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RESUMO: O objetivo do presente trabalho é analisar as relações entre Ficção, História e 

Memória nas obras Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett e Viagem a Portugal, de José 

Saramago. Escrita no século XIX, Viagens na Minha Terra é considerada uma produção  

paradigma da primeira fase do Romantismo em Portugal, cuja proposta literária era justamente 

ser ―a crônica do passado, a história do presente, o programa do futuro‖, de acordo com o 

próprio autor- narrador. E, através da viagem pelo interior de seu país, o autor-narrador busca o 

sentido do que é ser português em um momento de drásticas mudanças no país, já que o a obra  

tem como contexto histórico a Revolução Liberal. Viagem a Portugal, por sua vez escrito no 

final do século XX, é resultado de uma viagem que o autor fez por Portugal, com o intuito de 

descobrir novos caminhos, para além daqueles que todos conhecem e identificam, conforme as 

palavras do próprio autor ―Não sei por onde vou, só sei que não vou por ai‖, é o lema da 

viagem.  O diálogo que se estabelece entre as obras aparece explicitamente na dedicatória de 

Saramago, e de certa forma, serviu de fonte de inspiração para o desenvolvimento e elaboração 

do presente trabalho: ―A quem me abriu portas e mostrou caminhos – e também em lembrança 

de Almeida Garrett, mestre de viajantes‖. Tal diálogo vai muito além do fato de ambas as obras 

serem relatos de viagem, uma vez que a ―viagem‖ faz referência a uma série de reflexões 

políticas, históricas, filosóficas e existenciais que as personagens protagonistas tratam cada uma 

a seu modo e ao tecer essas reflexões estabelecem-se relações entre ficção, história e memória.  

Palavras-chave: Ficção. História. Memória.  

 

Introdução  

Ficção, História e Memória em Almeida Garrett e José Saramago têm o 

propósito de analisar como se estabelecem as possíveis relações entre Ficção, História e 

Memória nas obras Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett e  Viagem a Portugal, 

de José Saramago.  

Escrita no século XIX, Viagens na Minha Terra é considerada uma produção 

paradigma da primeira fase do Romantismo em Portugal, cuja proposta literária era 
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justamente ser ―a crônica do passado, a história do presente, o programa do futuro‖, de 

acordo com o próprio autor- narrador. E, através da viagem pelo interior de seu país, o 

autor-narrador busca o sentido do que é ser português em um momento de drásticas 

mudanças, já que o contexto histórico  é a Revolução Liberal.  

Viagem a Portugal, por sua vez escrito no final do século XX, é resultado de 

uma viagem que o autor fez por Portugal, com o intuito de descobrir novos caminhos, 

para além daqueles que todos conhecem e identificam, conforme as palavras do próprio 

autor ―Não sei por onde vou, só sei que não vou por ai‖, é o lema da viagem.  

 O diálogo que se estabelece entre as obras aparece explicitamente na dedicatória 

de Saramago, e de certa forma, serviu de inspiração para o desenvolvimento e 

elaboração do presente trabalho: ―A quem me abriu portas e mostrou caminhos – e 

também em lembrança de Almeida Garrett, mestre de viajantes‖. Tal diálogo vai muito 

além do fato de ambas as obras serem relatos de viagem, uma vez que a ―viagem‖ faz 

referência a uma série de reflexões políticas, históricas, filosóficas e existenciais que as 

personagens protagonistas tratam cada uma a seu modo e ao tecer essas reflexões 

estabelecem-se relações entre ficção, história e memória.  

 

Viagens na Minha Terra 

 

 A respeito da obra Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett, Massaud 

Moisés, em A Literatura Portuguesa através dos textos (2006) afirma o seguinte: 

 
Incerta a classificação desta obra, mista de jornalismo, literatura de 

viagens, diário intimo e prosa de ficção. Publicada em 1846, seu fio 

narrativo compõe-se de uma viagem levada a efeito por Garrett em 

1843, entre Lisboa e Santarém, a convite do político Passos Manuel. 

