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Este trabalho tem como objetivo principal demonstrar a emergência do insólito como uma 
estratégia de ressignificar as fronteiras existentes entre os chamados gêneros literários. A 
tradição crítica já estudou alguns gêneros presentes na literatura ocidental. No entanto, sabe-se 
que a produção ficcional é fugidia e a simples estruturação de gêneros não é mais uma resposta 
para as questões que os textos evocam. Um exemplo claro da impossibilidade de classificação é 
a obra Objecto Quase (1978), do autor português José Saramago. É a reunião de seis contos que 
exploram o insólito e retratam a absurdidade da existência do homem, além de retomar o 
passado mítico esvaziado de seu poder mágico (o que seria uma negação do maravilhoso e da 
magia). Deste modo, fazer um estudo sobre as narrativas escritas no século XX vinculadas a um 
imaginário que lida com a irrupção de elementos extraordinários ou sobrenaturais no enredo 
ficcional se faz necessário para que seja traçada uma “cartografia” em que sejam delineados e 

apontados a emergência do efeito insólito como resposta e metamorfose ficcional do contexto 
de produção do autor escolhido. 

Palavras-chave: José Saramago. Objecto Quase. Narrativa curta. Insólito. 

 

Confia-se no cotidiano, compreensível. Desde sempre, regras e modos de viver 

são maneiras de constituir e provar a existência. Milhares de anos atrás, éramos 

coletores e caçadores aterrorizados com o mundo hostil e inventamos lendas e histórias 

tentando explicar quem somos e de onde viemos. Por isso, não há nenhuma cultura sem 

as histórias da criação do mundo e do homem.  Atualmente, talvez tenhamos histórias 

mais “complexas”, mas a necessidade de ordenar o caos talvez seja a mesma.  

Nossas cidades se originaram como uma maneira mais eficiente para a 

comunidade crescer. Talvez, para nossos antepassados, a união pudesse controlar (ou 

conter) as forças do desconhecido: da simples convivência familiar, os territórios 

conquistados pelo homem acabaram por ser símbolos de sua importância. A invenção 
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da geometria, da matemática e da linha reta pode ser interpretada como resposta a falta 

de ordenação da natureza: o homem começou a construir um mundo mais palpável, 

mesmo que, paradoxalmente, estivesse imerso em uma ordenação mágico-religiosa. 

Para Bauman: 

para o homem e a mulher pré-modernos, verdade e realidade, 
combinadas numa só, eram produto da intenção de Deus, encarnada de 
uma vez para sempre na forma de Criação de Deus. Fora concedida 
desde o momento da criação e, portanto, não requeria nada além de 
respeitosa contemplação, quando muito um estudo cuidadoso. A 
determinação, a obviedade, a natureza atribuída e imutável do lugar de 
cada homem ou mulher na cadeia do ser, tudo sugeria tal 
entendimento do mundo – como consumação de uma intenção supra-
humana, divina. (1998, p.154) 

Pensar nas cidades, com suas ruas sinuosas e seus setores pretensamente 

definidos, é pensar na tentativa do homem em construir algo somente dele.  A divisão 

de espaços (casa, rua, estrada, reinado e etc) com tarefas e representatividade próprias, 

foi importante para o crescimento e propagação das culturas como um todo. A partir da 

benção de seres benevolentes, obtivemos o direito de intervir na geografia da terra, de 

retirar nosso sustento dos mares, de aprisionar animais e de guerrear com nossos 

inimigos (também instados por outros seres imateriais).  Dessa forma: 

Supostamente, trata-se de contemplarmos a glória de Deus, e 
participar nela, diferentemente das galinhas, que não são parte da 
glória do coq au vin. O mesmo se aplica ao serviço prestado a um 
estado, um movimento ou uma revolução. As pessoas podem acabar 
por sentir, quando são parte de algo mais vasto, que é também parte 
delas. Preocupam-se menos com o que lhes é peculiar, mas 
identificam-se suficientemente com o empreendimento mais vasto 
para se sentirem realizadas ao desempenhar o seu papel. (NAGEL, 
snb) 

Com o tempo, ficamos mais “confiantes”: diques, pontes, aterramentos, navios 

e outros elementos aumentaram nossa zona de atuação e a terra deixou de ser aterradora, 

bastava ter bons olhos (e certas ferramentas) para decifrá-la.  Formou-se então a ilusão 

da possibilidade de domar o mundo: tal pensamento “iluminou” o homem e a 

imutabilidade da natureza tornou-se apenas um fraco empecilho para a razão humana. 

