Biblioteca Aberta - Boletim da Biblioteca Escolar
Homenagem a José Saramago
A Biblioteca Escolar homenageia hoje o escritor José Saramago que no dia 18 de junho
de 2010, há dez anos atrás, “deixou de estar” (como gostava de se referir à morte) entre nós.
Como todos os grandes escritores permanecerá sempre connosco, mantendo-se vivo e
presente, através da sua poderosa obra literária. Tal como ele próprio disse:
"Somos o que tiverem sido os livros que escrevemos,
na existência deles desejamos que nos reconheçam".
Em Ensaio sobre a cegueira, publicado em 1995, ele descreve a “treva branca”,
insidiosa, que se espalha pela sociedade. Num percurso ao mesmo tempo violento, aterrador e
comovente faz-nos, através da imaginação, vivenciar tempos sombrios, tenebrosos, capazes de
nos conduzirem ao precipício da alma. Ficção tão próxima dos tempos que, incrédulos e
assustados, hoje vivemos. Mas Saramago é Saramago e através da mesma obra faz-nos
lembrar a “responsabilidade de ter olhos quando os outros perderam”. Obriga-nos a parar e a
fechar os olhos se queremos ver.
Em 2004, publica Ensaio sobre a lucidez.
Era uma vez... um país imaginário. Nesse país, numa manhã de votação, os funcionários
de uma das seções eleitorais dão conta da insólita situação de que todos os eleitores votaram
em branco. A partir daqui, com uma mestria discursiva tão sua, Saramago instala-nos na
consciência e leva-nos a refletir sobre a imensa fragilidade das democracias, dos sistemas
políticos e das instituições que nos governam.
Mago de nós próprios, no livro As intermitências da morte , publicado em 2005,
apresenta-nos um país maravilhoso, fenomenal, onde as pessoas não morrem.
No início, a suprema novidade foi recebida com manifestações de alegria e patriotismo.
Mas como Saramago será sempre Saramago, a sociedade também será sempre a sociedade e os
homens e as mulheres continuarão a ser homens e mulheres: os idosos e os doentes agonizam
nas camas dos hospitais, enquanto os agentes funerários entram em crise e os hospitais e
asilos não conseguem dar conta da sobrelotação. Eternidade para quê ?

Propomos esta semana as seguintes leituras e consultas online:
Autobiografia de José Saramago
Fundação José Saramago
Acessível em https://www.josesaramago.org/autobiografia-de-jose-saramago/
Cronobiografia de José Saramago
Fundação José Saramago
Acessível em https://www.josesaramago.org/cronobiografia/
Discurso do Prémio Nobel José Saramago
Fundação José Saramago
Acessível em https://www.josesaramago.org/nobel/
Este mundo da injustiça globalizada - Cerimônia do Fórum Social Mundial 2002
José Saramago
Acessível em http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do
Aceder por texto/ Autor
José Saramago e Even Bavcar: os paradoxos do olhar
Ana Carolina Sampaio Coelho
Acessível em http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do
Aceder por texto/ Autor/ Teses e dissertações
Como saber escutar é também sabr ler, para os mais jovens recomendamos:
Conta-me um conto - A maior flor do mundo de José Saramgo
Acessível em https://www.youtube.com/watch?v=Sph9vYGdAfc

Boas leituras e audições para todas/os.
Armanda Dias (profª bibliotecária)

