalmente condicionado à textualidade, o
pós-modernismo desperta-nos para a consciência de que o “fato histórico” não
corresponde exatamente ao “acontecimento empírico”, mas à interpretação desse
acontecimento.
Esse novo olhar lançado ao passado, sem dúvida alguma, partiu das investigações do
que se convencionou chamar de “Nova História”.

3.3.1 Considerações sobre a Nova História

A Nova História, isto é, segundo Peter Burke (1992, p.9-37), a história escrita de
encontro ao paradigma tradicional está associada à chamada École des Annales.
De acordo com o paradigma tradicional, a história diz respeito essencialmente à
política, é vista como uma narrativa dos acontecimentos e tem uma focalização que
oferece uma “visão de cima”, concentrada nos feitos dos homens que alcançaram
destaque em sua época. A fonte da história tradicional é basicamente documental.
Ranke74 contribuíu para a construção do paradigma ao limitar as fontes narrativas,
dando ênfase à necessidade de buscar a história escrita em registros oficiais, emanados do
governo e preservados em arquivos.
A nova história começou a se interessar virtualmente por toda a atividade humana,
crendo que tudo tem um passado que pode em princípio ser reconstruído e relacionado
com o restante do passado. Assim é que a primeira metade do século XX testemunhou a
ascensão da história das idéias.
Segundo Burke, “a base filosófica da nova história é a idéia de que a realidade é social
ou culturalmente constituída” (1992, p.11). Ao invés de deter-se na história dos
acontecimentos, a nova história se preocupa também com as mudanças econômicas e
sociais de longo prazo e com as mudanças geo-históricas.

74

Considerado o “pai da história tradicional”.
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Houve, igualmente, um deslocamento da focalização da “história vista de cima” para a
“história vista de baixo”. O ponto de vista passa da história dos grandes homens para a
história das mentalidades coletivas, para a história dos discursos ou “linguagens”.
Paralelamente, a nova história expôs a limitação das fontes documentais, sob a
alegação de que os registros oficiais expressam o ponto de vista de quem detém o poder.
Para reconstruir a “história vista de baixo”, tais registros precisam ser suplementados por
outros tipos de fonte. A nova história sinaliza que só percebemos o mundo através de uma
estrutura de convenções, esquemas e estereótipos, atrvés de um entrelaçamento que varia
de uma cultura para outra. Importa, então, deslocar o ideal da “Voz da História” para
aquele da heteroglossia, para a aceitação do relativismo cultural.

3.3.2 Das relações entre a nova história e o olhar pós-moderno

A metaficção historiográfica insere e depois subverte o seu envolvimento mimético
com o mundo, desestabilizando as noções de referência por meio da confrontação direta
entre o discurso da arte e o discurso da história.
No prefácio de The Timescapes of John Fowles, de Fawkner (1984, pp.52-58), o
próprio Fowles afirma que todos os romancistas compartilham uma força propulsora: um
senso permanente de perda, de incompletude, que é atribuído ao mundo em que vivem. Se
escrevem, é na ânsia de preencher lacunas, mas, na realidade, ninguém pode recriar o
passado como ele foi, dada a incapacidade humana de “conquistar” e reverter o tempo.
Tudo o que se pode fazer é inventar um passado que nunca existiu, uma paródia de como
o passado poderia ter sido.
Embora reconheça que o homem tem uma capacidade inata para a fabulação, Fowles
faz uma advertência ao leitor: a arte lida com ordens de realidade que são diferentes das
da ciência, portanto, diferentes das da historiografia. Ao lermos seus romances, devemos
nos recordar de que ele reconta as histórias da literatura e da história.
Como a lembrar-nos de que o seu narrador pertence ao século XX, Fowles tem por
hábito introduzir na narrativa reflexões compatíveis com o homem contemporâneo.
Assim é que, em FLW, por exemplo, ao comentar a personalidade de uma das
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personagens, Ernestina, o narrador deixa escapar o seguinte comentário: “Had they but
been able to see in the future! For Ernestina was to outlive all her generation. She was
born in 1846. And she died on the day that Hitler invaded Poland.( FLW, p. 33)75
Podemos observar comportamento semelhante no narrador que Saramago cria em
Memorial do convento: “O pavimento foi coberto de juncos e espadanas, e por cima
estenderam-se panos verdes, já vem de muito longe, como se observa, este gosto
português pelo verde e pelo encarnado, que, em vindo uma república dará bandeira” (MC,
p.118).
Observemos, ainda, esta outra passagem:
(...) veja-se este padre que anda a tirar de si um Deus e a pôr outro, mal sabendo que
proveito haverá na troca, e, se proveito houver, quem dele finalmente aproveitará, vejase este músico que outra música que esta não saberia compor, que não estará vivo daqui
a cem anos para ouvir a primeira sinfonia do homem, erradamente chamada Nona(...)
MC, 158

No exemplo, fica claro que o referente histórico está presente. Existe uma evocação
do século XVIII, com a devida representação das classes sociais e do estilo de vida da
época, como também aparecem personagens históricas dentro da ficção.
Embora haja uma tendência a achar que esse procedimento adultera os fatos históricos,
esse é, na verdade, o meio principal de fazer com que o leitor se conscientize da natureza
do referente histórico. Ao invés de desenvolver as figuras reais do passado com a
intenção de legitimar o mundo ficcional, a autorreflexividade pós-moderna coloca a
ligação entre ficção e história como um problema a ser solucionado, inquirindo o que
realmente sabemos sobre o passado.
O que se faz na realidade não é a pura inferência dos dados que a historiografia não
possui, própria dos romances históricos, mas a ficção a partir de personagens que, embora
tenham pessoas reais como referentes, não têm com elas, nem com os eventos históricos
que protagonizaram, uma correspondência fiel.
Em AM, Fowles focaliza o conflito não só de classes, mas também de gênero e,
principalmente, o religioso, a fim de fornecer subsídios para a contextualização histórica.
75

Tivessem sido eles capazes de ver o futuro!Pois Ernestina iria sobreviver a toda a sua geração.Ela nasceu
em 1846. E morreu no dia em que Hitler invadiu a Polônia.
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Em sua primeira carta ao duque, além das notícias sobre a investigação, Ayscough
comenta acontecimentos que ocorreram na diegese e no mundo empírico: o julgamento
do Capitão Porteous e o tumulto causado pela multidão em Shoredith. Documentos reais
da época, "Historical Chronicle" e The Gentlemen's Magazine, nos dão conta da
veracidade dos fatos.
Igualmente, no encontro entre Lacy e Ayscough há referências a Newgate,a Lincoln's
Inn e a depoimentos sob juramento que foram, obviamente, baseadas nas informações
obtidas no documento das páginas 120 e 121.
É importante observar o sentido da inserção desses extratos da história no universo
ficcional. A referência histórica não é utilizada com o simples intuito de conferir
verossimilhança à diegese, mas, principalmente, com a finalidade de enfatizar a
ficcionalidade do texto. Todas as vezes que uma página da "Historical Chronicle" é
reproduzida, pode-se esperar uma ligação intrínseca com o que foi descrito nas páginas
anteriores, como um alerta ao leitor de que ele está lendo algo que nada mais é do que
uma das muitas versões possíveis de acontecimentos do passado.
Na "Historicle Chronicle" de setembro há a confirmação daquilo que o narrador
afirma acerca da brutalidade e do barbarismo da lei criminal inglesa:

This was the belief that change leads not to progress, but to anarchy and disaster(...) It
was why the mob was feared almost universally, by Whig and Tory, conformist and
dissenter, above the line. It threatened political upset and change; worst of all, it
threatened property. The measure brought in to deal with it through magistrates and
militia, the Riot Act of 1715, became almost holy in its status; while English criminal
law remained barbaric in its brutality,its characteristically excessive punishments for
anyone who infringed the sanctity of property in another way, by minor theft. "We hang
men for trifles and banish them(...) for things not worth naming" said Defoe in 1703.
(AM, p.234)76
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Esta era a crença que a mudança não leva ao progresso, mas à anarquia e ao desastre. Era a razão pela
qual a multidão era temida, quase universalmente, por Whigs e Tories, por conformistas e dissidentes.Ela
ameaçava transtorno político e mudança,pior que tudo, ameaçava a propriedade. A medida tomada para
lidar com ela,pelos magistrados e a milícia, o Ato do Tumulto de 1715,tornou-se quase sagrado em seu
estatuto, enquanto a lei criminal inglesa permanecia bárbara em sua brutalidade, em suas punições
caracteristicamente excessivas para quem violasse a santidade da propriedade de outros modos, um roubo
menor. “Nós enforcamos homens por ninharias e os banimos(...) por coisas indignas de se mencionar”, disse
Defoe em 1703.

108

Não só havia uma extrema violência em relação à punição dos crimes mais simples,
como também corrupção por parte dos representantes da lei.
Em entrevista a James R. Baker Fowles explica a sua freqüente intrusão no universo
diegético com as seguintes palavras:
I would say on moral grounds: if you’re writing in 1985, omniscience is just a pretense.
I know it’s a common trick writers use, to suggest they know everything about past, but
it seems to me much more honest to say, “This is my personal opinion”(...) I don’t like
novels, let’s say a historical novel, where you feel you have been lectured to by a
history professor who is accurately reflecting some kind of general view, speaking for
all reasonable mankind.(BAKER,1986, p. 668)77

As preocupações de Fowles em relação ao discurso tornam-se claras na declaração a
seguir, na qual explica o porquê da inserção de páginas da “Historical Chronical” em AM:
I put The Gentleman’s Magazine extracts in, I hope, out of a kind of honesty— to
remind people what the real language of that time, the printed language, really sounded
and looked like(...) All dissent from the 1640s on does interest me(...) there’s something
significant in that which we’ve all lost sight of, I think; what lay behind the often bizarre
religious manifestation.78

As metaficções pós-modernas têm se voltado para os relatos historiográficos e
ficcionais do passado com o objetivo de estudar as inserções ideológicas das diferenças
como desigualdade social.
A arrogância de Ayscough ao se dirigir às testemunhas reflete uma conduta da época,
na qual os que dominavam os códigos e a linguagem legal tinham um certo privilégio
na estratificação social.
Acima de uma determinada faixa social, havia certa mobilidade e assim, "com um
pouco de sorte e algum talento", pessoas de origem humilde podiam ascender
77