Ironicamente, a metodologia científica transformou-se com o tempo em uma verdade 

filosófica (com todos os perigos de tal afirmação) e o ser humano, desconfiado da 

existência de uma presença supra-humana, começou a instituir o real e o científico e, a 

partir de conceitos nem sempre confiáveis, começou também a depreciar o irreal, 
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mágico ou pura ficção. De certa forma, o familiar tornou-se mais nítido e o hábito de 

viver, mais confortável; 

Mesmo assim, dentro de nossas muralhas e fronteiras, os terrores do 

desconhecido e do sobrenatural continuaram a nos desestabilizar. O absurdo espreita os 

momentos mais íntimos e singelos. O familiar pode se tornar um gatilho para o 

mergulho no absurdo. Tocados pela luz da ciência e da verdade, temos ainda o vazio e a 

dúvida como companheiros. Cercados por instrumentos e luzes artificiais, consolamo-

nos muito mal com as sombras da caverna. E aí, quando o inusitado ocorre, 

perguntamo-nos: o que estamos fazendo aqui? Por que continuamos a procurar 

respostas? 

Toda resposta é uma tentativa pífia de ordenar algo. Logo, talvez seja 

interessante caminhar pelas perguntas. 

O sentimento absurdo e a arte 

Aquilo que é familiar é confortante. Um universo ordenado aponta para certo 

sentido para a vida. O homem deixa de se sentir estrangeiro e habitua-se a viver o 

cotidiano. No entanto, com o declínio das crenças – em que “tudo o que é sólido 

desmancha no ar” e os halos são retirados de homens e mulheres, ou seja, “a vida se 

torna inteiramente dessantificada” (BERMAN, 2007, p.140) –, o absurdo se mostra com 

mais força e o caos verdadeiro da existência “trouxe em si a semente de uma arte 

caótica na aparência, por vezes abstrata, parecendo não ter nenhum objetivo e não 

propondo nada, senão a própria desesperança” (PALLOTTINI, 2015, p.148-149). 

A arte denuncia o absurdo demonstra o conflito “entre o mundo das 

personagens (leia-se do autor) e o mundo real, concreto, atual, em que, a despeito de 

tudo, vivemos” (PALLOTTINI, 2015, p.149). As personagens são inseridas em 

situações exemplares da falta de comunicação entre os homens e o mundo. O absurdo se 

coloca como uma verdade óbvia não enxergada por muitos incautos. Como um 

sentimento, pode ser identificado na arte em várias produções, não apenas no chamado 

Teatro do Absurdo, que tem em seu cerne o “repúdio da linguagem como instrumento 

de expressão das mais profundas camadas da significação” (ESSLIN, 1968, p. 278). 

Ora, o absurdo é expresso também como um sentimento de futilidade da vida. Logo, 

não é possível exprimir de verdade o drama humano, apenas identifica-lo. Tal paradoxo 

6806

Ana
Pencil



4 
 

– expresso em um mundo de lógica invertida, desligado da realidade, imerso em sonhos 

e brumas, parecido como um pesadelo cíclico e eterno –transparece em várias obras 

artísticas. 

A cidade: resposta ao absurdo. A ficção: fissura da cidade 

O absurdo está na coexistência entre o homem e o mundo. A consciência do 

homem traz à tona a absurdidade e a gratuidade de sua existência. O homem, consciente 

de sua curta existência em um universo que não domina, constrói paredes, muros e 

cidades para se prevenir. A cidade se transforma na resposta “lógica” do homem para o 

mundo sem regras. Além disso, sua construção e manutenção oferecem distrações 

necessárias e imediatas.  

