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Sobre O Tempo e o Ser de Sullivan K de J. Fernandes Craveirinha 

 
 

Foi no Outono de 2019 que recebi com surpresa um e-mail do José M. Fernandes 

Craveirinha, em que anunciava ter escrito um texto literário. Um texto que ele, 

jocosamente, alcunhava de OLNI – objecto literário não-identificado, E porquê? Cito aqui 

as palavras justificativas que usou na ocasião: um OLNI pelo “carácter multifacetado dos 

temas e linguagens nele contidos (…), vogando entre o romance de ficção científica, o 

romance filosófico, o realismo fantástico ou a ficção psicológica de inspiração 

autobiográfica.” Ninguém faria uma melhor e mais sintética apresentação do teor desta 

obra! De facto, se há algo que bem a caracteriza é o hibridismo de géneros e de tipos de 

escrita que combina linguagens e estilos diferentes e os entrelaça com temas bem 

conhecidos e cultivados desde sempre pela literatura como o amor, a morte, as 

inquietações existenciais, o mistério da vida… mas que, neste caso, vai mais longe e inclui 

também uma elucubração metafísica a partir da leitura séria das mais recentes 

investigações e teorias científicas de vanguarda sobre a natureza e o destino do Universo 

e das respectivas dimensões espácio-temporais.  

A propósito dessa designação de OLNI, na reposta que lhe enviei, mencionei que, 

no domínio dos estudos da narrativa, ela se aplicaria sem reservas ao romance enquanto 

género, dado que este, ao contrário dos chamados géneros canónicos (a epopeia, a lírica 

e o drama), se caracteriza justamente por estar à partida disponível para acolher toda a 

espécie de linguagens. Ao contrário dos outros géneros, o romance não prescreve uma 

forma ou regras prévias às quais a linguagem se deva conformar. Ele é antes amorfo e 

adopta as formas trazidas pelas diversas linguagens que o venham a preencher. Além 

disso, é omnívoro e capaz de abarcar qualquer tipo de texto ou mesmo qualquer outro 

género; isto é, num romance podemos encontrar, além da multiplicidade das linguagens 

e linguajares sociais que caracterizam diferentes épocas, classes ou profissões, cartas, 

poemas, pequenos dramas, enredo policial, ficção científica, até notícias de jornal ou, 

como é o caso aqui, artigos científicos.1  

Posto isto, não há então qualquer dúvida de que estamos perante um verdadeiro 

romance. Mas um romance de índole filosófica, como bem diz o seu autor, dado que 

                                                             
1 Sobre estas e outras características do romance, veja-se Mikhail Bakhtin, The Dialogic Imagination: 
Four Essays, ed. Michael Holquist, transl. Caryl Emerson (Austin: University of Texas Press, 1982). 
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procura responder às questões mais essenciais com as quais os seres humanos ao longo 

dos séculos se têm confrontado: o enigma e o sentido da vida, o mistério do cosmos, a 

incógnita da nossa origem e do nosso destino, enquanto habitantes deste planeta e parte 

do Universo.  

Desde tempos imemoriais que contar histórias, e no romance trata-se sempre de 

contar uma história, tem desempenhado um importantíssimo papel na vida e na cultura 

humanas. A necessidade experimentada por todos de dar sentido ao pulsar desordenado 

das nossas experiências, de imprimir nelas um padrão discernível a partir do fluxo caótico 

da existência que nos impele para um fim inexorável, de construirmos uma gradual 

identidade coerente a partir dos momentos díspares do nosso devir individual e colectivo, 

de ultrapassar a angústia e o sofrimento ao projectá-los num enredo ficcional consolatório 

e de, assim, adiarmos o momento da morte (tal como exemplarmente ilustrado por 

Xerazade nas Mil e uma Noites Árabes) – todas estas necessidades levam as pessoas em 

geral, e não apenas os escritores, a contar compulsivamente histórias, ao longo das suas 

vidas. Todos nós somos, por natureza, contadores de histórias. E somo-lo porque 

precisamos de resgatar as nossas vidas do caos, do acaso e da morte. 