Eu diria que, se você está escrevendo em 1985, a onisciência é só fingimento. Eu sei que é um ardil
comum que os escritores usam para sugerir que eles sabem tudo sobre o passado, mas me parece ser muito
mais honesto dizer, “Esta é a minha opinião pessoal”(...) eu não gosto de romances, isto é, não de romances
históricos, em que você tem a sensação de que está recebendo aulas de um professor de história, que está
precisamente refletindo sobre algum tipo de visão geral, falando por toda a humanidade pensante.
78
Ibidem. Eu pus os extratos da “Revista do cavalheiro” por uma questão de honestidade, para lembrar as
pessoas como era a linguagem daquela época, a linguagem escrita. Toda dissidência de 1640 em diante me
interessa(...) há algo de significante nela que nós perdemos de vista, eu acho, o que há por trás das
manifestações religiosas geralmente bizarras.
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socialmente, tornando-se clérigos, advogados, poetas etc. Abaixo dessa faixa, contudo, a
sociedade era estática, tendo o seu destino determinado pelo seu nascimento.
Os detentores dos procedimentos e da linguagem legal eram respeitados e temidos,
pois assim como defendiam os interesses dos clientes, podiam também defender os
próprios interesses e, segundo o narrador, não foram poucos os que perderam bens para
advogados graças ao hermetismo da linguagem jurídica.
Ayscough trata com desprezo a todos que interroga, pois os considera seus inferiores
socialmente e consegue intimidá-los com a sua arrogância e suas ameaças. Rebecca é
uma exceção, pois responde às suas perguntas com objetividade, defendendo
destemidamente seu ponto de vista. O advogado interpreta a atitude de Rebecca como um
sinal de impertinência. Na realidade, o que o incomoda não é apenas o atrevimento de
Rebecca, mas o fato de que ela utiliza uma linguagem tão hermética quanto a sua.
Assim, com ela, não é possível lançar mão dos mesmos recursos que usara com os
demais. Ambos conhecem o poder da palavra e como utilizá-la. Não se trata de uma luta
desigual.
A interseção do historiográfico com o ficcional coloca em evidência a rejeição das
pretensões de representação "artística" e cópia "inautêntica"; o próprio sentido da
originalidade artística é contestado tanto quanto a transparência

da referencialidade

histórica.
Assim como em FLW, Fowles incorpora personagens históricas à ficção, em AM:
Lacy, Wardley e Ann Lee, dentre outros, existiram no mundo empírico. Dos dois
primeiros o autor nada sabe; de Ann Lee ele seleciona traços que possam adicionar um
nível mais elevado de significado à sua obra. Ann não aparece no romance senão no
final, como a filha recém-nascida de Rebecca, na qual a protagonista deposita esperanças
que só se cumprirão no mundo empírico, através da Ann histórica.
A seita à qual Ann pertenceu tem sido considerada doutrinariamente ingênua,
fanática, comunista, supersticiosa e contundentemente feminista. Para Fowles, ela é acima
de tudo fascinante, dada a natureza da sua teologia, que, de algum modo, parece esboçar a
relação da ficção com a realidade:
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This is not for social and historical reasons. Something in Shaker thought and theology
(not least in its holding that a Holy Trinity that has no female component cannot be
holy), in its strange rituals and marvellously inventive practical life, in its richly
metaphorical language and imaginative use of dancing and music, has always seemed
to me to adumbrate the relation of fiction to reality. We novelists also demand a farfetched faith, quite often seemingly absurd in relation to normal reality; we too need a
bewildering degree of metaphorical understanding from our readers before the truths
behind our tropes can be conveyed, can "work". (AM, p. 456)79

Assim como o Shakerismo, a ficção também tem uma lógica interna que vai além do
que podemos

estabelecer como "real". A realidade da ficção apoia-se no pacto da

verossimilhança, que consiste no abandono consciente, por parte do leitor, dos códigos do
mundo empírico e na aceitação, sem reservas, dos códigos da ficção.
George Fox, o fundador do Quakerismo, é citado no romance por motivos idênticos.
A sua dissidência baseou-se na rejeição das normas da Igreja estabelecida, na instauração
de regras próprias, conduta que se assemelha à experimentação de Fowles em relação à
estética do romance.
Em resposta aos muitos críticos que condenaram a visão de Rebecca de um paraíso
denominado “June Eternal”, sob a alegação de que estava enveredando por uma vertente
populista da science fiction, Fowles diz:

June Eternal was meant to be a foreshadowing of the living Shakers communities, a lot
of critics did not seem to realize that.(...) What I was really trying to suggest was that in
these weird visions, that were perhaps more typical of the seventeenth than the
eighteenth century, a lot of very uncultivated dissenters were seeing considerable truths,
or hopes, for mankind; and I thought to illustrate the difference between the often
primitive conditions or actual details of these visions and the great truths lying behind
them.( BAKER,1986, p. 672)80

79

Não é por razões sociais ou históricas. Algo no pensamento e na teologia Shaker(não menos em sua
afirmação de que uma Santa Trindade sem um componente feminino jamais poderia ser santa), em seus
rituais estranhos e vida prática maravilhosamente criativa, em sua linguagem ricamente metafórica e no uso
imaginativo da dança e da música, sempre me pareceu dar uma visão incompleta da relação da ficção com a
realidade. Nós romancistas também exigimos uma fé forçada, geralmente um tanto absurda em relação à
realidade, nós também necessitamos de um estonteante grau de compreensão metafórica dos nossos leitores
antes que as verdades ocultas pelos nossos “tropos” possam funcionar.
80
June Eternal foi concebida como uma preconização das comunidades Shakers, muitos críticos parecem
não entender isso(...) O que eu realmente tentei sugerir foi que nessas visões sobrenaturais, que foram mais
típicas do século dezessete que do século dezoito, muitos dos dissidentes incultos estavam vendo verdades
ou esperanças consideráveis para a humanidade; e pensei em ilustrar a diferença entre as condições
geralmente primitivas ou detalhes reais dessas visões e as grandes verdades por detrás delas
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As grandes verdades que Fowles menciona são os discursos dos silenciados pela
história oficial, apenas passíveis de compreensão por meio de uma “história vista de
baixo”. Ele não se propõe escrever essa história, mas criar um mundo paralelo que conta
estórias que bem poderiam colaborar para a construção dessa nova história, que vê nas
diferenças, no relativismo e nas múltiplas linguagens uma maneira de se compreender o
todo que o passado representa.
Uma prova da intenção do autor se realiza no próprio discurso. Os historiadores da
cultura popular têm feito uso de registros judiciais na tentativa de reconstruir o que as
pessoas pensavam. A conclusão desses historiadores, o fato de que as testemunhas e os
acusados podem não ter sido um grupo típico, e, portanto, não representativo, leva-os a
ler os documentos nas entrelinhas. É exatamente isto que Fowles propõe em A Maggot.
Não oferecendo uma solução para o crime, deixando a tarefa de ler nas entrelinhas e de
formular conclusões para o leitor, Fowles se mostra em consonância com o olhar que a
nova história lança ao passado.
Saramago também provoca no leitor uma predisposição para reler o passado por uma
ótica divergente da história oficial. A visão de Blimunda, incompreensível para a
racionalidade humana, simboliza também as interpretações e reflexões não ousadas sobre
o passado, convidando a buscar em fontes outras, que não as delimitadas pela história
tradicional, as vozes dos que foram silenciados por uma “história vista de cima”.
A personagem Raimundo Silva, em História do cerco de Lisboa, argumenta com o
ingênuo historiador do Cerco:

Bem me queria a mim parecer que a história não é a vida real, literatura sim, e nada
mais. Mas a história já foi vida real no tempo em que ainda não poderia chamar-se-lhe
história, Tem a certeza, senhor doutor (...), Não tenha a menor dúvida, Que seria de nós
se não existisse o deleatur, suspirou o revisor.( HCL, p. 16)

Saramago faz da sua personagem porta-voz da sua visão da história: “Tudo quanto
não for vida, é literatura, A história também, A história sobretudo...”(HCL,p.12).
Ao indagar os documentos da historiografia em seus silêncios, em suas lacunas e em
suas falhas, o historiador contemporâneo faz com que se expressem de um modo
diferente.
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A estória de MC conta a história, sem, no entanto, reclamar para si a pretensão de ser
a verdadeira interpretação da história de Portugal no século XVIII. Ao contrário, ela
reivindica para si o privilégio da criação, da reinvenção, da elaboração de um mundo
paralelo que pode conter os relatos do passado tanto quanto os registros da historiografia.
Se o NÃO de Raimundo Silva na História do cerco de Lisboa é um desvio, uma
ficção da história, que oferece uma versão diferente da história do cerco— porque é
contada a partir de uma focalização oposta, a sobreposição da estória da passarola e a da
construção do convento oferece uma alternativa para a versão da história oficial, ficcional
sim, mas tão possível quanto a outra.
Teresa Cristina Cerdeira da Silva (1989, p.118) nos faz recordar ainda a importância
de “escutar” as vozes do passado, ao citar Benjamim: “a cada geração, foi-nos concedida
uma frágil força messiânica para a qual o passado dirige um apelo. E esse apelo não pode
ser rejeitado impunemente. [Pois] não existem nas vozes que escutamos, ecos das vozes
que emudeceram?”
A decisão de Raimundo Silva, o revisor da História do cerco de Lisboa, de
acrescentar um NÃO ao texto que revisa é comparada por Saramago a uma batalha entre
Mr. Hyde e Dr. Jekill. Essa alusão à obra de Stevenson81 tem sido utilizada ao longo do
tempo para representar uma visão maniqueísta da luta entre o bem e o mal, mas em HCL
ela representa a oposição entre dois modos de interpretar o passado: aquele que vê nos
registros da história oficial uma verdade incontestável e o que busca deixar falar as vozes
emudecidas.
Fowles também alude à mesma obra de Stevenson em The French Lieutenant’s
Woman, não só para teorizar sobre a dualidade típica dos vitorianos, como também para
fazer a seguinte observação sobre o ato de revisar um texto:

(...) the fact that every Victorian had two minds (...) is(...) transparent also in the mania
for editing and revising, so that if we want to know the real Mill or the real Hardy we
can learn far more from the deletion and alterations of their autobiographies than from
the published versions...more from correspondence that somehow escaped burning,

81

Stevenson, romancista inglês do século XIX, escreveu The strange case of Dr. Jekill and Mr Hyde, que
narra o confronto entre criador e criatura.

113

from private diaries, from the petty detritus of the concealment operation.( FLW, p.
354-355)82

Maria Alzira Seixo, em sua análise do tempo na obra de Saramago, afirma que ao
construir textos em torno de problemas concretos do homem, Saramago quer transmitir
significados específicos, entre eles, o de que qualquer história, incluindo as da História,
pode ser contada de várias maneiras, e que cada uma delas pode implicar verdades
diferentes (1987, p.94).
Leyla Perrone-Moisés (CARVALHAL & TUTIKIAN, 1999, p.103) afirma que todas
as estórias escritas por Saramago são “um “não” oposto à infelicidade histórica do
homem”. Ela vê, inclusive, no ato rebelde de Raimundo Silva um emblema da atitude do
escritor Saramago cada vez que narra as histórias da história.
Segundo Leyla Perrone-Moisés, o “não” proferido por Saramago em MC está
implícito em vários aspectos do romance:
no estilo em que ele escreve o seu “memorial”, subvertendo o que se esperava ser uma
narrativa histórica, na ação dos seus protagonistas, que dizem “não” à ortodoxia religiosa
e às convenções hipócritas. A negação no Memorial do convento dá-se, portanto, no nível
do enunciado e no nível da enunciação.
No Evangelho segundo Jesus Cristo, Saramago diz não ao que Leyla denomina “nosso
mito fundador-judeu-cristão” (CARVALHAL & TUTIKIAN, 1999, p. 106).
Se, no real, tudo se submete à lógica mutuamente exclusiva do “sim” e do “não”, “que
preside— nas palavras de Leyla— aos fatos passados e documentados”, na literatura,
nesse infinito universo construído pela linguagem, as coisas podem, simultaneamente, ser
e não ser, constituindo— como está escrito na História do cerco de Lisboa— “uma
continuada dúvida” (1989, p.45).
A diferença, pois, entre o historiador e o escritor, posto que ambos se voltam para o
passado, é que este tem a permissão de alterá-lo e, assim, sugerir que se o presente não

82

O fato de que todo vitoriano tinha duas mentes (...) é (...) transparente também na mania de editar, de
revisar, de modo que se queremos conhecer o verdadeiro Mill, ou o verdadeiro Hardy, temos que depender
mais do que foi apagado e alterado em suas biografias do que do que das versões publicadas, mais da
correspondência que escapou do fogo,dos diários privados, do detrito insignificante da operação de
ocultamento..
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pode alterar o passado, o futuro pode. Toda fabulação é, portanto, uma abertura para a
construção do futuro do homem.