Espaço construído como defesa, a cidade atribui papéis bem definidos a cada 

indivíduo. Tais papéis auxiliam a “levantar-se, bonde, quatro horas de escritório ou 

fábrica, refeição, bonde, quatro horas de trabalho, refeição, sono, e segunda, terça, 

quarta, quinta, sexta e sábado no mesmo ritmo, essa estrada se sucede facilmente a 

maior parte do tempo” (CAMUS, 2014, p.27). Os atos de uma vida mecânica embotam 

a consciência, no entanto,  

O cansaço está no final dos atos de uma vida mecânica, mas inaugura 
ao mesmo tempo o movimento da consciência. Ele a desperta e 
desafia a continuação. A continuação é o retorno inconsciente à 
mesma trama ou o despertar definitivo. No extremo do despertar vem, 
com o tempo, a consequência: suicídio ou restabelecimento. Em si, o 
cansaço tem alguma coisa de desanimador. Aqui, eu tenho de concluir 
que ele é bom. Pois tudo começa com a consciência e nada sem ela 
tem valor. Essas observações não têm nada de original. Mas são 
evidentes: por ora isso é suficiente para a oportunidade de um 
reconhecimento sumário das origens do absurdo. A simples 
"preocupação" está na origem de tudo (CAMUS, 2014, p.27) 

Se a cidade entra em colapso, as distrações de uma vida mecânica perdem a 

força. Tal colapso força o homem a ressignificar seu cotidiano e, perigosamente, o 

mundo e o homem podem se encarar. A ruína de uma cidade transforma-se na ruína do 

homem. 

Por outro lado, a cultura contemporânea está imersa em uma realidade em que 

“ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, 

crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor – mas ao mesmo 

tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos” 
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(BERMAN, 1987, p.15). A ficção se torna, assim, uma força pulsante que corrói os 

muros da cidade. Indica a falha do certo e do mecânico. Ora, estar diante de um texto 

ficcional é aceitar de antemão que a ficção – “o universo encenado pelo texto: a história, 

as personagens, o espaço-tempo” (REUTIER, 2002, p.27) – é uma verdade à parte. É 

absolutamente normal e esperada a construção de uma realidade outra que, no entanto, 

“se apóia parasitamente no mundo real, que toma por seu pano de fundo” (ECO, 1994, 

p.99), considerando verdadeiros todos os acontecimentos encenados. Nisso está o 

caráter verossímil da literatura: 

O verossímil é a máscara que a literatura coloca para, através dela, 
construir-se. É o discurso que se assemelha ao discurso que se 
assemelha ao real. O verossímil une dois discursos diferentes, dos 
quais um se projeta sobre o outro, que lhe serve de espelho: é um 
efeito. Não tem sentido fora do discurso, o imaginário e o real 
implicam uma mesma coisa que é o verossímil. (JOSEF, 2006, p.186-
187) 

Dessa forma, todo texto ficcional instaura uma realidade reconhecida ou não no 

mundo circundante. Cidade e ficção, assim, são construções superficialmente 

paradoxais do homem. Enquanto a cidade é a resposta linear e confiável frente ao 

mutável mundo, o texto se coloca em primeiro lugar, em contraste superficial com a 

realidade referencial, já que “o ato poético autêntico engendra o real e esta recriação é 

condição básica para a existência de qualquer obra de arte” (JOSEF, 2006, p.167). 

Partindo desse princípio básico, ao se deparar com textos que extrapolam os limites 

convencionados do “real”, é possível classificá-los como realistas ou não realistas. A 

cidade então se aprofunda na ficção, mas não como defesa, mas como local de 

questionamento. 

Por conseguinte, o absurdo se instaura no texto ficcional não como destruição 

dos espaços “seguros” do homem, mas como a própria negação de segurança. Há certa 

má vontade em se erigir uma vida mecânica reconhecidamente submissa. Deve-se 

desconfiar da literatura, pois ela, ao contrário da cidade, não tem nada de inocente e 

confiável. 

Objetos quase comuns, quase pueris e quase bobos causam espanto e lançam o 

homem ao absurdo. Assim, Objecto quase, de José Saramago, rouba o canto da sereia 

engendrado pela cidade.  

Objecto quase: uma obra quase absurda 
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José Saramago foi autor de obras adultas e infantis, também foi teatrólogo, 

ensaísta, jornalista, dramaturgo, contista, romancista e poeta. Ganhador do Nobel e do 

prêmio Camões, é um dos responsáveis pelo reconhecimento internacional da literatura 

portuguesa contemporânea. A quantidade de textos na forma conto é pequena em 

comparação a outros gêneros que escolheu escrever e está nos livros Objecto quase 

(1978), O conto da ilha desconhecida (2006) e em uma antologia com outros escritores 

chamada Poética dos cincos sentidos (1994). As narrativas longas de José Saramago 

possuem uma certa continuidade temática om a produção curta, mas é perceptível um 

tratamento diferenciado na última, talvez pela necessidade de se condensar os temas e 

exacerbar a linguagem empregada.  