O Tempo e o Ser de Sullivan K. não escapa a este imperativo e é ditado pela dupla 

necessidade de fazer sentido da existência e de confrontar-se e explorar a natureza do 

tempo. Daí o título: O tempo e o ser. Trata-se aqui de encontrar na escrita duma história 

de vida uma oportunidade para resgatar da morte a memória dos entes queridos, mas 

simultaneamente de procurar uma macro narrativa cósmica que acolha e enquadre este 

desejo de superação da finitude humana, projectando-a no pano de fundo dum Universo 

em constante evolução, mas ainda assim decifrável. Neste caso, o protagonista elege 

como modelo preferido o Universo cíclico, porque sujeito a infinitos ciclos de nascimento 

e morte. Esta opção torna claríssima a ânsia duma ficção consolatória, capaz de instalar 

o kairos no chronos, ou seja, de criar marcos de sentido no seio do inexorável devir 

temporal, de resto bem identificados na obra por coincidirem com segmentos narrativos 

no presente do indicativo, em contraste com o tempo passado dominante. Este desejo de 

superar a contingência e criar um enredo coerente não cai porém na tentação de fechar a 

ficção à incompletude, tornando-a mera fantasia, já que, como no alertou Iris Murdoch, 
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“a arte não deve ter medo da incompletude.”2 E também esse desiderato esta obra cumpre, 

como terei oportunidade de referir mais adiante.  

Abordarei a seguir a arquitectura do texto e o respectivo conteúdo, a fim de dar 

uma ideia aproximada do livro. Ele desdobra-se em cinco capítulos, cada um deles 

antecedido por epígrafes de índole literária (atestando a vasta cultura e erudição do autor) 

e incidindo em sucessivas etapas da história do protagonista e em questões diferentes. O 

primeiro, intitulado “(O tempo e os sonhos)”, tem por função apresentar K, suas 

interrogações centrais, angústias e visão do mundo e ainda a figura tutelar do pai. Recorre 

também a uma série de três sonhos, o primeiro centrado na figura paterna, conjugando-se 

com um episódio da vida deste pleno de significado, quando opta por abdicar da carreira 

em prol da família. Nos restantes, trata-se de introduzir no enredo, desde o início, a 

componente fantástica e fantasmática através da figura de Zeldo, personagem enigmática, 

ente ou fenómeno, que será uma espécie de leitmotiv e elo de ligação em toda a narrativa, 

conferindo-lhe uma dimensão meta-empírica, própria do romance fantástico e da ficção 

científica – componentes intrínsecas deste livro. 

O segundo, com o título “(Ecos de infância e dos mortos queridos)”, expande os 

dados biográficos do protagonista, recuando a meados do século dezanove e apresentando 

os seus antepassados paternos. Tal retrato de família vai, porém, incluir de novo o 

elemento Zeldo que se terá cruzado com o bisavô de K, Mário Rodriguez, sob a forma 

dum intelectual inglês de nome Archibald Seldon – encontro atestado pela existência 

duma carta descoberta no espólio da família. Além disso, neste capítulo 2, surgem 

memórias de infância da personagem principal e, sobretudo, memórias dos entes queridos 

que, entretanto, morreram: a irmã, o pai e a mãe. Inclui ainda mais dois sonhos; o 

primeiro, o inescrutável “sonho com cubos”, é percebido pelo protagonista como se “algo 

ou alguém (quiçá o enigmático Zeldo…) estivesse a sondar… a sua mente” e a imprimir 

no seu cérebro “catadupas de mensagens ininteligíveis” (122-23). Já o segundo, o “(sonho 

no deserto)”, proporciona o reencontro fantasmático de Sullivan K com os seus pais, no 

interior dum autocarro celestial em andamento, na aridez duma paisagem desértica e 

numa atmosfera que oscila entre o sinistro, o bizarro e a afabilidade reconfortante do 

diálogo com os pais. É ainda neste capítulo que o narrador-autor, de primeira pessoa, 

espécie de contraponto especular do protagonista, apresentado na ficção como o seu 

                                                             
2 Citada na obra de Frank Kermode, The Sense of an Ending (London and Oxford: OUP, 1967): “art must 
not be afraid of incompletude” (130). 
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amigo mais próximo e confidente, oferece a K dois poemas escritos pelo pai, José J. 

Duarte Craveirinha. Na sua aparente simplicidade, estes dois textos líricos denunciam a 

alma sensível, inteligente, perspicaz e filosófica do respectivo autor. Trata-se claramente 

de resgatar, pela memória e pela escrita, um dos “mortos queridos”. 