Repartida em 49 capítulos, como que escritos ao sabor da viagem, a 

obra relata as peripécias ocorridas entre aquelas duas cidades e as 

reflexões que elas desencadeiam na mente do viajante, acerca dos 

mais variados assuntos, desde o amor até a política. Ao chegar a 

Santarém, o narrador toma conhecimento da historia amorosa da 

Joaninha dos olhos verdes, a ―menina dos rouxinóis‖, e de seu primo 

Carlos: ambos se apaixonam, mas ele julga-se preso ao sentimento de 

Georgina, que ficara na Inglaterra; por fim, desfeito o impasse, 



 

Georgina entra para o convento e Joaninha morre, enquanto Carlos, 

recomposto do transe, retoma sua trajetória de dândi e homem 

público. (MOISÉS, 2006, p. 261) 

 

 

 Saraiva & Lopes, em História da Literatura Portuguesa (2008), no capítulo em 

que tratam da novela de Garrett, afirmam que o escritor português nos deixou duas 

novelas, um histórica, O Arco de Sant’Ana e outra contemporânea, uma novela inserta 

nas Viagens na Minha Terra, e ambas revelam uma predileção antiga de Garrett tanto 

pelo romanesco histórico quanto pela novela testemunhal. Os autores comparam as duas 

novelas:  

 

Muito diferentes quanto à forma e intenção, oferecem, no entanto, 

uma arquitectura romanesca comparável: n’O Arco de Sant’Ana, o 

herói, Vasco, é, sem o saber, filho ilegítimo de um bispo que lhe 

abusara da mãe (uma judia), e os acontecimentos decorrem de maneira 

que o pai, senhor feudal do Porto, e o filho, chefe de uma revolta 

popular, vêm a encontrar-se frente a frente, a combater em partidos 

opostos; só no momento em que está prestes a matá-lo, o filho 

reconhece o pai. Nas Viagens, o herói, Carlos, é também, sem o saber, 

filho de um frade que fez a desgraça de sua mãe e de sua família; o 

mesmo antagonismo político e social separa o filho, combatente 

liberal, do pai, monge, dando-se em circunstancias semelhantes o final 

reconhecimento. Esta situação dramática [...] parece ser imagem 

obsessiva de uma situação histórica, e talvez também biográfica. O 

liberalismo triunfou em Portugal através de uma guerra civil que 

dividiu muitas famílias, inclusive a de Garrett. (SARAIVA & LOPES, 

2008, p. 693) 

 

 

Viagens na Minha Terra é uma obra constituída por duas histórias interligadas 

pelas circunstâncias: a primeira é justamente a viagem feita pelo narrador, a vapor, a pé, 

a cavalo, que parte de Lisboa e tem seu ponto de chegada na cidade histórica de 

Santarém; e a segunda, é a dos amores de Carlos e Joaninha, história que o narrador 

afirma ter ouvido do seu companheiro de viagem. O contexto histórico, a que já nos 

referimos acima, é a guerra civil em Portugal.  

 Quanto ao foco narrativo, a obra é narrada em primeira pessoa, quando o 

narrador se refere à sua própria viagem de Lisboa a Santarém, e em terceira pessoa, 

quando re(conta) a história de amor entre Carlos e Joaninha e também quando trata dos   



 

aspectos da guerra civil em Portugal. Portanto, a narrativa oscila entre a primeira e a 

terceira pessoa. 

 Dessa forma, Viagens na minha terra é uma obra cuja narrativa se tece no  

cruzamento de três histórias: a do escritor em sua viagem a Santarém; a de Carlos e 

Joaninha; e a da guerra civil que envolveu a todos. No entanto, no momento em que o 

narrador resolve relatar suas impressões de viagem, os acontecimentos relatados já 

tinham terminado e então, ele precisou recorrer à memória para evocá-los. Uma vez 

evocados pela memória, muitos dos comentários trazidos pela lembrança são recriados e 

ampliados pela imaginação. Assim, a imaginação tece a ficção, que por sua vez 

preenche as lacunas da memória e constrói os registros da história nestas Viagens de 

Almeida Garrett.  

