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Abstract. Memorial do convento (1982), O ano da morte de Ricardo Reis 

(1984) and A jangada de pedra (1986), by José Saramago, are the novels which 
constitute the corpus of our research. We propose an analysis of those three 
novels through the perspective of magical realism. The most important aspect of 
this literary category is discovering the relationship between man and his 
surrounding circumstances. Saramago’s work, as well as the work of Spanish-
American authors, are alike in a number of narrative procedures – namely 
magical realism, the relationship between history and fiction and intertextuality. 
By taking those procedures into account, we intend to study how magical 
realism is an unique feature of the relationship between history and fiction in 
Saramago’s novels.    
 
Keywords. Magical realism; intertextuality; metafiction; fiction; history. 
 
Resumo. Memorial do convento (1982), O ano da morte de Ricardo Reis 

(1984) e A jangada de pedra (1986), de José Saramago, são os romances que 
constituem o corpus de nossa pesquisa. É sob a perspectiva do realismo mágico 
que propomos uma análise desses romances. O importante na configuração 
dessa categoria literária é a descoberta da relação existente entre o homem e as 
circunstâncias em que está inserido. A produção de Saramago e de autores 
hispano-americanos se assemelham em alguns procedimentos narrativos – tais 
como o realismo mágico, as relações entre história e ficção e a 
intertextualidade. Considerando esses procedimentos, pretendemos estudar 
como o realismo mágico singulariza a relação entre história e ficção no 
romance de José Saramago.  
 
Palavras-chave. Realismo mágico; intertextualidade; metaficção; ficção; 
história.  

 