Tendo já, neste ponto, ultrapassado a metade do romance, avançamos agora para 

os restantes três capítulos, estes muito mais breves do que os anteriores. O capítulo 3, 

“(As ilhas misteriosas)”, não contém nenhum sonho mas, em alternativa, o cenário natural 

das ilhas berlengas, avistadas à distância, metamorfoseia-se em visão apocalíptica, aos 

olhos do protagonista, num devaneio que expõe as suas preocupações sobre o dinamismo 

dum universo em evolução imparável.  Veja-se o início do capítulo: 

Um fim de tarde quente de início de outono, K está sentado numa 

esplanada junto ao Cabo Carvoeiro, com vista para o mar azul-claro 

pintalgado, aqui e ali, de manchas mais escuras, flutuando levemente, ao 

longe, ao sabor das vagas. No horizonte, recorta-se, em tons ocres, o perfil 

retangular das Berlengas, encimado pelo pequeno farol, em branco. E K 

imagina que nalgumas centenas de milhões de anos, tal beleza, simples e 

tranquilizadora, se esfumará, fumegante, num cenário abrasador, tal como 

todos os mares da Terra, brutalmente atingidos pelo inferno do Sol, em 

início de agonia apocalíptica, em transição para gigante vermelha. Aquilo 

que para ele é agora fonte de inspiração e bem-estar interior, na fruição da 

paisagem, tornar-se-ia, para um hipotético observador daquela calamidade 

planetária (quiçá Zeldo ou um dos seus irmãos-confrades?), fonte de horror 

e perplexidade perante os singulares fenómenos do Universo em evolução 

permanente. Nada é perene, pensou,… (161-62) 

Além das Berlengas, neste capítulo surge ainda o “triângulo dourado”, constituído 

por três ilhas açorianas cuja beleza telúrica, deslumbrante, em permanente mutação, lhe 

oferecem o espaço ideal para prosseguir as suas indagações especulativas acerca da 

natureza do Universo, também ele em devir incessante, ainda que noutra escala temporal. 

A mutabilidade do cenário natural transfigura-se na sua mente, por sua vez, na 

volatilidade do destino humano (patente na vulnerabilidade de algumas personagens com 

quem se cruza nos Açores) e esta efemeridade humana ecoa e antecipa o fim da própria 

espécie humana e do planeta, temas a que este capítulo não se furta.  
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Em “(Novas experiências)”, título do quarto e penúltimo capítulo, o mistério em 

torno da função e da natureza de Zeldo adensa-se. Esta parte do livro é povoada por vozes 

que ressoam no íntimo de K, sem que ele saiba muito bem como e porquê. Vozes que, 

parecendo oriundas dum “antigo tempo irmão do universo”, são antes subtilmente 

anunciadas como “o sussurro da brisa e da fonte” no poema de Sophia de Mello Breyner 

usado em epígrafe. Vozes que, em momentos decisivos do enredo, se afiguram 

providenciais para evitar um acidente ou permitir uma derradeira despedida. Noutras 

ocasiões, revelam a sua presença pelo inexplicável tilintar de cristais numa casa vazia. 

Além destes fenómenos de índole paranormal, regista-se finalmente um outro: o do 

desaparecimento duma pen que se esfuma no ar sem deixar rasto. E, perante tudo isto, a 

pergunta persiste ainda, insidiosa: Estará Zeldo por detrás de todos estes fenómenos? 

Quem é Zeldo? O que pretende? O que esconde? 

A compulsividade desta indagação determina o último movimento do romance: a 

viagem em busca de Zeldo, ou melhor, do seu avatar humano, Archibald Seldon, na única 

morada conhecida e constante da missiva enviada a Mário Rodríguez, uma mansão na 

Cornualha, em Penzance. Daí o título do último capítulo, o quinto, “(Rumo a Penzance)”. 