Mas a escrita, nesse caso, não é apenas um exercício de memória, pois o autor-

narrador faz questão de deixar bem claro o que almeja alcançar com o relato de suas 

viagens:  

Estas minhas interessantes viagens hão-de ser uma obra-prima, 

erudita, brilhante de pensamentos novos, uma coisa digna do século. 

Preciso de o dizer ao leitor, para que ele esteja prevenido; não cuide 

que são quaisquer dessas rabiscaduras da moda que, com o título de  

Impressões de Viagem, ou outro que tal, fatigam as imprensas da 

Europa sem nenhum proveito da ciência e do adiantamento da espécie. 

Primeiro que tudo, a minha obra é um símbolo... é um mito, palavra 

grega, e de moda germânica, que se mete hoje em tudo e com que se 

explica tudo... quanto se não sabe explicar. É um mito porque — 

porque... Já agora rasgo o véu, e declaro abertamente ao benévolo 

leitor a profunda ideia que está oculta debaixo desta ligeira aparência 

de uma viagenzita que parece feita a brincar, e no fim de contas é uma 

coisa séria, grave, pensada como um livro novo da feira de Leipzig, 

não das tais brochurinhas dos boulevards de Paris. (GARRETT, s/d,  

p. 9) 
 

 O autor-narrador teve o cuidado de esclarecer ao leitor que a sua viagem não 

deve ser tomada como os relatos de viagens em moda na época, e que pretende fazer 

uma obra séria. Ainda a respeito do que a viagem significa para si, o autor-narrador 

esclarece que: 

 
 



 

E aqui está o que é possível ao progresso humano. E eis aqui a crónica 

do passado, a história do presente, o programa do futuro. [...]  Ora 

nesta minha viagem Tejo arriba está simbolizada a marcha do nosso 

progresso social: espero que o leitor entendesse agora. Tomarei 

cuidado de lho lembrar de vez em quando, porque receio muito que se 

esqueça. (GARRETT, s/d, p. 10) 

 

 Além de tomar todos os cuidados para que a sua obra não seja confundida com os 

relatos de viagem em moda, o autor-narrador também esclarece que está preocupado com 

sua reputação, pois esta depende do sucesso da obra: ―estou resolvido a fazer a minha 

reputação com este livro. (GARRETT, s/d, p. 17) 

 De todas as reflexões, divagações, digressões e ponderações feitas pelo autor-

narrador durante o relato de sua viagem, e para não ultrapassarmos os limites de nosso 

trabalho, que busca o diálogo possível entre a obra de Almeida Garrett e de José 

Saramago, deter-nos-emos, de forma mais detalhada, aos aspectos que se referem a 

Santarém, objetivo fixo da viagem de Garrett e ponto de passagem na viagem de 

Saramago, o que não significa que o autor de Viagem a Portugal não tenha dado a 

devida atenção à cidade histórica de Santarém e não tenha feito reflexões muito 

semelhantes às feitas por Garrett no século XIX. Vamos então a Santarém, descrita pelo 

autor-narrador de Almeida Garrett.  

Enquanto o Vale de Santarém é ―um destes lugares privilegiados pela natureza, 

sítios amenos e deleitosos em que as plantas, o ar, a situação, tudo está numa harmonia 

suavíssima e perfeita‖ (Garrett, s/d, p. 46), a mesma imagem de perfeição não pode ser 

observada quando o autor-narrador se dirige à parte alta da cidade:  

Eram as últimas horas do dia quando chegámos ao princípio da 

calçada que leva ao alto de Santarém. A pouca frequência de povo, as 

hortas e pomares mal cultivados, as casas de campo arruinadas tudo 

indicava as vizinhanças de uma grande povoação descaída e 

desamparada. O mais belo contudo de seus ornatos e glórias 

suburbanas ainda o possui a nobre vila, não lho destruíram de todo; 

são os seus olivais. Os olivais de Santarém cuja riqueza e formosura 

proverbial é uma das nossas crenças populares mais gerais e mais 

queridas!... os olivais de Santarém lá estão ainda. Reconheceu- os o 

meu coração e alegrou-se de os ver; saudei neles o símbolo patriarcal 

de nossa antiga existência. Naqueles troncos velhos e coroados de 

verdura, figurou-se-me ver, como nas selvas encantadas do Tasso, as 

venerandas imagens de nossos passados; e no murmúrio das folhas 



 

que o vento agitava a espaços, ouvir o triste suspirar de seus lamentos 

pela vergonhosa degeneração dos netos...  Estragado como os outros, 

profanado como todos, o olival de Santarém é ainda um monumento.  