Na sinopse da obra, são citadas algumas características das narrativas. 

Consideradas absurdas, são escritas de forma a demonstrar a circlação incessante e 

distanciadas das mercadorias, ou seja, dos objetos quase humanos. Ao ler os textos, 

percebe-se que, no decorrer do século XX, há certa “mutação” do que se convencionou 

chamar de absurdo, ou seja, deve-se fazer a relativização do “gênero” absurdo, como já 

se faz no gênero Fantástico, visto que o último é, atualmente: 

uma nueva etapa em la natural evolución del género fantástico, em 
función de uma noción diferente de hombre y del mundo: el problema 
planteado por los românticos acerca de la dificuldad de explicar 
racionalmente el mundo, ha derivado em nuestro siglo hacia uma 
concepción del mundo como pura irrealidad.(ROAS, 2001, p.40) 

A postura do crítico espanhol David Roas não se dá como algo assente na 

história das teorias acerca o Fantástico. A literatura não é um amontoado de regras a 

serem seguidas, então é possível tratar de textos irrealistas de uma forma mais ampla. 

Dessa maneira, a diferenciação entre o real e o irreal na literatura de Saramago deve ser 

a base para se pensar nos textos que, agregados, podem ser indicativo da expressão do 

extrapolar do sentido de real com o intuito de problematizar a realidade e o absurdo. 

 O que conta na obra saramaguiana é o desvelar de objetos e situações 

cotidianas dando lugar ao assombro, já que “o mundo nos escapa porque volta a ser ele 

mesmo. Esses cenários mascarados pelo hábito tornam a ser o que são. E se afastam de 

nós” (CAMUS, 2014,p. 28). Desestabilizado o familiar, surge o absurdo. 

“O embargo”: o absurdo e o familiar 
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Como exemplo para o estranhamento advindo de objetos comuns como 

precursores do colapso do homem e da cidade, “O embargo” conta a história de um 

homem comum, imerso em seu cotidiano, que entra em seu carro para trabalhar, mas o 

veículo acaba sendo origem de vários problemas para a personagem. 

Logo nos primeiros parágrafos, o narrador apresenta a personagem principal 

em um dia muito comum 

Quando o despertador tocou, passadas duas horas, o quarto estava 
claro. Disse à mulher que não se levantasse, que aproveitasse um 
pouco mais da manhã, e escorregou para o ar frio, para a humidade 
indefinível das paredes, dos puxadores das portas, das toalhas da casa 
de banho. Fumou o primeiro cigarro enquanto se barbeava e o 
segundo com o café, que entretanto aquecera. Tossiu como todas as 
manhãs.  (SARAMAGO) 

Percebe-se aqui a representação de um cotidiano bem seguro e confiável. O 

homem está imerso em seu mundo perfeito, pois “este mundo, posso tocá-lo e julgo 

ainda que ele existe. Pára aí toda a minha ciência, o resto é construção” (CAMUS, 2014, 

p. 32). A personagem, no entanto, é surpreendida por uma cidade tomada por um 

nevoeiro 

O prédio parecia mais silencioso que de costume. Talvez do nevoeiro, 
pensou. Reparara que o nevoeiro era assim como uma campânula que 
abafava os sons e os transformava, dissolvendo-os, fazendo deles o 
que fazia com as imagens. Estaria nevoeiro. No último lanço de 
escada já poderia ver a rua e saber se acertara. Afinal havia uma luz 
ainda cinzenta, mas dura e rebrilhante, de quartzo. Na berma do 
passeio, um grande rato morto. E enquanto, parado à porta, acendia o 
terceiro cigarro, passou um garoto embuçado, de gorro, que cuspiu 
para cima do animal, como lhe tinham ensinado e sempre via fazer 
(SARAMAGO) 

Não será aqui refletida a presença do nevoeiro na obra de Saramago, mas seus 

leitores percebem este fenômeno como prenunciador do surgimento de algo insólito. 