 
      Este trabalho é uma continuidade de nossa dissertação de mestrado intitulada O 
realismo mágico na comunhão estética entre Memorial do Convento e Cem Anos de 
Solidão. O objetivo era constatar a identificação de José Saramago com a ficção 
hispano-americana. Propomos agora uma análise mais detalhada dos procedimentos 
narrativos dessa ficção presentes em romances de Saramago, em que o realismo mágico 
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se configura de forma explícita, a fim de identificarmos a função dessa categoria na 
ficcionalização da história presente na literatura portuguesa.  
      Para a realização desse trabalho, a intenção é ampliar o estudo do Memorial do 
Convento, acrescentando, entretanto, O Ano da Morte de Ricardo Reis (1984) e A 
Jangada de Pedra (1986), romances posteriores ao primeiro e que confirmam a 
aproximação de Saramago com a literatura hispano-americana. Para sustentar a tese de 
que a relação do autor português com os autores hispano-americanos, por meio de 
procedimentos narrativos, é produto de uma identificação com uma cultura “periférica”, 
ou seja, que não é européia e, nesse aspecto, A Jangada de Pedra funciona como uma 
alegoria dessa falta de identificação do autor português com a Europa, pretendo utilizar 
como base de apoio, além de romances de Gabriel García Márquez, obras de autores 
como Alejo Carpentier1 (1904-1980), Fernando del Paso (1953) e Augusto Roa Bastos 
(1917-2005), considerados pela crítica os principais representantes do romance hispano-
americano em que há a ficcionalização da história. 
      Memorial do Convento é um romance que conduz a aproximação de Saramago à 
literatura hispano-americana para um âmbito mais profundo, fazendo com que o projeto 
estético do autor português se relacione ao dos hispano-americanos. Não se trata, 
porém, de um caso de imitação de uma tendência. A identificação de José Saramago 
com essa literatura é um fato que foi se tornando mais evidente com o passar do tempo, 
e é nos procedimentos de elaboração estética privilegiados pelos escritores hispano-
americanos, como a intertextualidade e a paródia, que Saramago encontra predileção.  
      Nesse caso, O Ano da Morte de Ricardo Reis é o melhor exemplo, pois a 
característica marcante desse romance é a intertextualidade. No título do livro já 
percebemos a retomada de um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Essa personagem 
tece um paralelo entre o Ricardo Reis de Fernando Pessoa e o que nos é apresentado por 
José Saramago. Há também intertextualidade com Camões, o que nos chama a atenção 
para uma das linhas da narrativa portuguesa contemporânea: a busca de uma identidade 
para um país saudoso da sua História de portugueses-marinheiros. Lembremo-nos de 
que o protagonista desse romance, de acordo com Fernando Pessoa, se expatriara no 
Brasil desde 1919. Voltou para Portugal em 29 de dezembro de 1935, precisamente um 
mês após a data da morte de seu criador. A própria personagem invoca a notícia desta 
morte como principal motivo do seu retorno a Portugal, após dezesseis anos de 
ausência. Num dado momento, Fernando Pessoa, morto, contracena com Ricardo Reis 
e, nesse ponto, José Saramago lança mão do realismo mágico em outro dos seus 
romances. Trata-se de um procedimento narrativo presente na ficcionalização da 
história, fator importante na identificação de Saramago com a literatura hispano-
americana.  
      Finalmente, a epígrafe2 de A Jangada de Pedra, ao referir-se ao romance Concerto 
Barroco (1974), de Alejo Carpentier, confirma a tendência de José Saramago de se 
aproximar da ficção hispano-americana recente e identificar-se com ela. Essa tendência 
se justifica pela necessidade de expressar problemas coincidentes entre as duas culturas. 
Trata-se, na verdade, de uma aproximação estética, “o inter-relacionamento de duas 
literaturas e, portanto, de duas culturas” (OLIVEIRA FILHO, 1990, p.141). Em relação 
à ficcionalização da história, nesse romance, o foco de poder muda e passa a ser político 
e econômico. A possibilidade da entrada de Portugal na Comunidade Econômica 
Européia (hoje União Européia) divide a opinião dos portugueses entre o que eles 
chamam de “portugalidade” e de “europeidade”. Uma possibilidade de entendimento se 
encontra no que chamam de “iberização”, daí a Península Ibérica, no contexto de A 
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Jangada de Pedra, ser considerada semi-periférica dentro do contexto Europeu, separar-
se da Europa e se fixar no Oceano entre a América Latina e a África. Nesses novos 
tempos, a ficção busca a pátria e o sentido de identidade.  
      O trabalho intertextual de Saramago é voltado para a literatura de seu próprio país, 
colocando em questão o modo português de ser europeu e o modo europeu do ser 
português. A procura de uma identidade própria no panorama da cultura do Ocidente se 
dá pela busca que se confirma comum pelo uso dos procedimentos narrativos presentes 
nos autores hispano-americanos, sendo eles interações com a tradição narrativa do 
passado, superada pela articulação da linguagem, além das características da literatura 
contemporânea representadas pela fusão de ontem e hoje, da história e da ficção. A real 
significação do projeto intertextual traduz-se na busca de identidade cultural. Daí a 
coincidência entre o projeto estético de Saramago e o desses autores: a homologia das 
situações vividas por seus respectivos países no momento atual, pois se caracterizam 
como “periféricos” no contexto cultural e literário. Trata-se de romances em que as 
personagens lutam contra uma realidade truculenta, excessiva e sempre à beira da total 
destruição. Assim, a sensação de deslocamento de Saramago coloca a problematização 
no interior da própria cultura portuguesa.  
      Dessa forma, A Jangada de Pedra funciona como alegoria da ambivalência entre 
dois mundos, o do imaginário do autor e da realidade vivida pelos habitantes da 