(GARRETT, s/d, p. 131) 

 

A parte alta de Santarém, em oposição ao vale, é descrita pelo autor-narrador 

como uma cidade destruída, cuja população parece não mais existir. No entanto, no 

meio das ruínas, algo permanece vivo: os olivais de Santarém. E, é justamente através 

do reconhecimento dos olivais, que o autor-narrador recupera a memória de um passado 

glorioso ―Naqueles troncos velhos e coroados de verdura, figurou-se me ver as 

venerandas imagens de nosso passado‖; protesta contra os descasos do presente ―e no 

murmúrio das folhas que o vento agitava a espaços, ouvir o triste suspirar de seus 

lamentos pela vergonhosa degeneração dos netos‖, e deixa  um recado para o futuro: 

apesar da destruição e do descaso dos administradores, ―o olival de Santarém é ainda 

um monumento‖.   

Mas o reconhecimento só foi possível porque havia conhecimento, e não é isso 

que podemos observar no que se refere ao povo de Santarém: 

 
Santarém é um livro de pedra em que a mais interessante e mais 

poética parte das nossas crónicas está escrita. Rico de iluminuras, de 

recortados, de florões, de imagens, de arabescos e arrendados 

primorosos, o livro era o mais belo e o mais precioso de Portugal. 

Encadernado em esmalte de verde e prata pelo Tejo e por suas 

ribeiras, fechado a broches de bronze por suas fortes muralhas góticas, 

o magnífico livro devia durar sempre enquanto a mão do Criador se 

não estendesse para apagar as memórias da criatura. Mas esta Nínive 

não foi destruída, esta Pompeia não foi submergida por nenhuma 

catástrofe grandiosa. O povo de cuja história ela é o livro, ainda 

existe; mas esse povo caiu em infância, deram--lhe o livro para 

brincar, rasgou-o, mutilou-o, arrancou-lhe folha a folha, e fez 

papagaios e bonecas, fez carapuços com elas. Não se descreve por 

outro modo o que esta gente chamada governo, chamada 

administração, está fazendo e deixando fazer há mais de século em 

Santarém. As ruínas do tempo são tristes mas belas, as que as 

revoluções trazem ficam marcadas com o cunho solene da história. 

Mas as brutas degradações e as mais brutas reparações da ignorância, 

os mesquinhos consertos da arte parasita, esses profanam, tiram todo o 

prestígio. (GARRETT, s/d, p. 141) 

 



 

Nesse contexto, embora ―Santarém seja o livro mais belo de Portugal‖, o povo 

português não reconhece a sua história registrada nesse livro natural, de pedra, 

justamente porque não a conhece, e esse desconhecimento é o responsável pelo descaso 

quanto à preservação do patrimônio histórico, o que por sua vez ―tiram todo o prestígio‖ 

da memória do passado. Nesse sentido, a Viagem de Garrett tem como propósito 

resgatar o patrimônio histórico e preservar a memória do passado, para que através da 

ficção ela possa chegar intacta ao futuro. Monumento!  