3.4 A história sem fim e o fim da história

As convenções dos estilos literários sempre determinaram os epílogos, que, de certa
forma, correspondiam às aspirações da época e à ideologia da classe dominante. Uma vez
que Memorial do convento e A Maggot são temporalmente situados no século XVIII, é
conveniente fazer um bird’s eye view sobre o panorama literário na Inglaterra e em
Portugal nesse período.
O século dezoito, ou o Século das Luzes, assistiu ao surgimento de uma nova postura
do homem diante de suas crenças e da sociedade. Os iluministas criaram e defenderam a
idéia de que o homem é produto do meio em que vive, da sociedade e da educação.
Somente a razão— a capacidade de pensar— vista como valor fundamental, poderia
combater as trevas do obscurantismo da Igreja, que até então controlava o acesso à
educação, mantendo o povo ignorante, tornando-o fanático e submisso.
Os filósofos do iluminismo acreditavam na consecução da felicidade geral quando
fossem plenamente acatadas a tolerância, a liberdade de opinião e a igualdade civil. O
pensamento iluminista se opunha em tudo aos ensinamentos da igreja.
O século dezoito assistiu, igualmente, aos primeiros passos do que veio a se tornar o
romance. Na Inglaterra, o centro da vida literária desloca-se da corte para os cafés, clubes
e redações da imprensa política. São jornalistas ou políticos os escritores de maior
projeção: Addison, Steele, Defoe, o primeiro gênio da literatura jornalística, e Swift.
À medida que o escritor deixa de ser condicionado pela corte, pelo mecenato
aristocrático ou político, para depender de um editor, o caráter das suas obras tende a
transformar-se, aproximando-se do gosto romântico e realista, e, a partir de meados do
século, desenvolve-se o gênero literário mais característico da literatura contemporânea: o
romance. Sua tendência inicial é acentuadamente sentimental e moralista, como pode ser
observado nos romances epistolares de Richardson, passando-se pela incorporação do
pitoresco, com Sterne, e pela observação realista de tipos e ambientes, com Fielding e
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Jane Austen, esta última já no século XIX. Essas tendências sentimentalistas se traduzem
pela criação do drama burguês, que pretende apagar a distinção clássica entre a comédia e
a tragédia, dignificando os conflitos domésticos da classe média.
Em Portugal, o reinado de D. João V correspondeu à fase crítica na luta entre a
Escolástica e as Luzes.
O Barroco era a expressão cultural do absolutismo e exigiu da parte do rei grandes
cuidados na renovação das artes plásticas e da música, tendo ele que mandar buscar
notáveis artistas do exterior, entre eles Domenico Scarlatti. O Barroco português
desenvolveu-se em torno da poesia, do teatro e da prosa, embora ainda distante do
romance como gênero literário.
Fowles escreve A Maggot procurando manter certo tom paródico da literatura inglesa
do século XVIII. Não é aleatória a referência que faz a Defoe no epílogo.
Indagado por um jornalista acerca de A Maggot, no período em que o romance ainda
estava sendo escrito, Fowles respondeu: “It’s just going to be a straightforward account.
I’ve always liked Daniel Defoe. It will be kind of Defoe-like, I hope. In another way it will
be about an aspect of the Anglo-American character that has always fascinated me: the
movement of Dissent” (BARNUM, 1985, p.202).83
O epílogo de AM pretende explicar a escolha de Fowles em termos de referentes
históricos. O fato de ele ter elaborado a personalidade de Rebecca Lee tendo como base a
personagem histórica Ann Lee, faz com que o leitor seja induzido a crer na versão que
Rebecca oferece a Ayscough. Assim, não só a sua estória passa a ser aceita como
verdadeira, como também se passa a admitir a existência da nave espacial e a crer na
divindade de Bartholomew.
No entanto, o fato de a narrativa ter sido interrompida na ocasião do nascimento de
Ann evita um comprometimento com o passado histórico, que, conforme o epílogo
esclarece, evidencia o caráter ficcional do texto.

83

Será apenas um relato direto. Eu sempre gostei de Daniel Defoe. Será do tipo dos relatos de Defoe. De
outro modo, será sobre um aspecto do caráter anglo-americano que sempre me fascinou: o movimento de
dissidência religiosa.
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Ao permitir que Ayscough chegue ao final da narrativa sem uma pista sequer que
confirme a estória de Rebecca ou prove ser ela totalmente forjada, o autor procura
conferir ao leitor a liberdade de escolha.
Susana Onega (1996, p.29), em sua análise de AM, afirma que, ao invés da
objetividade e “verdade histórica” que norteia a investigação, Ayscough, ao final do
romance, tem, pelo menos, quatro versões principais dos eventos: a versão visionária de
Rebecca, a versão diabólica de Jones, a versão de Ayscough— que crê que Bartholomew
foi assassinado e suspeita do envolvimento dos seus acompanhantes no fato— e a versão
do leitor, que pode conter variações das versões anteriores, ou mesmo descrer de todas
elas.
Na época do lançamento do romance, vários críticos fizeram objeções à aparente
indefinição decorrente da multiplicidade de desfechos, dizendo, inclusive, que o romance
não era uma “obra séria”. Faltou-lhes, talvez, perceber a intenção do autor de, cada vez
mais, contar com a perpecpção e julgamento do leitor na construção do significado do
romance.
Assim como Ayscough descrê da estória que Rebecca lhe conta, é facultada ao leitor a
mesma possibilidade, que, aliás, nos parece mais plausível, uma vez que no conjunto da
obra de Fowles a criação é o equivalente da liberdade.
Não é por acaso que AM é concebido como uma “estória de detetive” e é, em seguida,
subvertido. Ao invés das convenções típicas do gênero, isto é, a lógica e a ordem
necessárias ao leitor para conferir inteligibilidade à obra, Fowles reveste o seu texto do
que nos parece ser ilógico, da desordem, de modo a desnortear, propositalmente, o leitor.
O que deveria ser uma estória detetivesca passa a ser, repentinamente, um relato do
fantástico. A aceitação da obra como verossímil depende, antes de tudo, do pacto da
verossimilhança, isto é, da capacidade do leitor de abdicar dos seus referentes no mundo
empírico e aceitar a lógica da diegese.
Mas como aceitar essa lógica, se os próprios habitantes desse universo a questionam?
Como crer na estória da protagonista, se Ayscough, seu contemporâneo na diegese,
duvida dela?
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Conforme Hutcheon assinala em Narcissistic Narrative (1985b, p.88), a única
condição para se ler a ficção como realidade é lê-la como um texto não literário. Nesse
caso, a estória das personagens teria um caráter histórico, que o próprio narrador contesta
no epílogo. Compete, portanto, ao leitor, fazendo uso do seu conhecimento do mundo,
das suas próprias crenças, modificar e se deixar modificar pelo texto que lê.
Note-se que, em The French Lieutenant’s Woman, Fowles reorquestra a narrativa do
século XIX, cujos epílogos eram fechados, direcionados pelo autor, levando a uma
situação única e previsível. Essa reorquestração rejeita o discurso fechado dos vitorianos.
A ficção pós-moderna sugere que reescrever o passado na ficção e na história é revelá-lo
no presente, impedindo-o de ser conclusivo e teleológico.
Há uma ligação direta entre “o que se escreve” e a pessoa “para quem se escreve”. Em
suma, toda obra pressupõe um tipo de leitor, o receptor ideal da obra. No entanto, não se
deve confundir o leitor ideal, ou implicado, com o narratário.
Segundo Genette (1972, p.265-7), o narratário é uma entidade ficcional, um “ser de
papel”, com existência puramente textual, dependendo diretamente de um outro “ser de
papel”, o narrador, o qual se lhe dirige de forma expressa ou tácita.
Quando, no texto, o narrador faz uso do “you” ou do “we”, ele se dirige ao narratário,
de quem antecipa questionamentos e conclusões. Esse procedimento obviamente não
exclui a presença de um leitor ideal. É para ele que o autor escreve, na intenção de que ele
descodifique o texto da maneira pela qual foi concebido.
Fowles busca na literatura do século XVIII, quando se instaurou a linhagem dos
autores autoconscientes, a ironia do seu narrador intruso e o recurso de apóstrofe ao leitor.
Examinemos o exemplo a seguir: “Ah, you say, but women were chained to their role at
that time. But remember the date of this evening” (FLW, XVI, 114).84
O leitor é um fator determinante na existência do texto, pois quem escreve solicita
necessariamente um receptor, cujas coordenadas histórico-culturais e ideológico-sociais o
autor conhece em pormenor.

84

Ah, você diz, mas as mulheres estavam acorrentadas ao seu papel naquela época. Mas lembre-se da data
desta noite.
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Esse leitor, para o autor real, é um leitor implícito, isto é, um leitor possível, ao qual o
leitor real nem sempre irá corresponder. Observemos a passagem a seguir, extraída de
uma das entrevistas com John Fowles:

BARNUM: When you write, do you have a specific reader in mind?
FOWLES: I would say it is someone who is made up of all readers who have written to
me, which may be many thousands now. You form a kind of “compound familiar
ghost”, to quote Eliot, out of that. (BARNUM, 1985, p.192)85

A Maggot não foi a primeira incursão de Fowles nesse terreno. Em FLW, sem dúvida
alguma o seu romance mais famoso, Fowles cria três epílogos, cada qual visando a um
tipo de leitor. O primeiro deles tem por finalidade atender às exigências da moral
vitoriana. Esse epílogo pressupõe um receptor que lê o romance na expectativa de um
final condizente com o contexto histórico, uma vez que, nele, Charles e Ernestina se
casam, têm sete filhos e vivem juntos até o final dos seus dias. Sam e Mary também se
casam, enquanto Aunt Tranter e Dr. Grogan recebem a dádiva da longevidade,
ultrapassando os noventa anos. Até mesmo a odiosa Mrs Poulteney tem o seu final
merecido, e bem vitoriano: após a sua morte, encontramo-la às portas do céu, sendo
impedida de entrar. No início do capítulo seguinte, o narrador avisa o leitor do próposito
desse primeiro epílogo: “And now, having brought this fiction to a thoroughly traditional
ending, I had better explain that although all I have described in the last two chapters
happened, it did not happen quite in the way you may have been led to believe (FLW,
XLV, p.327).86
Ele explica, então, ao leitor que os acontecimentos descritos nada mais são que frutos
da imaginação de Charles:

Charles was no exception; and the last few pages you have read are not what happened,
but what he spent the hours between London and Exeter imagining might happen. To be
sure he did not think in quite the detailed and coherent narrative manner I have
85

BARNUM: Quando está escrevendo, você tem um leitor específico em mente?
FOWLES: Eu diria que é alguém imaginado a partir de todos os leitores que me escrevem, que devem ser
milhares agora. Forma-se um tipo de “fantasma familiar”, para citar Eliot.
86
E agora, tendo levado esta obra de ficção a um final absolutamente tradicional, seria melhor explicar que,
embora tudo o que descrevi nos dois últimos capítulos tenha acontecido, não foi exatamente do modo que
foram levados a crer.
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employed; nor would I swear that he followed Mrs Poulteney's postmortal career in
quite such interesting detail. But he certainly wished her to the Devil, so it comes to
almost the same thing ( FLW, XLV, p. 327). 87

Novamente, o narrador procura evidenciar que não dirige a vida das suas personagens
como um deus tirano, ao contrário, faz as suas vontades:

And the "I", that writer who found such slickly specious reasons for consigning Sarah
to the shadows of oblivion,was not myself; it was merely the personification of a certain
massive indifference in things—too hostile for Charles to think of as "God"— that had
set its malevolent inertia on the Ernestina side of the scales(...)( FLW, XLV, p.328).88

No entanto, no capítulo LV, em um trem a caminho de Londres, após o desencontro
com Sarah, Charles se depara com um estranho passageiro: um homem barbudo, de
aproximadamente quarenta anos, que lhe desperta uma antipatia imediata.
Enquanto Charles dorme, o passageiro o observa curiosamente e o narrador detecta
nele um ar de autoridade e autoconfiança excessivas. O olhar que lança a Charles é
"canibalístico" em sua intensidade. Assim, o narrador se dirige ao leitor nos seguintes
termos:

You may one day come under a similar gaze. And you may- in the less reserved context
of our century-be aware of it. The intent watcher will not wait till you are asleep. It
will no doubt suggest something unpleasant, some kind of devious sexual approach...a
desire to know you in a way you do not want to be known by a stranger. In my
experience there is only one profession that gives that particular look, with its bizarre
blend of the inquisitive and the magistral; of the ironic and the soliciting. Now could I
89
use you? Now what could I do with you? (FLW, LV, 389)
87

Charles não era exceção; e as últimas páginas que leram não correspondem ao que aconteceu, mas o que
ele imaginava que poderia acontecer, durante a sua viagem de Londres a Exeter. Estejam certos de que ele
não pensava da maneira coerente e detalhada que empreguei, nem poderia eu jurar que ele acompanhou a
jornada pós-morte da Sra. Poulteney de tal modo interessante e detalhado. Mas ele certamente queria que
ela fosse para o diabo, o que dá no mesmo.
88
E o escritor, o “eu” que encontrou razões tão habilidosamente enganosas para relegar Sarah às sombras
do esquecimento, não fui eu, foi meramente a personificação de uma indiferença maciça ante as coisas—
demasiado hostil para que Charles a pudesse chamar de deus— que tinha posto a sua inércia malevolente a
favor de Ernestina
89
Você pode um dia estar sob a mira de um olhar semelhante. E você pode— no menos reservado contexto
do seu século— ter consciência dele. O observador atento não vai esperar que você durma. Isso há de
sugerir sem dúvida alguma algo desagradável, algum tipo de abordagem sexual pervertida... um desejo de
conhecê-lo de um modo que você não deseja. Na minha experiência há apenas uma profissão que gera um
olhar como aquele, com a sua mistura bizarra de inquisidor e magistral, de irônico e preocupado. Agora,
como eu posso usá-lo? Agora, o que posso fazer com você?
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Ao advertir o leitor quanto àquele olhar, o narrador afirma ser ele o olhar de um
deus onipotente. Não um olhar divino, mas um olhar que revela uma qualidade moral
dúbia e mesquinha, como bem expressaram os teóricos do noveau roman. O narrador não
deixa dúvidas quanto à identidade do passageiro, pois afirma que aquele rosto lhe é
demasiadamente familiar: é o seu próprio rosto.: “I see this with particular clarity on the
face, only too familiar to me,of the bearded man who stares at Charles. And I will keep
the pretence no longer” (FLW, LV, p. 389).90
Embora afirme que não o faz da mesma maneira que a sua persona, que acaba de
invadir o relato, o narrador também se interroga a respeito do destino de Charles:
Now the question I am asking, as I stare at Charles, is not quite the same as the
two above. But rather, what the devil am I going to do with you? I have already thought
of ending Charles's career here and now; of leaving him for eternity on his way to
London. But the conventions of the Victorian fiction allowed no place for the open, the
inconclusive ending; and I preached earlier of the freedom characters must be given.
My problem is simple— what Charles wants is clear? It is indeed. But what the

protagonist wants is not so clear; and I am not at all sure where she is at the
moment (FLW, LV, p. 389).91
Ele precisa respeitar a integridade das suas personagens, como uma alegoria do
respeito pelos seres humanos reais.
Segundo o narrador, a ficção finge estar de acordo com a realidade; o romancista
coloca desejos conflitantes em um ringue e descreve a luta. Porém, na realidade, ele traça
o destino da personagem, deixando vencer o desejo que lhe apraz. O seu mérito reside na
capacidade de persuadir o leitor de que os acontecimentos estão ocorrendo sem a sua
interferência:

90

Eu vejo isso com particular clareza no rosto, apenas familiar para mim, do homem barbado que olha para
Charles. Não manterei o fingimento por muito mais tempo.
91
Agora a pergunta que faço, enquanto olho para Charles, não é a mesma que as duas acima. Mas, que
diabos farei com você? Eu já pensei em encerrar a carreira de Charles aqui e agora; de deixá-lo para a
eternidade em seu caminho para Londres. Mas as convenções da ficção vitoriana não davam nenhum espaço
para o final inconclusivo, aberto; e antes eu disse que se deve dar liberdade às personagens. Meu problema
é simples. O que Charles quer está claro? Com certeza. Mas o que a protagonista quer não está claro e eu
não estou certo de onde ela está nesse momento.
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But the chief argument for fight-fixing is to show one's readers what one thinks of the
world around one- whether one is a pessimist, an optimist, what you will. I have
pretended to slip back into 1867; but of course that year is in reality a century past. It is
futile to show optimism or pessimism, or anything else about it, because we know what
92
has happened since ( FLW, LV, p.390).

No caso de Charles, o narrador não vê razão para traçar o destino da personagem. Ele
se vê, então, diante de um dilema: ou se resigna a ser um mero espectador e relator dos
acontecimentos, ou toma partido de ambos os lados na luta que Charles irá travar. À
medida que o trem se aproxima de Londres, ele percebe que a única maneira de não
favorecer nenhum dos lados é revelar as duas versões da luta. No entanto, encontra-se
novamente diante de um problema: qualquer que seja a versão apresentada
primeiramente, a segunda sempre parecerá a definitiva, tal é a "tirania do último
capítulo".
Assim, imbuído da sua persona, o narrador tira a sorte, "cara ou coroa", para decidir
qual das duas versões apresentará primeiro.
Deste modo, Fowles transfere para o nível estético o tema existencial da liberdade,
evidenciando que os únicos limites existentes no romance são as palavras. Tudo o que a
linguagem puder descrever, o romance pode criar. Para Fowles (1998, p.92), o romance é
a última forma literária "livre": “This is its downfall and its glory, and explains why (it
has) been so often used to establish freedom in other fields, social and political”.93
É importante observar que a indecisão do narrador revela um aspecto relevante acerca
das relações entre a arte e a vida. Na vida há infinitas possibilidades de desfecho para um
caso de amor como o de Charles e Sarah; porém não é a vida que o narrador descreve,
mas a ficção e o universo romanesco têm sua própria lógica e coerência interna que, de
certa maneira, traça para o leitor destino semelhante ao de Charles. Ambos são
manipulados, controlados na economia do romance. Se há dois epílogos apenas, é porque
o leitor, queira ou não, já teve a sua escolha traçada por uma forma de autoridade literária,
92

Mas o principal argumento para a luta é mostrar ao leitor o que se pensa do mundo ao redor — se alguém
é pessimista, otimista, o que quiser. Eu fingi voltar ao ano de 1867; mas, naturalmente, ele faz parte do
século passado. É tolice mostrar otimismo ou pessimismo, ou qualquer coisa sobre ele, porque sabemos o
que aconteceu desde então.
93
Esta é a sua queda e a sua glória, e explica porque foi tão usado para estabelecer a liberdade em outros
campos, social e político.
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que se não é o autor real, é, com certeza, o autor implícito, que cada um constrói quando
lê o texto.
Ainda que se torça por um final feliz para as personagens, o primeiro epílogo se
desmaterializa ante a existência do segundo.
Os capítulos LX e LXI de FLW visam a dois tipos distintos de leitores: o leitor
tradicional, que lê o romance de maneira linear e, portanto, espera um epílogo cem por
cento vitoriano e o leitor perspicaz, que é capaz de pressentir no romance a retomada dos
grandes temas da história do homem e que, portanto, sabe ser necessário que cada
indivíduo descubra em si mesmo como lidar com os próprios conflitos e conquistar a sua
liberdade.
Ainda assim, não é absurdo que nos questionemos ante a existência desses dois
epílogos. Qual a sua validade se de fato já existe uma determinação no próprio texto? Os
epílogos alternativos são uma tentativa de quebrar o determinismo existente na obra
literária em si e de revelar ao leitor a opção existencialista que lhe é oferecida, à
medida que ele toma consciência do seu papel na reconstrução do texto; a opção da
quebra do artifício ficcional.
O que o narrador propõe ao final é um universo ficcional sem deuses, no qual o
epílogo pessimista/realista é tão plausível quanto o epílogo otimista/romântico. Não
devemos nos esquecer de que, ao atirar a moeda para o alto, o