Talvez por seu aspecto fugidio, de uma brancura enganosa e mortal, o nevoeiro aponta 

para a relativização do que é familiar: a cidade é tomada pela natureza e seus muros e 

fronteiras não são tão visíveis. No nevoeiro, é preciso caminhar com cuidado. 

Imerso na bruma, o automóvel estacionado surge metros depois, coberto de 

gotículas e “se não fosse o frio tanto, poderia dizer-se que transpirava como um corpo 

vivo” (SARAMAGO), dando pistas para o que vai acontecer no decorrer da narrativa. 

Ao ser ligado, ele começa a vibrar, em um “frêmito animal que percorria em ondas as 
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chapas da carroçaria e lhe fazia estremecer o ventre. Ao sinal verde, o automóvel 

pareceu serpentear, alongar-se como um fluido, para ultrapassar os que lhe estavam à 

frente” (SARAMAGO). No decorrer do parágrafo, a preocupação com um embargo 

mostra que a cidade também não está em seu estado normal. Os postos de gasolina estão 

cheios, não há gasolina para todos. Um clima de inquietação toma conta da narrativa: 

Se encontrasse um posto de abastecimento a funcionar, aproveitaria. 
Pelo seguro, com todas as voltas que tinha de dar nesse dia antes de ir 
para o escritório, melhor de mais que de menos. Este estúpido 
embargo. O pânico, as horas de espera, em filas de dezenas e dezenas 
de carros. Diz-se que a indústria irá sofrer as consequências (…) 

Ligou a rádio e apanhou um noticiário. Notícias cada vez piores. Estes 
árabes. Este estúpido embargo.(…) O diabo do carro tinha sete 

fôlegos. Talvez que por causa de toda esta confusão do embargo, tudo 
em pânico, os serviços desorganizados tivessem feito meter nas 
bombas gasolina de muito maior potência. Teria a sua graça 
(SARAMAGO) 

Sem gasolina, a cidade e o carro estão com problemas. Congestionamentos, 

filas, atrasos… a série de problemas queima mais gasolina e deixa a personagem 

irritada. Decide ir para o escritório, mas o carro dá uma guinada e vai para a fila do 

posto de gasolina novamente. Perplexo, o homem percebe não pode mais decidir para 

onde vai: 

Em redor de si, as estruturas do carro vibravam profundamente, não à 
superfície mas no interior dos aços, e o motor trabalhava com aquele 
rumor inaudível de pulmões enchendo e esvaziando, enchendo e 
esvaziando. Ao princípio, sem saber por quê, deu por que estava a 
traçar mentalmente um itinerário que o afastasse doutras bombas de 
gasolina, e quando percebeu o que fazia assustou-se, temeu-se de não 
estar bom da cabeça (SARAMAGO) 

Quando finalmente consegue chegar ao escritório, outro fato extraordinário: 

não consegue sair do automóvel:  

O cinto estava pendurado ao lado, tripa negra e mole. Disparate, 
pensou. Devo estar doente. Se não consigo sair, é porque estou doente. 
(...) Acendeu um cigarro, e de repente preocupou-se com o que diria o 
patrão se assomasse a uma janela e o visse ali instalado, dentro do 
carro, a fumar, sem nenhuma pressa de sair. Um toque violento de 
claxon fê-lo fechar a porta, que abrira para a rua. Quando o outro 
carro passou, deixou descair lentamente a porta outra vez, atirou o 
cigarro fora e, segurando-se a mãos ambas ao volante, fez um 
movimento brusco, violento. Inútil, Nem sequer sentiu dores. O 
encosto do banco segurou-o doce mente e manteve-o preso. Que era 
isto que estava a acontecer? Puxou para baixo o retrovisor e olhou-se. 
Nenhuma diferença no rosto. Apenas uma aflição imprecisa que mal 
se dominava. (SARAMAGO) 
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Desesperado, o homem sai de perto do escritório. Mesmo perplexo, não pede 

ajuda. Sente vergonha: 