O autor-narrador propõe então uma inversão na importância dos tempos. Há, 

portanto, uma negação do presente, valorização do passado e projeção para o futuro:  

 
Eram mais de dez horas da manhã quando saímos a começar a longa 

via-sacra de relíquias, templos e monumentos que são hoje toda 

Santarém. A vida palpitante e actual acabou aqui inteiramente: hoje é 

um livro que só recorda o que foi. Entre a história maravilhosa do 

passado que todas estas pedras memoram e as profecias tremendas do 

futuro que parecem gravadas nelas em caracteres misteriosos, não há 

mais nada: o presente não é, ou é como se não fosse: tão pequeno, tão 

mesquinho, tão insignificante, tão desproporcionado parece a tudo 

isto! (GARRETT, s/d, p. 150) 

 
Assim, o presente é tão sem importância que parece não existir ―o presente não é, ou é 

como se não fosse‖, o passado foi maravilhoso ―entre a história maravilhosa do passado que 

todas estas pedras memoram‖ e o futuro é um mistério e como tal tem a sua carga de esperança 

―as profecias tremendas do futuro que parecem gravadas nelas em caracteres misteriosos‖.  

 

 

Viagem a Portugal 

 

 No capítulo em que tratam da novelística contemporânea, Saraiva & Lopes 

(2008), quando se referem a José Saramago, afirmam que o escritor português ―apura os 

seus já comprovados dons de cronista com Viagem a Portugal‖ (SARAIVA & LOPES, 

2008, p. 1099). 

 Maria Alzira Seixo, em O essencial sobre José Saramago (1987), a respeito de  

Viagem a Portugal, afirma que  

 



 

 Será esta obra, em principio, integrável na conhecida categoria dos 

livros de viagens, muito embora a realização da viagem no país de 

origem e de permanência (como é aqui o caso) não seja componente 

habitual deste tipo de literatura; neste caso, porém, preferimos integrá-

lo numa zona de hesitação entre a crônica e a ficção [...] não só porque 

assume grande parte da caracterização com que abrangemos as suas 

crónicas mas porque se constitui como uma história (quase uma 

ficção) em que o autor é ―o viajante‖ e em que a especificidade das 

terras e dos seres com quem se cruza durante o seu itinerário 

determinado pelo país, a sedução ou estranheza que sobre ele 

exercem, são tratados num registro de seriação descritiva, sim (como 

na literatura de viagens), mas fazendo avultar os saldos reflexivos e os 

desvios líricos, quando não irônicos (como na crônica) e, sobretudo, a 

componente mágica da sua selecção, o entretecer propositado ou 

casual de atitudes, a fulgurância dos encontros ou a lateralidade das 

emoções, como faria num dos seus romances. (SEIXO, 1987, p. 19) 

Consideremos então, para desenvolvimento desse nosso trabalho, Viagem a 

Portugal uma obra que está ―numa zona de hesitação entre a crônica e a ficção‖ 

conforme sugere Seixo.  

Seguindo o exemplo do mestre Almeida Garrett, o narrador de Viagem a 

Portugal inicia a narrativa esclarecendo ao leitor o significado de sua viagem. Assim, 

para o viajante:  

 
Esta viagem a Portugal é uma história. História de um viajante no 

interior da viagem que fez, história de uma viagem que em si 

transportou um viajante, história de viagem e viajantes reunidos em 

uma procurada fusão daquele que vê e daquilo que é visto, encontro 

nem sempre pacífico de subjectividades e objectividades. Logo: 

choque e adequação, reconhecimento e descoberta, confirmação e 

surpresa. O viajante viajou no seu país. Isto significa que viajou por 

dentro de si mesmo, pela cultura que o formou e está formando, 

significa que foi durante muitas semanas, um espelho reflector das 

imagens exteriores, uma vidraça transparente que luzes e sombras 

atravessaram, uma placa sensível que registou, em trânsito e processo, 

as impressões, as vozes, o murmúrio infindável de um povo. 

(SARAMAGO, 1997,  p. 13-14) 

Viagem a Portugal é, portanto, uma história de um viajante que viajou não 

apenas no espaço ―no seu país‖, mas também uma viagem interna ―por dentro de si 

mesmo‖, é uma viagem de reconhecimento e descoberta tanto do exterior quanto do  

interior; e de registro das impressões internas e externas, já que o viajante se coloca na 

condição de ―espelho reflector das imagens exteriores‖. Seguindo ainda o exemplo do 



 

mestre dos viajantes, o narrador não deixa de lado as reflexões sobre tudo que vê e 

ouve, e também não deixa de emitir opinião sempre que as tem. Vamos então a 

Santarém vista agora pelo ângulo do narrador de Saramago. 