Esta secção final culmina no momento em que K, visitando essa mansão, encontra no 

chão do escritório, na extremidade de um raio de luz que trespassa a penumbra daquela 

divisão abandonada, a sua pen, há anos misteriosamente desaparecida. Ao analisá-la após 

o regresso, apercebe-se de que nela tinham sido introduzidos conteúdos posteriores à data 

do seu desaparecimento. Trata-se de artigos científicos, em que as questões abordadas 

dizem respeito a temas centrais para K: a natureza do tempo e a iminência duma catástrofe 

planetária por efeito dum aquecimento para lá dos limites do controlável. E o mistério 

adensa-se… A fim de digerir estas novas experiências, articulá-las com acontecimentos 

passados e com os novos dados científicos constantes da pen, K retira-se para mais uma 

vilegiatura solitária, desta feita, na Ilha das Flores. Volta visivelmente transtornado e 

deprimido. Ainda que, após aturado estudo e reflexão, já se sinta capaz de avançar o que 

apelida de uma “hipótese extraordinária” sobre a natureza alienígena de Zeldo, nunca 

chega a revelar ao narrador-autor a verdadeira razão desencadeadora do período 

depressivo subsequente à estada nas Flores. Mais uma prova da tal incompletude ou 

abertura de que falava há pouco… 

E além de avançar a hipótese explicativa “extraordinária”, os últimos parágrafos 

do romance nada mais oferecem que permita ao narrador-autor ou ao leitor deslindar as 
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razões daquele trauma. K apenas partilha connosco a conclusão, segundo a qual: “nessa 

interacção (com Zeldo), um entrecruzamento do seu tempo com o do próprio Zeldo, no 

plano físico e da mente, lhe abrira algumas portas surpreendentes para outros mundos, 

mundos sem fim, situados muito para além do seu próprio tempo”. E termina, enfatizando 

um sentimento de consolação existencial e de profunda gratificação, e cito:  

Finalmente, na sua radical estranheza, aquele relacionamento evocava um 

sentimento de harmonia entre ele e o Cosmos, uma subtil criação de Beleza 

que, num plano inusitado, redimia e consolava o seu próprio sentido de 

existência.  

De uma coisa tinha a certeza - que valera a pena. (255) 

Chegados a este ponto, gostaria de dizer que esta personagem ficcional, Sullivan 

K, de travejamento fortemente autobiográfico, é dominada, a meu ver, por uma das três 

grandes forças vivas definidas por Luis Buñuel, citado no romance. Além da morte e do 

sexo, elencados por Buñuel, trata-se aqui da fé! E isto porque todo o percurso de vida que 

nesta obra se observa é no sentido de o seu protagonista encontrar arrimo e consolo em 

um qualquer esquema de pensamento ou cosmovisão que o satisfaça intelectualmente e 

lhe permita fazer sentido e redimir a existência do mero fluxo caótico de acontecimentos 

sucessivos, uma visão integradora, inspiradora de confiança e que permita religar o 

homem com o macrocosmos em que se insere, mesmo que reconhecendo que nele não 

seremos nunca mais do que: “ínfimas centelhas de inteligência, luzindo fugazmente, nas 

noites dos tempos do eterno Cosmos” (17). Só pode dizer isto um homem de fé, alguém 

que recusa o fim ou o nada absolutos. Numa palavra, quem tem da vida uma visão 

profundamente religiosa. Uso o termo religião, não em sentido restrito, mas em sentido 

lato, já que esta palavra vem do verbo latino religare, que significa voltar a ligar ou 

encontrar o nexo. O que caracteriza o impulso religioso é essa necessidade de 

encontrarmos o nosso lugar em ligação com o que nos rodeia, encontrar o nexo entre as 

duas dimensões, a imanente e a transcendente. Ora, é exactamente isto que K procura a 

todo a transe. Recusando o fim absoluto, o protagonista acredita, que nos reencontramos, 

após a morte, “no pó das estrelas” (139) - um acto de fé igualmente extraordinário, não 

caucionado literalmente por qualquer credo religioso estabelecido, mas nem por isso 

menos poderoso.     



7 
 

Falei, até agora, sobretudo das questões do ser. Do ser de Sullivan K e da sua 

busca de redenção, chamemos-lhe assim. Falei menos do outro termo da equação, de resto 

intimamente relacionado com este: o tempo. A questão do tempo e da sua natureza ocupa 

logo as primeiras páginas do romance onde se destrinçam as várias espécies de tempos: 

o tempo do universo, o tempo biológico, o tempo local, o tempo subjectivo ou pessoal, o 

tempo próprio (temps propre). O problema colocado é como conceber e relacionar o 

nosso imbricamento no nosso tempo com o imbricamento deste no tempo do universo. 