narrador

existe

simultaneamente nos séculos XIX e XX.
Segundo Hutcheon (1985b, p.88), quando o leitor começa a ler um romance ele o lê
referencialmente, na medida em que relaciona as palavras ao seu conhecimento
lingüístico e mundano; gradualmente, entretanto, as palavras assumem uma unidade de
referência e criam um universo autocontido, com sua própria validade. Cabe ao leitor,
portanto, a legitimação desse universo.
Como Sarah ensina a Charles no romance, viver é criar e criar é ser livre. O ato da
criação é paradigmático de todos os atos humanos ordenados. O romance não é uma
cópia do mundo empírico. "A arte é irredutível à realidade que traduz", conforme afirma
Michel Zéraffa (1974, p.7). No entanto, a ficção estabelece uma nova ordem para o real.
E na elaboração desse universo o leitor tem sua própria função implícita, como um
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elemento da situação narrativa e, para tanto, ele usa a sua capacidade de inferir, até que
seja preenchida, através da mediação do narrador, do acúmulo de referentes ficcionais, a
brecha entre o seu próprio mundo e o mundo da ficção.
O leitor de FLW, ainda que sucessivamente ludibriado pelo autor, ainda que
estonteado pelas incursões de um narrador supostamente imparcial, constrói e desconstrói
suposições e, embora possa sentir-se traído em sua liberdade ao constatar que foi
induzido o tempo todo, descobre, não menos dolorosamente que Charles, que a liberdade
é realmente isso. A liberdade é o não fechamento, a abertura para o infinito, a
possibilidade de coparticipar da criação da obra e, até mesmo, a oportunidade de rejeitar
o seu desfecho, ao invés de, simplesmente, aceitar o texto como total e fechado porque
"afinal isso é apenas ficção".
Note-se que em FLW, a “verdade” de Sarah é revelada como sendo puramente
ficcional e é através da sua ficcionalidade que ela concede a Charles a oportunidade de ser
livre. Em AM, a “verdade” revelada por Rebecca não só é passível de ser interpretada
como uma invenção, como também pode ser associada à conquista da liberdade
individual.
Não nos parece convincente que um autor como Fowles, que procura reagir às
convenções do texto fechado, viesse a dar como definitiva a versão de Rebecca. Seria
uma solução demasiadamente simplista, ainda mais considerando que ele é ateu e
completamente avesso a qualquer fanatismo religioso. Parece-nos, sim, muito mais viável
a suposição de que Rebecca teria encontrado na religião uma maneira de viabilizar e
concretizar a sua revolta e o seu inconformismo contra um mundo governado por
homens; um mundo repleto de injustiças sociais, às quais jamais poderia combater senão
com o álibi da religiosidade. Não são os dissidentes que a escolhem: ela os escolhe como
o disfarce ideal para a sua vingança contra o establishment.
Do mesmo modo que Sarah conduziu cada um dos acontecimentos até atingir seus
objetivos, parece-nos provável que Rebecca, após o apogeu da humilhação sofrida ante
Bartholomew, possa ter elaborado todas as etapas de sua ficção.
O desaparecimento de Bartholomew, a falta de solução para o caso, ao invés de
confirmar a estória de Rebecca, vem lançar dúvidas sobre a sua veracidade.

124

Rebecca não se mostra submissa a qualquer ordem, humana ou divina. Ela é uma
heroína que faz da liberdade o seu estandarte, que, por não encontrar outros meios para
expressar a sua “voz”, como ocorre com os narradores dos romances, procede como
ficcionista, dispondo do próprio destino.
O fato de Jones ser receptor de uma estória diferente daquela contada ao advogado
indica, apenas, que a estória foi recontada de maneira diversa, a fim de atender às
características do seu interlocutor. E não é isso que fazem os escritores? Não recontam
eles as estórias que povoam o nosso imaginário coletivo? Não é esse recontar diverso dos
demais? Conforme afirma Jorge Luís Borges, o mérito do contador de histórias reside na
narração diferente do que é reconhecidamente igual: “The essential stories of man’s
imagination had long since been told and by now the storyteller’s craft lay in rethinking
and retelling them” (BORGES, 1972). 94
Pode-se dizer que o grande problema em termos da recpção de obras como FLW e AM
reside no fato de que lemos ficção como se fosse história. Ambas são god-games,
similares ao que Maurice Conchis constrói em The Magus. Colocando-nos diante das
alternativas oferecidas pelos epílogos dos seus romances, Fowles nos torna parte do jogo,
mais especificamente parceiros na jogada.
Se em FLW a metaficção se revela em toda a sua amplitude, expondo claramente os
recursos utilizados, refletindo sobre si mesma e convidando o leitor a participar
ativamente da concretização do texto, em AM, as estratégias metaficcionais se restringem
ao prefácio, ao epílogo e às breves incursões do narrador. A par disso, restam, ainda as
experiências com a forma, que, no entanto, não diretamente explicadas, como acontece
em FLW.
Não há uma convocação explícita do leitor à cumplicidade. Se em FLW os epílogos
oferecem alternativas ao leitor, o mesmo não ocorre em AM, no qual a possibilidade de
alternativa é subentendida, mas não efetivamente expressa.
94

BORGES, J. L. Prefácio de Dr. Brodie’s Report (1972). As estórias essenciais da imaginação humana já
foram contadas há muito e agora a tarefa do contador de estórias se resume a repensá-las e recontá-las.

125

O critério que leva o leitor a subentender os epílogos é o da ambigüidade.
Eco afirma que “a obra de arte é uma mensagem fundamentalmente ambígua, uma
pluralidade de significantes que convivem em um só significado” (ECO, 1976, p.22). A
poética da “obra aberta” tende, como diz Pousseur, a promover no intérprete “atos de
liberdade consciente” (POUSSEUR, apud ECO, 1976, p.41). Mas a “abertura” não
significa “indefinição” da comunicação, ou liberdade total de interpretação. A obra é
aberta quando permite um feixe de interpretações tal que não escape ao controle, senão à
previsão, do autor. Não importa a perspectiva pela qual a abordemos, a interpretação
jamais gerará o absurdo, pois no vértice de todas as leituras está o logos criador:

A obra em movimento, em suma, é a possibilidade de uma multiplicidade de
intervenções pessoais, mas não é convite amorfo à intervenção indiscriminada; é o
convite não necessário nem unívoco à intervenção orientada, a nos inserirmos livremente
num mundo que, contudo, é sempre aquele desejado pelo autor (ECO, 1976, p.62).

Cada uma das interpretações corresponde a uma das “reescrituras” da obra, as quais,
se considerarmos todas as interpretações válidas, são paralelas, excluindo umas as outras,
sem, contudo, se negarem entre si.
Como pudemos observar, o “fantástico” em AM está a serviço de um projeto do autor,
no sentido de desconstruir o significado do texto possibilitando múltiplas reconstruções.
O desfecho de Memorial do convento está condicionado ao pacto da verossimilhança,
à aceitação do sobrenatural como natural. Só assim se compreende o retorno da “vontade”
de Baltasar para aquela, cujos “olhos excessivos” foram destinados a recolher as vontades
dos homens. O fantástico aqui, embora em favor de um projeto completamente diverso do
projeto de Fowles, representa a sobrevida de tudo o que Blimunda e Baltasar
simbolizaram na leitura do romance a liberdade ante um sistema repressor.
MC tem, sob esse aspecto, muito a ver com O ano da morte de Ricardo Reis, romance
que termina quando o seu protagonista— heterônimo de Fernando Pessoa— se esvanece
junto com o autor que o havia criado. Também Ricardo Reis faz a sua opção. Heterônimo
que era, criação subitamente investida de vida, Ricardo Reis deu-se conta de que, pela
primeira vez, ele e seu criador haviam trocado os papéis. Na narrativa em que ele é o
protagonista, o inverossímil toca as raias do maravilhoso: Ricardo e Pessoa passam a ser
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identidades com corpos individualizados; Pessoa, morto, visita Ricardo, através do qual a
sua existência no romance está condicionada. A morte roubara do criador a possibilidade
de ser no mundo, cristalizada na sua impossibilidade de ler o telegrama— que equivale a
ler o mundo.
Fernando Pessoa já não é Fernando Pessoa, e não porque esteja morto, a grave decisiva
questão é que não poderá acrescentar mais nada ao que foi e ao que fez, ao que viveu e
escreveu, se falou verdade no outro dia, já nem sequer é capaz de ler, coitado. ( RR,
p.91)

Teresa Cristina Cerdeira da Silva analisa assim o desfecho de RR:
Voltar à heteronímia, seria o mergulho na morte, não apenas por estar Fernando Pessoa
morto, mas por indicar que Ricardo Reis optara pela ausência de liberdade. Seria,
portanto, o fim da caminbada, o termo da viagem. Por isso é que ele próprio retoma
para si, no final da experiência como personagem romanesca, a imagem do barco
naufragado, da odisséia falida: “está de cabeça baixa como se tivesse sido ele o que quis
ir ao mar e acabou apanhado na rede”(RR, 411). A sua rede, ele encontra-a na perda da
identidade, na despersonalização que acompanha a sua última escolha— a de deixar de
existir para ser, definitivamente, imagem composta por outrem, relido à sua revelia, com
a tranquilidade final de não se obrigar a compor o seu destino, a traçar seu rumo, a
descobrir sozinho a saída do labirinto (CERDEIRA DA SILVA, 1989, p.182).

Tanto em Memorial do convento quanto em O ano da morte de Ricardo Reis, a
liberdade de escolha constitui um dos principais topoi, que se repete no âmbito do
discurso em MC, nesse fazer narrativo que Saramago constrói como palimpsesto, onde
vozes se sobrepõem umas às outras, onde a lógica do texto é posta de lado e o leitor é
convocado a adentrar um mundo onde não há limites entre a vida e a ficção.
Nos romances de Fowles a liberdade é, sem dúvida alguma, o topos principal, que se
evidencia não só no nível da narração como também no nível do discurso, culminando
com o final aberto à observação e à colaboração do seu leitor.

3.5 O olhar intratextual

Fowles e Saramago, cada um ao seu modo, lançam um olhar sobre a própria obra,
recuperando temas, ampliando-os e modificando-os à luz de novos questionamentos. Esse
olhar intratextual redimensiona a proposta de cada autor, como indivíduo e como
observador do espetáculo do mundo.
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3.5.1 A recorrência de temas e imagens na obra de John Fowles

A ficção de John Fowles apresenta uma constante retomada de temas e estratégias já
utilizadas.
A chave para a ficção de Fowles é a sua percepção da fantasia e da realidade. Em
todos os seus romances, a personagem central é alguém cuja identidade e propósito
dependem da fantasia. A tentativa de reconciliar o sonho e o mundo possível é um tema
recorrente nos romances de Fowles.
As personagens femininas, Sarah, de The French Lieutenant’s Woman, e Rebecca, de
A Maggot, exemplificam o tema explicitamente. A fantasia da castidade de Rebecca, a
prostituta, corresponde à fantasia da corrupção moral de Sarah, a virgem. Para ambas, a
fantasia leva à compreensão instintiva de que a vida é passível de escolhas e de mudança.
Ao construir mundos paralelos, as personagens agem como ficcionistas, criando
estórias dentro de estórias. Em The Enigma, Isobel Dodgson, cria um novo texto dentro
da estória para tentar explicar o desaparecimento de Marcus Fielding.
Calcado em uma estória de detetive, The Enigma oferece, além das estratégias típicas
do gênero, uma indeterminação final que muito nos faz lembrar o desfecho de AM. No
conto Marcus Fielding desaparece subitamente e, após algumas investigações discretas
por parte de sua esposa, a polícia é notificada e um sargento é designado para investigar o
caso. Este começa a investigação inquirindo as pessoas com quem Fielding tinha maior
contato: a esposa, o filho, as filhas, alguns amigos e a namorada do filho, Isobel.
Ao conversar com Isobel, Mike Jennings, o investigador, descobre que no dia do
desaparecimento, ao invés de cumprir a sua agenda profissional, Fielding fora visto no
Museu Britânico, supostamente com a finalidade de encontrar Isobel. As relações
pessoais entre esta e Fielding não ficam claras para o leitor, que é levado a deduzir que
havia algo mais entre eles.
Isobel surpreende Jennings com a sua objetividade, pois até então ele estivera
interrogando pessoas que agiam de forma calculada e se mostravam cautelosas e
preocupadas em manter as aparências. Afirmando que “nada na vida é real; tudo é
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ficção”, ela lhe conta a sua versão para o desaparecimento: “Let’s pretend everything to
do with the Fieldings, even you and me sitting here now, is in a novel. A detective story,
yes? Somewhere there’s someone writing us, we’re not real. He or she decides who we
are, what we do, all about us (ET, p.229).95
A personagem escrevera algumas estórias infantis e, no momento, pretendia escrever
um romance. Segundo a sua teoria, Fielding quisera encontrá-la no museu porque, de
certa forma, ele queria comunicar-lhe a modificação que estava se operando nele; queria
antecipar os motivos de seu desaparecimento. Ele desejava romper as amarras da vida
“certinha” que levava:
But we have a fact about him. He did something thousand of others don’t. So it must
have hurt a lot more Feeling failed and trapped. And forced— because everything was
so standard, so conforming in this world— to pretend he was happy as he was. No
creative powers. Peter’s told me. He wasn’t even very good in court, as a barrister. Just
specialized legal knowledge ( ET, p.234).96