 
Santarém é cidade singular. Com gente na rua ou toda metida em casa, 

dá sempre a mesma impressão de encerramento. Entre a parte antiga e 

os núcleos urbanos mais recentes não parece haver comunicação: está 

cada qual no lugar onde foi posto e sempre de costas voltadas. O 

viajante reconhece uma vez mais que se tratará de uma visão 

subjectiva, mas os factos não desmentem, ou melhor, confirma-o a 

ausência deles: em Santarém nada pode acontecer, seria outro palácio 

da Bela Adormecida se soubéssemos onde encontrar a bela. 

(SARAMAGO, 1997, p. 249) 

 

 A cidade de Santarém é descrita pelo viajante como uma ―cidade singular‖, onde 

tanto faz que as pessoas estejam em casa ou nas ruas, pois não há comunicação entre 

elas. A parte histórica e a urbana estão de costas uma para outra e justamente por esse 

motivo ―em Santarém nada pode acontecer‖, e tudo parece permanecer no seu lugar de 

origem, de forma inalterável.  

 
Tem, porem, a cidade as Portas do Sol para desafogar ao longe. Teria, 

acrescenta duvidosamente o viajante. É que o esplendoroso panorama, 

a grande vista sobre o rio e os campos de Almeirim e Alpiarca, ainda 

mais acentuam a sensação de isolamento, de distância, quase de 

ausência que em Santarém se experimenta. O que vale é poder uma 

simples chaminé humanizar, tornar de súbito calorosa uma cidade 

fechada ... (SARAMAGO, 1997,  p. 249)  

 

Até mesmo a possibilidade de ―desafogar ao longe‖, já que a cidade tem ―as 

Portas do Sol‖ é descartada pelo narrador, pois esse fator que poderia significar algo 

positivo, ao contrário, contribui ainda mais para ―acentuar a sensação de isolamento‖ 

experimentada pelo viajante na cidade de Santarém. 

 
A tarde refrescou. O viajante atravessa o jardim, admirou as 

fortíssimas árvores, e agora tem na sua frente o melhor que Santarém 

guarda e laboriosamente reconstrói, o Convento de São Francisco. 

Com mais rigor: o que dele resta. É uma ruína, um corpo destroçado 

de gigante que procura os seus próprios pedaços e que a todo o 

momento vai encontrando restos doutros gigantes, fragmentos, lanços 

de muros, troços de colunas, capitéis avulsos, isto gótico, além 

manuelino, aqui renascença. Mas São Francisco é, no interior da 



 

igreja, magnificamente gótico, do século de Trezentos, e assim em 

ruínas, com tábuas atravessadas sobre fossos, terra solta no caminho, 

andaimes, rasgões por onde se vê o céu, um claustro atravancado de 

peças recuperadas, que são, na maior parte dos casos, de impossível 

reconstituição, esta massa ainda caótica, e quem sabe por quanto mais 

tempo, conta ao viajante uma intraduzível história de formas 

meditadas, de força espiritual que afinal não quer abandonar o chão, 

ou se levanta apenas para pôr-se de pé, não para tomar asas que de 

nada serviriam aos trabalhos da terra. Este Convento de São 

Francisco, na opinião do viajante, que quando tem não as cala, deveria 

ser restaurado apenas até ao limite da manutenção. Ruína é, ruína deve 

ficar. É que as ruínas sempre foram mais eloquentes do que a obra 

remendada. No dia em que a igreja abrir, como costuma dizer-se, as 

suas portas novas ao público, despede-se da sua força maior: ser 

testemunha. Sob o alpendre interior ninguém quererá saber se foi ali 

jurado rei D. João II ou sabê-lo-à indiferente. Não faltam ao presente 

lugares donde possa falar o futuro. Está é a voz do passado. Calemo-

nos neste claustro, na borda desta sepultura vazia, raspando com o pé 

o pó acumulado: o silêncio não é menos vital que a palavra. 