Daí que não se possa falar de um mas sim de vários tempos (ou de um não-tempo) cujo 

natureza a nossa capacidade intelectual limitada não nos permite entender 

completamente. 

Não sou a pessoa mais indicada para explorar esta questão em termos teóricos. 

Para isso, temos o José Manuel Craveirinha e as explicações claras e fundamentadas que 

dá nesta sua obra…! Falarei então de como esta complexidade atinente ao tempo, se 

reflecte na urdidura e na prosa do romance.  

Tempo e espaço sempre foram, como seria natural, duas dimensões 

importantíssimas do romance, uma vez que a acção das personagens de qualquer narrativa 

decorre num lugar e ao longo dum eixo temporal determinados. Ora nesta obra, 

curiosamente, quer o tempo quer o lugar surgem como que pulverizados e relativizados. 

No caso do espaço, esta ideia de pulverização acontece por via das múltiplas 

viagens empreendidas pelo protagonista em diversos locais do território nacional e fora 

dele. Ora, o motivo da viagem é um motivo muito recorrente na literatura, desde a 

Odisseia de Homero ao Heart of Darkness de Joseph Conrad, passando pelo Dom Quixote 

de Cervantes até ao On the Road, de Jack Kerouac. E isso acontece porque ela é, 

consciente ou inconscientemente, uma metáfora para a vida humana. Só que aqui a 

viagem é mais intelectual, corresponde a um percurso de demanda, de busca permanente 

pelas respostas existenciais obsessivamente procuradas por K. Essas deambulações 

constantes reflectem a irrequietude dum pensamento intensamente curioso e ávido de 

respostas por parte do protagonista. Os lugares multiplicam-se em função das várias 

etapas da procura incessante empreendia por Sullivan K, mas eles não são o mais 

importante, eles existem em função dum percurso que não é só, nem sobretudo, pedestre.  

Como é que tal demanda intelectual afecta a temporalidade neste romance? Se, 

enquanto leitores, somos sobretudo convidados a acompanhar os ritmos e as inflexões 
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irreprimíveis do percurso intelectual e espiritual de K, seguindo-lhe raciocínios, emoções, 

associações de ideias, sonhos e memórias, isto implica que a linha cronológica que 

governa a sucessão dos acontecimentos se torna largamente irrelevante e até difícil de 

recuperar. É o tempo psicológico que importa aqui e esse produz constantes atropelos à 

linearidade cronológica, ora avançando, ao sabor de associações de ideias, ora 

retrocedendo a recordações e experiências marcantes do passado. Para se perceber melhor 

aquilo de que falo, atente-se no parágrafo de abertura do romance:   

O carro cinzento-prata avançava na estrada serpenteante, pelas encostas 

dos montes ao sul do Douro, naquela tarde estival. Esta seria, porventura, 

a imagem que um observador improvável veria, do alto de um virtual 

miradouro, lá no céu azul, contemplando a paisagem. Ao volante, Sullivan 

K recordava, pela enésima vez, aquela frase “… aproveita bem a tua 

saúde”, palavras que ficaram ecoando no seu espírito, em múltiplas 

ocasiões, daquela última conversa que tivera com Filipe, no encontro em 

que este lhe confidenciara a sua doença grave, de operação aprazada em 

Lisboa. Era como que um conselho e voto de amigo que, só depois 

percebera, era igualmente uma despedida perpassada de angústia contida. 

 Aqui é interessante reparar na chamada de atenção para dois pontos de vista 

diferentes: o dum observador exterior posicionado bem acima da estrada por onde circula 

o carro, mas incapaz de captar o que ocorre na mente daquele que o conduz, e o do leitor 

que imediatamente é convidado a aceder ao fluxo dos pensamentos do protagonista, 

inacessível ao tal observador externo. E, ao fazê-lo, o leitor é de imediato desviado do 

momento presente, em que o carro avança pela estrada, e é remetido para acontecimentos 

passados: a ocasião em que Filipe informa K da doença que o aflige, logo seguido da 

notícia da morte deste amigo. De imediato, a morte de Filipe é associada a um outro 

momento do passado recente, em que o próprio K se confrontou com uma doença súbita 

e tais pensamentos originam, por sua vez, uma primeira reflexão sobre o tempo e a 

efemeridade da vida, “deambulação metafísica”, como o narrador lhe chama, que por 

natureza se esquiva à linha do tempo cronológico e pertence apenas ao tempo pessoal e 

ao tempo do discurso narrativo, mas não ao tempo da acção que é deixado em suspenso.3  