península, mais especificamente de Portugal. Ambos se defrontam; no entanto, 
constituem-se como um elemento esclarecedor da formação cultural de um espaço e de 
um tempo: lugares “periféricos”. Essa ambivalência, fundamental para nossa tese, se 
mantém na obra de José Saramago atestando sua identidade cultural comprometida com 
a realidade desses países.   
      Em relação à metodologia, pretendemos abordar teorias relacionadas aos 
procedimentos narrativos em questão, sistematizando-as no decorrer do trabalho. 
Consideraremos como procedimentos narrativos presentes na literatura hispano-
americana a intertextualidade e o realismo mágico como componentes primordiais na 
ficcionalização da história. As técnicas renovadoras dessa ficção estão presentes nos 
romances do autor português pela multiplicação de planos do espaço da ação, 
considerando a idéia de cronotopo; pela fragmentação do narrador, representada pelas 
vozes narrativas; pela ausência  de um único herói e suas ações exemplares e pela 
metaficção.  
      Tais procedimentos serão exemplificados com base na leitura de alguns autores 
hispano-americanos como Fernando del Paso, Alejo Carpentier, Augusto Roa Bastos; 
sendo que Carpentier é o responsável por trazer o realismo mágico ao conhecimento dos 
hispano-americanos. É importante esclarecer que os romances hispano-americanos 
serão utilizados como contraponto da comparação, ou seja, não constituem o foco 
primordial da análise. Sua leitura será feita, assim, em função dos objetivos que temos 
em relação às análises dos romances de José Saramago. Portanto, esse projeto é pautado 
nas teorias sobre realismo mágico, intertextualidade, metaficção, todas ligadas à 
ficcionalização da história.  
      O termo realismo mágico foi utilizado pela primeira vez em 1925, na Alemanha, 
pelo crítico de arte e historiador Franz Roh (1890-1965), num livro publicado pela 
Revista do Ocidente, intitulado “O realismo mágico”. Na mesma época, o italiano 
Massimo Bontempelli (1878-1960), outro teórico europeu, mencionava os termos 
“realismo místico” e “realismo mágico” como fórmulas que superavam o futurismo. 
Para os dois europeus, “a nova estética refutava a realidade pela realidade e a fantasia 
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pela fantasia, ou seja, propugnava buscar outras dimensões da realidade, mas sem 
escapar do visível e concreto” (CHIAMPI, 1980, p.22).  
      No final da década de 1920, a obra de Roh foi traduzida para o espanhol e, de 
acordo com Irlemar Chiampi, o primeiro a incorporar o termo à crítica do romance 
hispano-americano foi o escritor venezuelano Arturo Uslar Pietri (1906-2001), em 
Letras y hombres de Venezuela, em 1948. É importante mencionar que Uslar Pietri 
encontrou por várias vezes Bontempelli, tanto em Paris como na Itália, no final da 
década de 1920. Portanto, é provável que Pietri tenha se inteirado do termo utilizando-o 
em seu texto. Em 1949, Alejo Carpentier batizou o movimento literário no prefácio do 
seu livro El Reino de este Mundo, no qual narra sua visita ao Haiti. Dissidente do 
surrealismo, Carpentier considerava o maravilhoso como princípio ordenador de sua 
narrativa. Para ele, o artista extrai dos fragmentos do mundo a matéria a ser 
transformada. No prólogo de seu romance, o autor cubano explica todo o seu universo 
novelesco.  
      O realismo mágico, como categoria literária, cresceu durante a década de 1940 e, em 
1954, Angel Flores (1900-1992) popularizou o termo realismo mágico na conferência 
“Magical realism in Spanish American fiction”, lida no Congresso da “Modern 
Languages Association”, em Nova Iorque. Entre os críticos, esse termo sobrepujou o 
termo realismo maravilhoso, utilizado por Carpentier. Assim, Angel Flores, 
definitivamente, pôs em moda a nova designação e com seu trabalho tentou primeiro 
“reconhecer as raízes históricas da nova corrente ficcional, para então conceituar o 
realismo mágico do ponto de vista do acontecimento narrativo” (CHIAMPI, 1980, 
p.24). No lento processo da discussão conceitual do realismo mágico, somente em 1967 
o crítico mexicano Luis Leal (1946-1985) tentou reavaliar a tendência literária hispano-
americana nos Cuadernos Americanos, num artigo intitulado “El realismo mágico em la 
literatura hispanoamericana”. Com a tentativa de aproximar-se mais da 
“sobrenaturalização do real”, Leal define o realismo mágico apoiando-se tanto no 
antiexpressionismo de Franz Roh como na proposta surrealista da existência do 
maravilhoso na realidade.  
      Para Chiampi, Flores teria fixado o início do realismo mágico em 1935 devido à 
tendência equivocada – estimulada por meio da leitura de obras de Kafka e Proust – de 
amalgamar o realismo e a fantasia. Desconsiderando a distinção entre literatura 
fantástica e realismo mágico, Flores havia tornado bastante elástica a conceituação 
desse último, considerando como pertencentes a essa tendência autores como Bioy-
Casares, Silvina Ocampo, Julio Cortázar, Maria Luiza Bombal, entre outros.   
      Publicada em 1980, a obra O Realismo Maravilhoso, de Irlemar Chiampi, tem sido 
considerada no Brasil como uma obra capital no estudo do realismo mágico. Sua leitura, 
contudo, deve ser atualizada, considerando-se estudos mais recentes que, a partir da 
década de 1990, voltam especial atenção ao realismo mágico. Trata-se de teóricos 
contemporâneos que procuram, de certa forma, categorizá-lo.  
      Para utilizar o termo realismo mágico em relação ao contexto europeu, o inglês 
Willian Spindler (1993) o define como uma categoria que descreve obras de arte e 
ficção que compartilham certa temática identificável, assim como características 
formais e estruturais. Tais características contribuem para que o termo seja considerado 
uma categoria estética e literária própria, independente de outras como o fantástico e o 
surrealismo, com os quais o realismo mágico é freqüentemente confundido.  