(SARAMAGO, 1997, p. 250-251) 

 

 

 Da passagem por Santarém, o viajante conclui que o que restou do Convento de 

São Francisco é o que a cidade tem de melhor, e na  sua opinião,  o Convento ―deveria 

ser restaurado apenas ao limite da manutenção‖, pois a ruína mantém a função de 

testemunha do passado histórico, o que não acontece com a obra restaurada. A ruína 

seria para o viajante os lugares do presente de onde a voz do passado pode falar ao 

futuro. Portanto, com as restaurações, quando a igreja fosse novamente aberta ao 

público, ela teria perdido a sua função essencial: a de ser testemunha.   

 Para o viajante, a cidade de Santarém não tem presente; a sensação de 

isolamento que experimenta talvez possa ser explicada pelo fato de a cidade aprisionar o 

passado em suas ruínas, e pelo empenho obsessivo na reconstituição do passado, 

representada pela insistente reconstrução do Convento de São Francisco. No entanto, tal 

obsessão por restaurar aquilo que na opinião do viajante a cidade tem de melhor, pode 

comprometer justamente o que tanto se deseja deixar para o futuro: o testemunho de um 

momento histórico. 

  

 

 



 

Considerações Finais 

 

 Conforme mencionado na introdução, o nosso trabalho teve como propósito 

analisar as relações entre ficção, história e memória nas obras Viagens na Minha Terra 

e Viagem a Portugal. Obras híbridas e de difícil classificação pela crítica, motivo pelo 

qual optamos por apresentar as considerações de alguns críticos que trataram do assunto 

e não aprofundar a discussão acerca da classificação das mesmas, uma vez que este não 

é o objetivo do nosso trabalho.  

No entanto, a nossa tendência é considerá-las obras que estão ―numa zona de 

hesitação entre a crônica e a ficção‖, a exemplo de Seixo (1987), quando trata de 

Viagem a Portugal, de José Saramago.  

  Nesse contexto, a nossa análise se limitou à descrição e às reflexões sobre a 

cidade de Santarém, ora vista pelo ângulo do autor-narrador de Almeida Garrett, ora 

pelo ângulo do viajante de José Saramago.  

 O autor-narrador de Viagens na Minha Terra pretende que sua viagem de Lisboa 

à cidade histórica de Santarém seja ―a crônica do passado, a história do presente, o 

programa do futuro‖, e para tanto, se concentra na recuperação do passado histórico de 

Santarém; recupera-o através da memória e preenche com a imaginação as lacunas da 

memória e da história, com o objetivo de deixar um registro para o futuro, que seja 

capaz de assegurar que o passado de Santarém foi glorioso e que apesar da destruição e 

do descaso da administração quanto à conservação do patrimônio histórico, a cidade de 

Santarém é um monumento e conserva em si a memória de um povo.  

A viagem de Garrett promove, então, o resgate do patrimônio histórico e a 

preservação da memória do passado, para que através da ficção ela possa chegar intacta 

ao futuro, na qualidade de monumento.   

O viajante de Viagem a Portugal empreende uma viagem de reconhecimento e 

de descoberta, não só do espaço externo, mas também do seu próprio interior, enquanto 

viajante. De passagem pela cidade de Santarém, o viajante reconhece-a em sua 

singularidade e historicidade, e defende que as suas ruínas permaneçam como estão, 

para que possam desempenhar o papel de testemunha de um momento histórico.  



 

Assim, o resultado da viagem de ambos os narradores é uma tentativa de 

preservação da memória e do patrimônio histórico, empreendida pelo protagonista de 

cada uma das viagens. E sendo assim, ambos se utilizam da ficção, como um lugar no 

presente, de onde a voz do passado pode falar ao futuro e esta é, portanto, a relação que 

se estabelece entre ficção, história e memória nas obras analisadas, já que para 

utilizarmos as palavras de Saramago, ―não faltam ao presente lugares donde possa falar 

o futuro. Esta é a voz do passado‖.   
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