Ao cogitar que poderia ter havido um desfecho mais contundente do que um simples
sumiço, Jennings é contestado por Isobel:
“You mean detective stories have to end with everything explained? Part of the rules?”
“The unreality.”
“Then if our story disobeys the unreal literary rules, that might mean it’s actually truer
to life?” She bit her lips again.
“Leaving aside the fact that it has all happened. So it
must be true, anyway.”
“I’d almost forgotten that”. (ET, p.232)97

95

Vamos fingir que tudo a fazer com os Fieldings, mesmo eu e você sentados aqui agora, está em um
romance. Um romance policial, certo? Em algum lugar há alguém nos escrevendo, não somos reais. Ele ou
ela decide quem somos, o que fazemos, tudo sobre nós.
96
Mas temos um fato sobre ele. Ele fez algo que milhares de outros não fizeram. Portanto deve ter
machucado muito mais. Sentir-se fracassado e aprisionado. E forçado— porque tudo era tão padronizado,
tão em conformidade com este mundo— a fingir que ele era feliz como era. Nenhum poder criativo. Peter
me disse. Ele não estava mesmo muito bem no tribunal, como advogado. Apenas conhecimento legal
especializado.
97

“Você quer dizer que as estórias de detetive tem que terminar com tudo explicado? Parte das regras?”
“A irrealidade.”
“Então se a nossa estória desobedece as regras literárias irreais, isso significa que está mais próxima das
verdades da vida?”, ela morde os lábios novamente.
“Deixando de lado o fato de que tudo aconteceu. Portanto, tem que ser verdade, de qualquer modo.”
“Eu tinha quase me esquecido disso.”
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A abertura do “texto” é uma opção deliberada da personagem rebelde, que não quer
mais ser parte daquela trama. Desaparecer é uma opção melhor do que simplesmente
morrer ou retornar. É um mistério que dura para sempre: “The one thing people never
forget is the unsolved. Nothing lasts like a mistery (...) On condition that it stays that way.
If he’s traced, found, then it all crumbles again. He’s back in a story, being written.”
(ET, p.235)98
Podemos observar em The Enigma a presença de temas que seriam utilizados mais
tarde pelo autor: a autoridade discursiva, o desaparecimento de personagens, a mulher
como ficcionista, a incursão do narrador intruso e a tênue separação entre a realidade e a
ficção.
The Enigma antecipa algumas situações de AM. Assim como no romance, no conto, é
a personagem feminina quem “esclarece” os pontos obscuros da narrativa ao criar seu
texto. No entanto, Isobel se assemelha a Sarah e não a Rebecca, pois tem uma
personalidade marcante, é culta e dispõe de uma audácia que a distingue dos que com ela
convivem. Sua ficção é lógica, verossímil como a de Sarah.
Há algo de lúdico no modo pelo qual ela cria a ficção. Sua atitude repete a do próprio
autor, que, magistralmente, revela os processos de sua criação em FLW. A estória contada
por Isobel tem a ironia sedutora dos textos de Fowles, reproduzindo a sua forma
particular de fazer com que o leitor se dê conta da seriedade das questões que levanta, ao
perceber-se inserido no jogo do autor.
A ação do ficcionista nos romances de Fowles equivale ao god-game de Maurice
Conchis, em The Magus.
No ensaio “The Happy End is not the Style”, Sean Kinch (1995, p.1) observa que os
manuscritos de The Magus, obra que foi escrita antes de The Collector, apesar de
publicada mais tarde, se parecem mais com FLW do que com a versão final de The
Magus. Isso se deve ao fato de Fowles ser um rígido revisor de seus textos. Os
manuscritos de TM, que estão na Universidade do Texas, revelam um autor iniciante, mas

98

“O que as pessoas nunca esquecem é o que não tem solução. Nada permanece como o
mistério(...)Contanto que assim fique. Se ele for descoberto, encontrado então tudo se desmorona
novamente. Ele estará de volta a uma estória, sendo escrito.”
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já preocupado com a técnica e, principalmente, com a utilização de recursos que só mais
tarde apareceriam nas versões finais dos seus romances.
Nesses manuscritos, o narrador discute as opções para a criação de um fechamento
moderno apropriado. Ele percebe que “o final feliz não obedece ao estilo” e que devia
“deixá-lo aberto, a fim de jogar com ele friamente”. No entanto, o narrador decide não
mais fazer jogos literários e diz ao leitor que “aceite aquele como o seu final aberto e pare
de ler naquele momento”. Obviamente o convite sarcástico para terminar o romance
naquele ponto é uma opção irônica que antecipa os finais múltiplos de FLW, em
particular o fechamento prematuro do capítulo XLIV.
Na versão final, essa passagem foi cortada, de acordo com Kinch, porque os trechos
metanarrativos ameaçavam distrair a atenção do leitor do nível diegético e até mesmo
afetar aquilo que Eco denominou aboutness, isto é, o tema fundamental do romance.
Em TM, Conchis e Nick discutem os méritos relativos do romance e o primero afirma
que “o romance é a pior forma de conexão” e diz que queimou todos os seus romances
para liberar a sua mente. Na opinião da personagem a narrativa deveria comunicar a
verdade e descrever a realidade, um propósito para o qual a ficção é ineficiente: “Words
are for truth. For facts. Not fiction.” (TM, 92)99
Há nos manuscritos uma passagem na qual a personagem tenta definir o seu criador
ficcional. Mais tarde, em FLW, Fowles inverte a situação, fazendo com que o narrador
tente compreender suas personagens e decidir sobre o seu destino na trama:

All my life I had tried to turn life into fiction, to hold existence away...Always I acted as
if a third person was watching and listening and giving me marks for a good or bad
fictional behavior. A kind of god-figure, but not a religious god— a god like a novelist,
to whom I turned, like a fictional character with the power to please, to feel slighted, to
adapt himself to whatever the novelist wanted...Because of it, I was capable of acting
freely, and had been so for years.100

99

As palavras são para a verdade. Para fatos. Não para a ficção.
Fowles Collection, Box 26, Folder 7- Toda a minha vida eu tenho tentado fazer a vida virar ficção,
manter a existência à distância. Eu sempre agi como se uma terceira pessoa estivesse me observando,
ouvindo e dando-me notas por um comportamento ficcional bom ou ruim. Um tipo de figura divina, mas
não um deus religioso— um deus como um romancista, a quem busquei, como uma personagem ficcional
com o poder para agradar, de sentir-se ínfimo, de adaptar-se a tudo o que o romancista quiser... Por causa
disso, fui capaz de agir livremente, e assim tem sido há anos.
100
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É relevante observar que, ao contrário de outros autores, como John Barth, por
exemplo, Fowles não retoma os seus textos “em espiral”, isto é, como um prolongamento
de situações descritas anteriormente. Ele sequer utiliza personagens por ele criadas, como
o fazem Barth e Saramago e como o próprio Joyce já o havia feito em Ulysses. O máximo
que faz, em termos de referência intratextual explícita é dizer, em Ebony Tower, que uma
das personagens estava lendo The Magus.
Na realidade, Fowles faz variações sobre um mesmo tema, como se quisesse provar
assim a infinidade do poder criativo.
Se o escritor consegue reutilizar um tema anteriormente explorado por ele e por outros
de maneira diversa das anteriores, pode-se, então, afirmar que depende do autor o traço de
individualidade da obra. Ainda que por meio de “lugares comuns” na literatura, a
identidade do seu texto se reafirma por meio da diferença.
O tema do desaparecimento— the presence through absence, por exemplo— é
recorrente na obra de Fowles, aparecendo em The Enigma, The Cloud e A Maggot. Assim
como Bartholomew, Marcus Fielding não exerce influência sobre os seus familiares e a
sua “presença”, isto é, o seu eu individual, só se faz notar após o seu desaparecimento.
Em The Cloud é Catherine, uma viúva, quem desaparece. Com a perda de seu
companheiro, ela perde também o sentido de continuidade, seus pensamentos são
desconexos, fragmentados. Ela representa na narrativa o símbolo da desintegração do
significante, um signo sem referente.
Não é sem propósito que ela menciona a “morte da ficção” como um aspecto da sua
própria dissolução. Assim como Isobel, ela também conta uma estória dentro da estória
que a contém, uma mise en abyme, pois do mesmo modo que a princesa de sua história
espera que o príncipe retorne, Catherine também aguarda alguém ou algo que a liberte do
seu estado atual. O envolvimento sexual com Peter tem sobre ela um efeito semelhante à
conversa de Fielding e Isobel, detonando algo que estava à beira de uma explosão.
Inexplicavelmente, depois disso, Catherine desaparece e em seu lugar surge uma nuvem.
A nuvem é metaforicamente o símbolo da tão ansiada autotransformação, na mesma
medida em que a larva que Rebecca vê na caverna é o símbolo da redenção de
Bartholomew.
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O fato de que Catherine era uma tradutora de Barthes— ela traduzira
Mythologies101— sugere uma conexão do tema da narrativa com a redução da linguagem
a um tipo de diálogo entre a palavra e o silêncio, entre a presença da linguagem e a sua
ausência. Ao reelaborar a teoria exposta por Barthes em Mythologies, Fowles quer provar
que, assim como a exposição das falsas mitologias não é capaz de evitar a necessidade de
se criar mitos, a percepção da arte como uma série de apropriações não é capaz de evitar
a necessidade da apropriação propriamente dita.
The Collector também contém questionamentos de ordem idêntica aos anteriormente
citados. Metonimicamente, o romance oferece uma discussão sobre a identidade literária.
Há, no romance, uma alusão a Saturday Night and Sunday Morning, de Alan Sillitoe,
rejeitando-o como uma celebração do “lugar-comum”, da homogeneidade. Miranda, a
heroína, é a presa de um homem que, julgando amá-la, a mantém cativa, guardada, como
uma obra de arte. No desvario da sua fantasia de possuí-la, permite que ela morra sem
socorro médico.
Há duas narrativas no romance, o diário de Miranda e o relato patético, movido pela
necessidade de autojustificação, de Clegg.
Assim, ao discutir a questão da propriedade, do poder na elaboração do texto, The
Cloud se aproxima, igualmente, dos mesmos questionamentos suscitados em FLW e AM.
A obra de Fowles é, portanto, construída sobre dois pilares: a relação entre a realidade
e a fantasia e a sua conseqüente conexão com a liberdade e a vontade própria.
Para Fowles não existe identidade sem liberdade, assim como esta só pode ser
conquistada através de um processo de autoconhecimento. O próprio ato de criar está
condicionado à experiência pessoal do escritor, às suas experiências formais e,
principalmente, à necessidade de narrar de forma diversa as estórias que fazem parte do
imaginário coletivo.
É o próprio autor que o afirma no prefácio de The Timescapes of John Fowles:

I write fiction very much to discover myself through texts— more precisely during the
process of writing them— and very little to stake a claim on the flagrant quicksand of
101

Em Mythologies, Barthes analisa as falsas representações e as crenças errôneas que predominam nas
manifestações de cultura de massa da França pós-guerra. Para Barthes, o que se aceita como natural é de
fato uma realidade ilusória, construída para mascarar as manobras para obtenção e manutenção do poder .
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contemporary reputation. My fictions are far more experiments than anything else—
that is, in search of something, or things, always beyond the outward narrative and
themes. That is a main reason why I find that writing (...) does not get easier as I grow
older and why I have changed direction so often in the past, in orthodox literary terms.
(FAWKNER, 1984, p.9)102

O ato de criação no universo de Fowles está sempre condicionado à diferença, pelo seu
posicionamento ante a homogeneidade e a pluralidade de outros autores.
Foucault nos ensina que “somos a diferença, nossa razão é a diferença dos discursos,
nossa história é a diferença das épocas, nossos eus são a diferença das máscaras”(apud
HUTCHEON, 1991, p.94). Essa diferença, longe de ser vista como obstáculo para a
compreensão do mundo, é o retrato mais fiel do que somos e do que fazemos.

