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RESUMO 
 
 

José Saramago sempre defendeu, a despeito do consenso acadêmico, serem os narradores de 
sua obra uma projeção dele mesmo e, em decorrência disso, ser também dele que emanam as 
vozes das personagens. Partindo da defesa do próprio autor em relação à construção da 
narrativa, a pergunta que orienta este estudo é a seguinte: é possível entender a obra de 
Saramago como polifônica, no sentido bakhtiniano do termo? Uma das possíveis hipóteses 
para essa questão é de que há polifonia na obra do lusitano, e ela pode ser entendida se, ao 
invés de retirarmos o sujeito-autor da equação, entendamo-lo como parte constituinte e 
compositiva do enunciado. Frente ao exposto, este trabalho teve como objetivo analisar a voz 
narrativa de Saramago na obra Ensaio sobre a Lucidez em relação à constituição da polifonia 
(BAKHTIN, 1979). A justificativa para a realização deste trabalho (que se configura como ponto 
de partida para a elaboração de um trabalho de conclusão de curso, na área de Letras) 
repousa no fato de que a obra do autor lusitano possui peso literário e carga dialógica 
suficientes para amparar estudos que, ao analisarem a grande gama de pensamentos, 
discursos e vozes saramaguianas, alicercem-se como ponto de partida para algo ainda mais 
ambicioso: a possibilidade de que nos tornemos hábeis a desconstruir, também, os discursos 
da vida. Dessa forma, utilizando a metodologia de pesquisa qualitativa e pautando-nos, 
sobretudo, nos conceitos de Bakhtin (idem), fomos capazes de averiguar as vozes que surgem 
na obra, analisá-las e contrastá-las com os discursos do próprio autor. Resultados preliminares 
indicam que a polifonia em Saramago, na acepção bakhtiniana, tal com em Dostoievski, 
aparece e configura o desejo de que as vozes sociais sejam equipolentes, no sentido de darem 
voz a todos, sobretudo aos que são silenciados em seu direito de dizer (e de ser) na sociedade 
vigente. O autor propõe, por intermédio de um certo grau de objetificação dos discursos 
políticos em sua construção narrativa, o que estamos denominando de “polifonia dos 
excluídos”. Para ele, o coro de vozes, a equipolência dos discursos, só pode haver fora do 
âmbito dos discursos de poder, o que nos leva a compreender que a narrativa de Saramago é 
construída de forma coerente com seu discurso no mundo. Para além da confirmação da 
hipótese mencionada, o material analisado revelou, ainda, a possibilidade de ampliação da 
pesquisa, instigando um aprofundamento na obra do autor português, que possa embasar 
novas discussões sociais, políticas e ideológicas. 