                                                             
3 Sobre a magna questão do tempo  e seu tratamento na narrativa, vejam-se, entre muitos outros, os 
clássicos Temps et roman de Jean Pouillon (Paris: Gallimard, 1946) ou, de Gérard Genette, Figures III 
(Paris: Èditions du Seuil, 1972. Ainda sobre o tempo na narrativa: Seymour Chatman, Story and 
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Só após os três parágrafos iniciais, preenchidos como vimos com os conteúdos da 

consciência do protagonista, é que voltamos ao presente da história, ao interior do carro, 

onde a voz infantil da filha desperta K da sua divagação mental. Mas este regresso ao 

presente ficcional é, de novo, muito fugaz, dado que, logo no parágrafo seguinte, 

avançamos para um outro momento temporal do passado, mas dum passado mais recente 

duma outra viagem…  

Perante isto, podemos dizer que, desde o início do texto, se sinaliza a irrelevância 

dum ponto de vista ou focalização externa, centrada na sucessão cronológica dos 

acontecimentos, como aquele que caracteriza, por exemplo, o romance de aventuras em 

que a interioridade das personagens não é o mais relevante. Esse observador distante que 

“do alto de um virtual miradouro, lá no céu azul, contempl(asse) a paisagem” não é aqui 

o observador desejável. O romance requer um outro tipo de observador, alguém que se 

disponha a acompanhar não tanto as circunvalações da estrada das encostas do Douro ou 

o percurso do automóvel e do seu condutor, mas sim aquele que esteja disponível para se 

debruçar sobre os meandros e as inesperadas involuções do fluxo da consciência de K, 

adentrando-se num labirinto complexo de avanços e recuos temporais, perdendo assim de 

vista a linearidade do tempo cronológico que governa o avanço da acção que se torna 

difícil, senão impossível, de reconstituir. Ela ocupará talvez cerca de doze ou quinze 

anos… desde a viagem inicial ao Douro até ao regresso da Ilha da Flores? A resposta é 

aqui irrelevante. 

Para tornar as coisas ainda mais complicadas, o leitor confronta-se não apenas 

com o tempo da consciência, mas também com o do inconsciente, revelado sob a forma 

de sonhos, alguns deles recorrentes e / ou passados noutras eras. Ora, os sonhos obedecem 

a uma outra lógica temporal e, tal como o tempo psicológico, são momentos de esquiva 

às pressões e constrangimentos do presente. Parece-me apropriado que, numa narrativa 

que centralmente problematiza a natureza e a complexidade do tempo, chegando ao ponto 

de explorar fenómenos de “para-sincronismo”,4 este seja apresentado com a intricada 

complexidade que para ele acabei de sugerir.  

                                                             
Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film (Ithaca and London: Cornell University Press, 1978), 
F. K. Stanzel, A Theory of Narrative (Cambridge: CUP, 1984) e Paul Ricoeur, Time and Narrative 
(3vols.) (Chicago: The University of Chicago Press, 1984-88). 
4 Refiro-me em particular ao acidente das cabinas telefónicas, a páginas 192-194. 
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A outra questão que com esta se interliga é a da escolha do narrador e do 

respectivo ponto de vista. Se um narrador com visão distanciada é descartado à partida, 

como vimos a propósito do primeiro parágrafo do romance, a presença dum narrador que 

seja simultaneamente personagem também não serve os propósitos da obra, por ser 

verosimilmente incapaz de penetrar na interioridade de K, crucial para este tipo de 

narrativa. Daí a escolha dum narrador-autor que, sendo embora personagem, é um claro 

desdobramento especular ou um alter-ego do protagonista e pode, por isso, assumir uma 

autoridade omnisciente, sem chocar demasiado o leitor. E essa é uma das originalidades 

deste romance. Socorro-me a propósito de José Saramago, quando disse, acerca do autor: 

O que o autor vai narrando nos seus livros é, tão somente, a sua história 

pessoal. Não o relato da sua vida, não a sua biografia (…) mas uma outra, 

a secreta, a profunda e labiríntica, aquela que com o próprio nome 

dificilmente ousaria ou saberia contar.  