3.5.2 A recorrência de temas e imagens na obra de José Saramago

Há apenas uma referência intertextual explícita em MC, que se reporta à família MauTempo, criada por Saramago em Levantado do chão:

...Se um dia encontrares o Sete-Sóis, diz-lhe que falaste com o João Elvas, ele deve
lembrar-se de mim, e que lhe mando um abraço, Lá direi, lá darei, mas se calhar não o
torno a ver, E tu, como é que te chamas, O meu nome é Julião Mau-Tempo. (MC, p.271)

A obra de José Saramago a partir de MC tem revelado uma preocupação com a
questão da identidade, a qual paira sempre no limite entre o real e o ficcional.
Saramago parece crer, assim como Fernando Pessoa, que “o poeta é um fingidor” e,
portanto, a função primordial da arte não é imitar a vida, mas recriá-la do ponto onde o
curso dos eventos foi interrompido, ou recontá-la de um modo novo.
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Escrevo ficção para me descobrir através dos textos— mais precisamente durante o processo de
escrevê-los— e muito pouco para apoiar-me na notória areia movediça da reputação contemporânea.
Minhas ficções são mais experiências do que qualquer outra coisa— isto é, a procura de algo, ou coisas,
sempre além das narrativas e dos temas. Essa é a razão principal porque acho que escrever não fica mais
fácil com a idade e a razão pela qual mudei de direção tantas vezes no passado, em termos literários
ortodoxos.
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Assim é que da mesma maneira com que faz o Padre Bartolomeu concretizar na ficção
o sonho que não realizou na vida real, Saramago concede um corpo a Ricardo Reis, que,
na condição de heterônimo de Fernando Pessoa, era apenas um nome, uma voz e uma
biografia. Traz, igualmente, de além-túmulo, Fernando Pessoa, concedendo-lhe forma
literária, transformando em ser ficcional, ora visível ora invisível, aquele que um dia teve
forma humana.
Exilado no Brasil, ao tomar conhecimento da morte de Fernando Pessoa, Ricardo Reis
regressa a Portugal e ali vive por alguns meses, até o dia em que acompanha o seu
inventor à última morada, no Cemitério dos Prazeres, desaparecendo assim como ele.
Saramago situa a morte de Ricardo Reis em um ano repleto de acontecimentos
políticos militares importantes, mas, conforme afirma Beatriz Berrini (1999, p.67), não se
trata de duas narrativas paralelas, e sim de um relato que, pretendendo atrair e convencer
o leitor, envolve as personagens ficcionais com fatos e pessoas reais, fazendo-as viver em
um mesmo universo diegético.
Ricardo Reis, a personagem, diante da estátua de Eça de Queiroz inverte a famosa
frase do romancista. Ao invés de “sobre a nudez forte da verdade o manto diáfano da
fantasia”, diz “sobre a nudez forte da fantasia o manto diáfano da verdade”. “Este dito,
sim”, conclui a personagem, “dá muito mais que pensar, e saborosamente imaginar, sólida
e nua a fantasia, diáfana apenas a verdade...” (p.62).
Ricardo Reis se faz o porta-voz das inquietações do autor do romance. É o próprio
Saramago quem indaga quais são os limites entre a verdade e a fantasia, e, por
conseguinte, os limites entre ficção e história, já que esta carrega a pretensão de ser
detentora da verdade.
Eça de Queiroz, em carta ao Conde de Ficalho, datada de 15 de junho de 1885, disse:
“a História será sempre uma grande fantasia.” Esta frase soa como um eco de outra, dita
pelo narrador de Manual de Pintura e Caligrafia: “Toda história é ficção”(p.134) e
remete igualmente à História do Cerco de Lisboa, “a história não é a vida real, literatura,
sim, e nada mais...” (p.13).
A maneira peculiar de o autor tratar a questão da identidade, o seu estatuto ontológico
como expressão da verdade, está ligada à alteridade, como o próprio autor explica:
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O Ano da Morte de Ricardo Reis levanta questões: por exemplo, uma que tem que ver
com o Manual de Pintura e Caligrafia, ou seja, o que é a verdade, quem é o outro? É
esta indagação, que aliás vai aparecer agora no romance que eu estou a escrever, o tal
Todos os Nomes, é ela que é em tudo(de forma metafórica, claro está) a procura do outro,
ainda por cima a busca do outro que não se encontra lá nunca(REIS, 1998, p.46).

Em Todos os nomes, encontra-se plenamente desenvolvido o tema da identificação que
também surge no Memorial do convento, ainda que com enfoque diverso.
Em MC, o nome está associado à perpetuação da vida. Quando Blimunda diz a
Baltasar que pronunciar o nome de alguém é uma forma de mantê-lo vivo, além da vida
física, ela se refere ao poder da palavra registrada, que torna eterna tanto a verdade quanto
a mentira.
Em Ensaio sobre a cegueira, Saramago opta pelo anonimato das personagens, como
uma maneira de universalizar a experiência, abrangendo todas as pessoas, todos os
nomes. Ao fazê-lo, nós também, leitores, somos levados para o universo ficcional e
experimentamos, a cada página, a dolorosa trajetória das personagens do romance.
O romance poderia chamar-se “um ensaio sobre a visão”, pois a trajetória das
personagens nada mais é do que uma caminhada rumo ao autoconhecimento e ao
conhecimento do outro. Embora o desfecho do romance não sugira que o aprendizado foi
concluído, a porta para que o aprendizado aconteça permanece entreaberta, como se pode
deduzir pela conclusão a que chega uma das personagens, de que todos estão
cegos,”cegos que veem, cegos que, vendo, não veem”.
Em Todos os nomes, à exceção do protagonista— significativamente chamado José—
nenhuma outra personagem é nomeada. O senhor José trabalha há vinte e seis anos como
auxiliar de escrita na Conservatória Geral do Registro Civil, onde cumpre com dedicação
as suas tarefas. Sua única diversão é colecionar recortes de jornais com imagens e notícias
das maiores celebridades nacionais. Uma noite, decide acrescentar aos recortes as cópias
dos verbetes de registro dessas pessoas. Para tanto, faz, em segredo, uma pesquisa na
Conservatória, quando, subitamente, lhe cai em mãos um verbete de uma mulher
desconhecida, cujo passado e presente ele passa a investigar.
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A busca do outro— a mulher desconhecida— leva-o até o cemitério, onde ela está
enterrada. É exatamente no espaço dos mortos que os limites entre a vida e a morte se
confundem, assim como aqueles que separam a verdade da mentira, são todos mediados
pelo poder da palavra.
Nas palavras do pastor de ovelhas, que troca os nomes e datas das sepulturas no
cemitério, a nossa percepção do mundo é desafiada:

(...) a única coisa que sei é o que penso quando passo diante de um desses mármores
com o nome completo e as competentes datas de nascimento e morte, Que pensa, Que é
possível não vermos a mentira, mesmo quando a temos diante dos olhos. (TN, p.241)

Muitos críticos têm considerado a temática da história como central na ficção de José
Saramago, mas, como bem lembra Maria Alzira Seixo (CARVALHAL & TUTIKIAN,
1999, p. 91), mais que a ficção da história interessa-nos a história do processamento da
ficção.
A reflexão sobre os processos da escritura, que se revela ampla em História do Cerco
de Lisboa, já estava, no entanto, delineada em Manual de Pintura e Caligrafia, que Maria
Alzira Seixo considera, com toda razão, “o cadinho de elaboração de todas as tendências
pré-ficcionais de Saramago”. Haja vista o subtítulo que lhe foi posto: Ensaio de romance,
determinando de pronto um relato que se revela tentativa, aprendizagem e reflexão
metaliterária sobre a narrativa como modo de representação.
MPC é a estória de uma personagem que tenta se tornar relativamente independente
do seu autor. H., a personagem, pintor de retratos, sem talento, fabricante técnico de
cópias de figuras sociais apropriadas para se pendurar nos salões, começa a narrativa
dizendo que está pintando um retrato paralelo de S.— seu modelo usual— e escrevendo
as suas impressões sobre as insuficiências que reconhece na sua forma de expressão
artística.
A questão da representação é discutida em termos de inquietação criativa e de
parábola de percurso artístico, como afirma Maria Alzira Seixo (1987, p.97). O texto é a
escritura da hesitação e da insuficiência de um pintor, que narra fragmentariamente uma
viagem à Itália que é um percurso de museus e repositórios de criação humana ”para
depois lhe chamar exercício de autobiografia”.
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O texto que escreve é a trajetória para o autoconhecimento. Os dois quadros, que,
tendo o mesmo modelo, têm fins diferenciados, constróem a imagem do duplo que
permeia todo o romance: a relação entre a literatura e a pintura, a mentira e a verdade, a
convenção e a autenticidade, a ficção e a realidade, o eu e o outro.
Partindo de sua proposta de que “toda verdade é ficção” (p.134), a personagem
descobre a si própria e termina a narrativa anotando o projeto de pintar o retrato do ser
amado— M. No fim do texto, que é a ficção tornada verdade, ela trabalha no seu
autorretrato, monumento simbólico do encontro consigo mesma.
Carlos Reis afirma que em MPC a pintura aparece como uma estética em crise porque
ela é figurativa, produzida por encomenda, implicando um apagamento da posição do
artista:

A escrita que o pintor frustrado levará a cabo oscilará entre vários gêneros, todos eles
dotados de fortes potencialidades subjectivas: a narrativa de viagens, a crónica e a
autobiografia, harmonizadas no culto da narrativa como ensaio. O desenlace natural
desse trajecto é a constituição do romance (que é também um acto de consciência) e o
surgimento do romancista. (REIS, 1998, p.21)