      Com base nas teorias dos críticos hispano-americanos, William Spindler nos oferece 
suas próprias definições a respeito dessa categoria e apresenta dois usos para o termo: o 
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original e o atual. O uso original refere-se ao tipo de obra literária ou artística que 
apresenta a realidade a partir de uma perspectiva incomum que, sem transcender os 
limites do natural, induz no leitor ou observador um senso de irrealidade. O uso atual, 
que hoje substitui amplamente o primeiro, descreve textos em que duas visões de 
mundo opostas – uma natural e outra sobrenatural – são apresentadas como se não 
fossem contraditórias, lançando-se mão de mitos e crenças de grupos etno-culturais para 
os quais essa contradição não se manifesta.  
      Outros estudos mais recentes discutem não só as características do realismo mágico, 
mas insistem no fato de que essa categoria não se identifica com uma cultura específica, 
por estar hoje presente nas literaturas de diversos cantos do mundo. Alguns críticos 
europeus, como Anne Hegerfeldt (2002), recusam a idéia de que o realismo mágico 
tenha uma origem territorial – no caso, a América Latina. Na verdade, trata-se de uma 
visão “eurocêntrica”.  

      Embora a escritora inglesa não aceite a vinculação do realismo mágico com a 
América Latina, sua proposta nos é interessante no que diz respeito às técnicas 
literárias. Para Barthes (1968), a imitação de modos não ficcionais, como história ou 
jornalismo, ou o uso abundante de detalhes são fundamentais para criar o “efeito do 
real”. O realismo mágico, na sua configuração, viola esses padrões realistas de 
representação literária, ao tornar naturais os elementos sobrenaturais. Essa categoria 
literária se diferencia assim da ficção fantástica, que utiliza a incerteza e a ambigüidade 
para envolver o leitor num ambiente de mistério, inexistente no realismo mágico, em 
que não há hesitação, uma vez que os eventos considerados irreais fluem naturalmente.  

      Assim como Anne Hegerfeldt, Michael Valdez-Moses dirige seu olhar para 
escritores como Gabriel García Márquez, Salman Rushdie e outros atualmente 
engajados nessa categoria literária e a caracteriza como um efeito da globalização e um 
veículo para a mesma, como fases de um processo secular de modernização. Para 
Valdez-Moses, o realismo mágico torna-se, aos poucos, uma forma de ficção 
proeminente no mundo contemporâneo e utiliza a expressão “realismo mágico 
contemporâneo” para denominar a categoria.  