O que estava a passar-se era absurdo. Nunca ninguém ficara 
preso desta maneira no seu próprio carro, pelo seu próprio carro. 
Tinha de haver um processo qualquer de sair dali. À força não podia 
ser. Talvez numa garagem? Não. Como iria explicar? Chamar a 
polícia? E depois? Juntar-se-ia gente, tudo a olhar, enquanto a 
autoridade evidentemente o puxaria por um braço e pediria ajuda aos 
presentes, e seria inútil, porque o encosto do banco docemente o 
prenderia a si. E viriam os jornalistas, os fotógrafos e ele seria 
mostrado metido no seu carro em todos os jornais do dia seguinte, 
cheio de vergonha como um animal tosquiado, à chuva 
(SARAMAGO) 

Em nenhum momento da narrativa há questionamento sobre o ocorrido: um 

automóvel prendeu o dono e é uma realidade irrefutável. O absurdo sentido pela 

personagem não é relacionado propriamente ao evento em si, mas sim o fato ter 

acontecido com ela. A destituição do papel cotidiano e mecânico do homem é o mais 

importante aqui. Sair do cotidiano, ser diferente, é perigoso e absurdo. 

Assim como o homem preso está uma bagunça – ele urina e chora dentro do 

carro – a cidade também está fora de si: carros amontoados em posições anormais nas 

ruas só atrapalham mais ainda sua vida. Começa a chover e vai para casa. A situação 

torna-se mais inaceitável quando procura a sua esposa: 

E viu o marido, naquele casulo quente e embaciado que o isolava do 
mundo, torcer-se todo no assento para sair do carro e não conseguir. 
Atreveu-se a agarrá-lo por um braço e puxou, incrédula, e não pôde 
também movê-lo dali. E como aquilo era horrível de mais para ser 
acreditado, ficaram calados a olhar-se, até que ela pensou que o 
marido estava doido e fingia não poder sair. Tinha de ir chamar 
alguém para o tratar, para o levar aonde as loucuras se tratam 
(SARAMAGO) 

Tomado pela vergonha, o marido resolve fugir. Teme o carro. Já não tem mais 

dinheiro e as bombas estão esgotadas. Não tem mais esperança. O carro o leva para 

longe. Em um terreno baldio, a gasolina acaba e assim termina a narrativa: 

O motor pareceu arrancar-se a si mesmo e arrastou o carro por mais 
vinte metros. Era outra vez estrada para lá daquele lugar, mas a 
gasolina acabara. A testa cobriu-se-lhe de suor frio. Uma náusea 
agarrou nele e sacudiu-o dos pés à cabeça, um véu cobriu-lhe por três 
vezes os olhos. Às apalpadelas, abriu a porta para se libertar da 
sufocação que aí vinha, e nesse movimento, porque fosse morrer ou 
porque o motor morrera, o corpo pendeu para o lado esquerdo e 
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escorregou do carro. Escorregou um pouco mais, e ficou deitado sobre 
as pedras. A chuva recomeçara a cair (SARAMAGO) 

O conto de José Saramago demonstra o perigo de se viciar na vida cotidiana. 

Objetos comuns, criados pelo homem, podem ser ferramentas para demonstrar nossas 

fraquezas e medos. Fatos assim desnudam o cotidiano e refletem o inegável “divorcio 

entre o homem e sua vida” (CAMUS, 2014, p. 21). Para a arte, erigir cidades e prédios e 

instrumentos não é o suficiente para camuflar o caráter ridículo do costume: o hábito de 

viver deve ser desmascarado.  

Não há na narrativa a construção de uma personagem tomada por sentimentos 

contraditórios. Talvez isso demonstre a força da absurdidade: frente a uma situação-

limite, a personagem sem nome não tem como lutar contra as forças que a levam. O 

absoluto se impõe e a razão se desintegra. Não há referências para conviver com o 

absurdo, então cabe ao homem (esfacelado e fraco) conviver com ele.  

O absurdo então não possui uma imagem delineada ou um conjunto de palavras 

prévias: ele repousa na profundidade trágica da existência humana. Cabe à arte 

apresentar quando ele é percebido. Assim, o que chamamos de nonsense, de absurdo, de 

irreal, de fantástico, é a certeza da impossibilidade de possuir certezas, ou seja, a arte 

com esta característica “ao tentar destruir os limites da lógica e da linguagem, ela 

investe contra as próprias muralhas da condição humana” (ESSLIN, 1968, p. 291).   
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