E acrescentou: “Bem vistas as coisas, sou só a memória que tenho, e essa é a 

história que conto, omniscientemente”.5 

Ora, nós, escritores e não-escritores, ao escrever, à partida não antevemos tudo o 

que vamos escrever. A escrita permite-nos ir descobrindo aquilo que não sabíamos que 

sabíamos, permite-nos conhecer melhor quem somos; ela é, por isso, lugar de descoberta 

e de reconhecimento de nós mesmos e de nós em relação com os outros e com o mundo. 

É espaço de aprendizagem! Quando o José Manel Craveirinha dizia há pouco, citando 

Saramago: “A personagem foi mestre e o autor, seu aprendiz", julgo que era a esta 

aprendizagem que estava a referir-se. Ele, através do seu narrador-autor, foi aprendendo 

com a personagem autobiográfica K, à medida que a foi criando e fazendo viver 

autonomamente. 

Mas se o autor aprendeu com a sua escrita, também o leitor deste romance tem 

muito a aprender. Não só obliquamente sobre o seu autor, mas sobre muitas outras 

questões relevantes de natureza científica, cultural, social e antropológica. A erudição 

evidenciada neste livro sobre temas e problemas tão diversos como a natureza do tempo 

e do universo, a essência das relações humanas e sociais, o amor, a morte, o sexo, a 

religião, a arte (e não apenas a arte literária, mas também o cinema, a música e a pintura), 

                                                             
5 José Saramago, “O autor como narrador”, Cult – Revista Brasileira de Literatura (São Paulo: Lemos 
Editorial) (Dezembro 1998), nº 17: 24-27. 
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revelam-nos um olhar profundamente inteligente sobre o mundo e sobre temas e autores, 

quiçá para nós desconhecidos. Mas sobretudo, permite-nos conviver com uma 

personalidade de grande sensibilidade, enorme cultura, e que manifesta simultaneamente 

profunda seriedade intelectual, como seria de esperar dum homem de ciência e dum 

académico. Por outro lado, é-nos dado a conhecer um ser humano que nos comove pelo 

apreço que nesta obra revela pelos laços afectivos que genuinamente o ligam a amigos e 

família. Além das qualidades da escrita, não será demais sublinhar esta outra e não menos 

importante dimensão pessoal. Por tudo isso, devemos estar muito gratos ao José Manuel 

Craveirinha - por nos oferecer uma obra tão rica, interessante e sedutora. Eu estou! 

Termino, citando dois poemas, pois sei como o Zé Manel também gosta de poesia. 

Um deles é duma poetisa norte-americana do séc. 19, Emily Dickinson (1830-1886). O 

outro, dum poeta contemporâneo português. Espero que as razões pelas quais os escolhi 

se tornem óbvias face ao que vos disse sobre o romance e o seu autor, os quais tentei 

apresentar da melhor forma que fui capaz.  

De Emily Dickinson, “As if the Sea should part”:  

As if the Sea should part 

And show a further Sea — 

And that — a further — and the Three 

But a presumption be — 

Of Periods of Seas — 

Unvisited of Shores — 

Themselves the Verge of Seas to be — 

Eternity — is Those —6 

O outro poema é de Jorge Sousa Braga, do seu livro, A Matéria escura e outros 

poemas.7  e diz assim, na parte 3 do poema “A Matéria escura”: 

Nascemos e morremos como as estrelas (12) 

                                                             
6 Em português: Como se o mar se apartasse / E mostrasse um outro mar - / E este - um outro - e os três / 
Não mais que a suspeita - / De uma sucessão de mares - / Avessos a quaisquer praias - / Eles mesmos 
sendo a orla de mares ainda por vir - / Eis aí - a Eternidade! (Tradução minha). 
7 Jorge Sousa Braga, A Matéria escura e outros poemas. (Porto: Assírio & Alvim, 2020). 
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E, na parte 5 do mesmo poema, acrescenta: 

Somos todos viajantes      estamos todos em viagem      nós a terra 

os outros planetas o sol a Via Láctea as outras galáxias o universo 

E estamos a caminho do desastre 

Ou das estrelas (17) 

 

Isabel Fernandes  

(18 de Junho de 2022) 

 