A consciência humana do poder criador e transformador da palavra assim surge no
romance: “(...) esta caligrafia, este fio que constantemente se parte e ato debaixo da
caneta e que, não obstante, é a minha única possibilidade de salvação e de
conhecimento”. (MPC, p.50)
A palavra também torna a ficção em realidade na História do Cerco de Lisboa.
Raimundo Silva, um revisor, decide acrescentar a palavra “não” a um relato histórico e é
incitado pela chefe dos revisores, Maria Sara, a continuar o relato a partir daquele não,
criando, assim, uma nova versão para a história do cerco de Lisboa.
Saramago reconhece a impossibilidade da história total, assim como a subjetividade
inevitável do historiador. Colocando um “não” no texto que revisa, Raimundo Silva
torna-se um emblema da ação do próprio autor, dos diversos “nãos” que Saramago diz à
história oficial. O texto ficcional é, pois, o mundo possível que percorremos como se
fosse um mundo real.
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Como já tivemos oportunidade de examinar, ao analisarmos o sujeito feminino em
Memorial do convento, Saramago retoma o tema da visão em romances subsequentes. No
entanto, este não é o único tema que ele explora de maneira recorrente em seus romances.
Igualmente importantes são os temas da viagem e do labirinto.
Carlos Reis (1998, p.21) vê na viagem em MPC “o motivo de concretização da
mudança, traduzida na deslocação física, na relação com outros lugares, na dinamização
de um olhar em constante mutação (embora sendo o olhar do mesmo sujeito) e,
conseqüentemente, na constituição de uma pluralidade de imagens”.
Há relações entre a viagem e a história, a viagem e o autoconhecimento, a viagem e a
narrativa. O imaginário das viagens é amplo e contém a acepção arquetípica da busca. De
um modo ou de outro, o tema da viagem aparece repetidamente na obra de Saramago. A
viagem está presente em Memorial do convento, na trajetória dos protagonistas de Lisboa
a Mafra, no vôo da passarola e até na deambulação de Blimunda pelas estradas de
Portugal e pelas ruas de Lisboa, em busca do seu homem.
A busca faz do espaço da cidade um labirinto (CARREIRA, 1999) através do qual as
personagens saramaguianas perambulam. O labirinto sugere a “itinerância”, o vagar sem
rumo, a procura. O tema do labirinto se repete em Ensaio sobre a cegueira, quando os
cegos, ao sairem do manicômio, andam sem rumo por uma cidade imunda, em busca de
comida e das próprias casas.
A trajetória pelo labirinto, o locus da “itinerância”, corresponde a um não lugar, isto é,
a um local onde não é possível recuperar de todo o lugar antropológico dos que nele
transitam. Assim sendo, de nada valem para os cegos as imagens da memória no labirinto
da cidade, uma vez que essas imagens, sendo visuais, são incapazes de reconduzir os
cegos às suas casas.
Em Todos os nomes a imagem tetrapartida do labirinto tem um significado ainda mais
amplo, pois compõe o ciclo da vida. A Conservatória é o espaço de todos os nomes, de
mortos e vivos; a escola, que o Sr. José explora em plena escuridão, é o espaço do
passado; a cidade é o espaço da busca e o cemitério, que normalmente é concebido como
o espaço dos mortos, através da troca de tabuletas, passa a ser o espaço onde a verdade e a
mentira têm igual equivalência.
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Todos os temas recorrentes têm, pois, um elo comum: o processo de descoberta, a
“visão”: o ver por dentro do passado histórico, em MC; o ver por dentro de si mesmo, em
MPC; o ver o outro como processo de aprendizagem, em ESC; o ver por dentro do
processo de representação, em HCL; o ver a tênue barreira que separa a verdade da
mentira, em TN. Todo esse percurso literário constitui uma etapa da proposta do autor,
que se diz mais ensaísta do que romancista, visto que escreve ensaios com personagens,
ensaios estes que são o locus das suas reflexões sobre questões que o afligem enquanto
indivíduo.
Saramago costuma dizer que seus livros levam uma pessoa dentro. Ousamos, no
entanto, afirmar que seus livros levam pessoas dentro: levam cada um de nós, imbuídos
da nossa cegueira voluntária, e levam, também, um distinto senhor, que,
inexplicavelmente, a natureza quis que nascesse com “olhos excessivos”.
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5- À GUISA DE CONCLUSÃO

Na introdução deste trabalho, nos propusemos analisar os discursos de John Fowles e
de José Saramago, mais especificamente em A Maggot e Memorial do convento, a fim de
demonstrar que muito embora as obras consideradas metaficções historiográficas
apresentem certa coincidência de traços e estratégias, cada uma delas constrói em si
mesma o seu traço de distinção, que a faz única, impedindo assim a construção de um
paradigma.
Ao rejeitar a padronização, os autores em questão demonstram a sua maneira
particular de “contar estórias”, fazendo do ato do narrar uma armadilha textual, na qual o
leitor descobre a auto-reflexividade do texto, que, ao invés de simplesmente veicular as
idéias e tramas engendradas na diegese, exige uma reflexão crítica sobre o que se lê.
Os romances analisados, ao se apropriarem do passado, não buscam a legitimação
através do discurso da historiografia, o que os distingue dos romances históricos, mas
desafiam- no, desvelando o distanciamento entre os fatos históricos e os eventos que os
geraram, questionando o conceito de “verdade” e evidenciando o seu caráter ficcional.
Visando a desenvolver a proposta deste trabalho, optamos por dividi-lo em três partes.
No capítulo 1, iniciamos situando A Maggot e Memorial do convento no panorama
literário do pós-modernismo, uma vez que, nesses dois romances, Fowles e Saramago se
apropriam de fatos e personagens históricos na construção da diegese, revelando a
contradição entre o ficcional e a referência histórica.
Buscamos, ainda, nesse capítulo contextualizar os romances fazendo um breve relato
da situação histórica da Inglaterra e de Portugal no século XVIII, a fim de mostrar o
background sobre o qual os romances foram construídos e do qual se distanciam à
medida que as narrativas evoluem, provando que a aproximação entre o historiador e o
romancista se dá pela maneira que preenchem o espaço lacunar do passado.
No capítulo 2, analisamos os aspectos pós-modernos que detectamos nas obras
citadas, como a presença de narradores autoconscientes e a alternância de vozes no
discurso, que, somadas à ironia e à magistral manipulação dos intertextos, colaboram para
a construção de textos que convidam o leitor à reflexão crítica.

141

Fowles e Saramago recontam as “histórias” do passado a partir da ótica de narradores
contemporâneos, que funcionam como um elo de ligação entre os dois mundos. Os textos
do passado são parodiados, mas não para enfatizar as semelhanças e sim as diferenças.
No capítulo 3, demonstramos que as personagens femininas têm um papel privilegiado
no deslocamento ex-cêntrico do sujeito, pois são, principalmente, delas as vozes
“marginais” que veiculam o questionamento dos autores acerca da identidade e da
liberdade, em meio à sociedade patriarcal do universo diegético.
Analisamos, igualmente, o desfecho dos dois romances, fazendo referências a outros,
dos mesmos autores, observando que, no caso de Fowles, a proposta de finais alternativos
está em consonância com a teoria da “obra aberta”. O leitor é convidado a participar da
construção do texto, escolhendo o final que lhe apraz. Essa abertura visa a mostrar a
versatilidade da escritura de Fowles, que pode ser lida de maneiras diversas, ou seja,
linearmente, como convém ao leitor descomprometido com os exercícios estéticos, ou
reflexivamente, como espera o autor do seu leitor ideal.
Saramago, embora não apresente em seus textos o experimentalismo formal de
Fowles, cria no espaço entre “o dito” e o “não dito” o locus da sua contundente crítica
histórico-social, fazendo da ironia, da paródia, do discurso que camufla a interação
dinâmica entre a voz do narrador e a voz das personagens, o veículo do “olhar” que lança
ao passado.
Se o desfecho de seu romance— o fim da estória— apresenta uma conexão com o
maravilhoso, é para, uma vez mais, afirmar o distanciamento do paradigma dos romances
tradicionais, ao mesmo tempo em que convida o leitor a reafirmar o pacto da
verossimilhança e a reconhecer, ainda uma vez, o estatuto ficcional de um texto que
poderia muito bem ter sido mais um dentre os relatos do passado.
Abordamos também a questão da recepção, partindo do pressuposto de que toda obra
visa a um leitor potencial, que nem sempre é o leitor real. Exemplificamos ainda as
relações internas do romance, que estabelece uma comunicação entre o narrador e o
narratário. Tanto Fowles quanto Saramago esperam dos seus leitores ideais uma reflexão
crítica do contexto histórico-social da diegese, afastando-se, novamente, do modelo de
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recepção das narrativas históricas, que interpretavam o universo diegético como uma
extensão do mundo empírico.
Por fim, mostramos que ambos os autores fazem uso da intratextualidade, isto é,
abordam temas anteriormente usados por eles mesmos em seus romances e retomam
determinadas personagens, objetivando a demonstração de que, longe de estarem
esgotados pelo uso, os temas do passado continuam vivos e podem ser explorados
indefinidamente, dando origem a novas obras, desde que o processo do narrar seja
constantemente renovado.
Ao longo do trabalho, buscamos enfatizar que a metaficção foi, mais de uma vez, o
veículo ideal para as experiências formais e para os questionamentos dos dois autores,
porque ao fornecer no discurso um contraponto para o que está sendo discutido no
universo ficcional, o texto parodia a si próprio. É no espaço do discurso que ocorre
batalha idêntica às que foram travadas pelas personagens na sua busca pela liberdade e
pela construção da própria identidade. Tanto quanto as personagens, os romances são
vozes que emergem no silêncio das épocas e desejam ser ouvidos.
Em uma época em que se descobriu que o original, no sentido de primeiro, não existe,
a originalidade consiste em um retorno ao passado. Não para recontá-lo com as
estratégias que lhe são próprias, mas com estratégias outras, que revelem ao leitor a
potencialidade de um passado que, se não existiu do modo que a diegese relata, ao menos,
povoa o imaginário coletivo.
A história que é um simulacro da História traz à baila a questão da referencialidade na
arte. O homem que elabora os valores sociais é o mesmo que cria a ficção e essa analogia
é amplamente discutida na metaficção historiográfica.
A questão que circunda a metanarrativa, a ficção que se debruça sobre si mesma,
aponta para o ethos pragmático. Por não ter um fim em si mesma, a metanarrativa assume
a carcterística de artifício, conduzindo o leitor à percepção da tensão dialética que existe
no texto.
Sem dúvida, estabelecemos muitas semelhanças em termos de estratégias e temas nos
dois romances abordados. Ambos apresentam uma releitura crítica do passado histórico e
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uma possibilidade intrínseca de reinterpretação do presente, mas cada um apresenta uma
maneira distinta de pôr em prática o paradoxo pós-moderno.
A dificuldade em estabelecer paradigmas quando se fala de metaficção historiográfica
reside na própria conceituação do pós-modernismo, na proposta de fazer emergir
diferenças, de suscitar a heterogeneidade, de deixar fluir as múltiplas faces desse ser
ambíguo que é o homem.
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