      A característica constitutiva do realismo mágico, segundo Valdez-Moses, é um 
hibridismo poderosamente atraente do real e do fabuloso. A fusão do real e do mágico, 
na sua proposta, pode ser entendida como tendo uma linhagem dupla, ou melhor, como 
uma convergência de duas tradições narrativas distintas. Segundo o autor, enquanto a 
“paternidade” do romance realista mágico tem traços do romance realista da Europa 
Ocidental dos séculos XVIII e XIX3, a “maternidade” do que ele classifica como gênero 
literário é mais variada, heterogênea e exótica, pois em cada lugar que o realismo 
mágico teve sua origem, suas “mães” têm uma aparência diferente.  
      A intenção de Valdez-Moses é discutir como essa categoria funciona dentro do 
contexto histórico e cultural da modernidade global, sem considerar a origem do 
realismo mágico vinculada à América Latina. Essa categoria hoje pode não ser 
exclusiva do Continente Americano e de língua espanhola, mas é essencialmente 
hispano-americana, já que se desenvolveu primeiramente na América Latina hispânica. 
Quando Anne Hegerfeldt e Valdez-Moses falam do Ocidente em seus textos, estão se 
referindo ao que eles consideram como centro, ou seja, a Europa ou os Estados Unidos, 
esquecidos de que a América Latina é também Ocidente. Não consideramos esse fato 
como um problema, muito pelo contrário. Embora preconceituosas, essas reflexões 
acabam por corroborar a identificação do autor português com a literatura hispano-
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americana, cujo realismo mágico está, sim, ancorado no tempo e no espaço, mesmo que 
em determinado ponto rompa essa âncora e se irradie para outras latitudes e línguas.  
      O fundamental é que, para todos esses teóricos, o que caracteriza o texto realista 
mágico é a naturalização do insólito e do sobrenatural. É importante esclarecermos, no 
entanto, que o valor metafórico da literatura hispano-americana é tomado como 
referência aqui para indagar como a linguagem narrativa tenta sustentar a identidade da 
América no contexto cultural – fato que coincide com a proposta de José Saramago, 
ainda que em outras circunstâncias.  

      Na literatura hispano-americana a ficcionalização da história é um tema 
preponderante. Tanto na obra de José Saramago quanto na dos autores hispano-
americanos estão presentes a influência da tradição narrativa do passado e as 
características da literatura contemporânea representadas pela interação da história e da 
ficção. Além dessa interação, há também a questão da metaficção nos romances de 
ambas as literaturas, o que nos remete às considerações de Linda Hutcheon. A 
problematização entre história e ficção, tratada pela autora canadense como metaficção 
historiográfica, tem por característica ser reflexiva e, ao mesmo tempo, se apropriar de 
acontecimentos e personagens históricas. Tal problematização ocorre nos romances 
hispano-americanos e também nos romances de José Saramago, mas não no romance 
histórico tradicional, fato que nos obriga a trabalhar melhor essa questão.  
      Em resumo, no romance histórico tradicional, proposto por Walter Scott, é com 
intenção de resgatar o passado que história e ficção convivem, e a presença de 
personagens históricas tem por objetivo tornar legítimo o mundo ficcional. No romance 
contemporâneo, há a subversão dos acontecimentos e valores que se questionam do 
passado. Não basta, portanto, somente a presença de personagens históricas para 
concretizá-lo.   
      Contextualizamos, aqui, o realismo mágico e as bases para desenvolver uma 
discussão mais consistente em relação à ficcionalização da história nos romances em 
questão. Embora José Saramago seja leitor confesso de Alejo Carpentier, nossa escolha 
pela obra de García Márquez na dissertação se justifica pela maior familiaridade com o 
autor colombiano, que é um grande representante do realismo mágico, o que não nos 
impediu de ampliarmos o interesse aos demais escritores da literatura hispano-
americana, tornando este projeto possível. Portanto, é a partir desses pressupostos que 
pretendemos estabelecer uma leitura crítica das teorias em questão, objetivando, em 
síntese, a um estudo detalhado sobre a problemática histórico-cultural da realidade 
portuguesa pela identificação de José Saramago com a literatura hispano-americana.  
 
 
                                                 
1 Além de historiador cultural, Carpentier assenta as bases do fantástico hispano-americano na teoria e na 
prática. Seu romance El reino de este mundo (1949) é considerado um ícone para a formação do novo 
romance histórico hispano-americano. É uma obra chave para este trabalho.   
 
2 “Todo futuro es fabuloso” (SARAMAGO, 2006, p.5). 
 
3 Sobre a paternidade do realismo mágico, mencionada por Valdez-Moses, cumpre esclarecer que o termo 
se desenvolveu literariamente na América Latina – e não na Europa Ocidental, como ele afirma –, 
disseminando-se depois para outras partes do mundo.  
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