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RESUMO: Diante da afirmação de António José Saraiva e Óscar Lopes, em sua His-
tória da Literatura Portuguesa, de que o Romantismo em Portugal inicia-se com 
Almeida Garret e permanece em nossos dias na estética de Fernando Pessoa, Jorge 
de Sena e José Saramago, o presente trabalho objetiva identificar traços do roman-
tismo na obra As Intermitências da Morte (2005) de José Saramago. Antonio Candi-
do e Alfredo Bosi fundamentam este trabalho com suas definições de aspectos ca-
racterísticos do romantismo. Para Candido, o Romantismo é o movimento literário 
mais amplamente definido e, no entanto, mais mal compreendido de todos. Movi-
mento caracterizado pela ampla liberdade de criação em contraposição ao Classi-
cismo, pela instabilidade, pelo inconformismo com o status quo da sociedade aliado 
a um certo espírito de conservação, pela negatividade e pela inferiorização da pa-
lavra em relação ao objeto o que resulta na subjetividade. Para Bosi, o sujeito ro-
mântico tende a evadir-se já que se sente incapaz de resolver seus conflitos inter-
nos e os de sua sociedade. Todas essas características estão presentes na obra de 
Saramago. Identificadas tais características, este trabalho busca apontar também  
as relações de intertextualidade que As Intermitências da Morte estabelece com 
alguns textos  através da paródia, ou da ratificação das mensagens. Ao ser sarcásti-
co e irônico, Saramago faz uma dura crítica à sociedade moderna, demonstrando 
seu inconformismo em relação à ausência de humanidade em nossas relações in-
terpessoais, marcadas por interesses muitas vezes obscuros e instáveis. O sarcas-
mo e a ironia de Saramago, entre outros aspectos de sua obra, só comprovam a 
tese dos portugueses António José Saraiva e Óscar Lopes de que o romantismo se 
perpetua ainda em nossos dias. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura Portuguesa. Romantismo. José Saramago. As Inter-
mitências da Morte.   
 
INTRODUÇÃO(ESTA PARTE É QUE DEVERÀ SER O RESUMO) O QUE CONSIDE-
RAS RESUMO APRESENTA-SE MAIS COMO UMA INTRODUÇÃOÉ SÓ FAZER A 
INVERSÃO 
Esta pesquisa pretende evidenciar e analisar as características românticas do ro-
mance As Intermitências da Morte (2005), de José Saramago, levando em conside-
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ração a divisão que Óscar Lopes e António José Saraiva estabelecem em sua Histó-
ria da Literatura Portuguesa (1955) Para eles, o romantismo inicia-se com Almeida 
Garret e permanece em nossos dias. Fernando Pessoa, Jorge de Sena, Saramago etc. 
inserem-se também nessa estética. Desse modo, o que se objetiva aqui é demons-
trar tais traços de romantismo por meio dos intertextos que podemos relacionar 
ao longo do enredo e dos outros elementos que estruturam a narrativa de Sarama-
go e por meio da dissecação das características que Antonio Candido atribui ao 
romantismo, relacionando-as às que se apresentam em As Intermitências da Morte. 
 
 
  
 
ELEMENTOS ESTRUTURADORES DE AS INTERMITÊNCIAS DA MORTE 
 Que questão perpassa a obra? A morte, em todos os sentidos que a palavra 
possa significar. A morte do corpo, a morte espiritual, as várias mortes, a Morte 
com M maiúsculo. Essa múltipla visão da morte remonta à visão da morte que 
consta no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. 
 

11 Jesus dirigiu-se uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma 
grande multidão. 12 Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, fi-
lho único; e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. 12 Ao vê-la, 
o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chore! 14 Aproximou-se, to-
cou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então, Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, 
levanta-te! 15 O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua 
mãe. 16 Todos ficaram com muito medo e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande 
profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. 17 E a notícia do fato espa-
lhou-se pela Judeia inteira, e por toda a redondeza. 

   
 Neste trecho do Evangelho, a morte física é o sinal e a visibilização da morte da 
pessoa. O pecado é incomunicabilidade, é solidão, é morte. Segundo o Missal Roma-
no, o pecado é a morte do homem e em seu interior o que existe é uma dinâmica de 
morte nos vários sentidos que a palavra possa significar. 
 
ENREDO 
 O enredo constitui o desenrolar dos acontecimentos e a fábula constitui a or-
dem dos fatos como elas aparecem na narrativa. Em Intermitências da Morte, o en-
redo e a fábula apresentam a mesma sequência dos fatos. Portanto, coincidem. Ob-
serva-se uma sequência cronológica – começo, meio e fim- que é princípio de cau-
salidade. 
 “No dia seguinte ninguém morreu”. Assim, Saramago inicia a obra.  A morte 
para de exercer a sua função: a de matar as pessoas. Quando a população se dá 
conta da situação, de que não se poderia morrer, fica eufórica.  
 Existe um grupo de pessoas incrédulas, mas o tempo passa e elas se conven-
cem de que a morte está realmente suspensa, de sua imortalidade.  Todos come-
çam a festejar e a comemorar freneticamente o acontecimento. Passam a acreditar 
que, por causa da imortalidade, a nação vive uma situação privilegiada. 
 

“Tendo vivido até estes dias de confusão, naquilo que haviam imaginado ser o me-
lhor de todos os mundos possíveis e prováveis, descobriam, deliciados, que o me-
lhor, realmente o melhor, era agora que estava a acontecer, que já o tinha ali mes-



mo, a porta da casa, uma vida única maravilhosa, sem o medo quotidiano da ran-
gente tesoura parca, a imortalidade da pátria que nos deu o ser, a salvo de incomo-
didades metafísicas e grátis para toda a gente” (SARAMAGO, 2005, p.23) 

 
 Nesse sentido, Intermitências da Morte faz alusão ao mito de Sísifo. Ele engana 
a morte, mas não o tempo já que continua a envelhecer. Do mesmo modo no ro-
mance, as personagens envelhecem (continuam a envelhecer) e a adquirir enfer-
midades próprias da idade mesmo sendo estando suspensa a morte. É o caso da 
rainha-mãe; do avozinho; do neto; dos enfermos que, sem família e mesmo após o 
decreto do governo mandando que todos os moribundos em estado de morte sus-
pensa fossem mandados de volta a seus familiares, continuam nos hospitais ou 
asilos ou nas casas do feliz ocaso como diz o narrador. 
 Depois da euforia, começam a surgir visões negativas acerca da existência da 
morte. Algumas instituições, que utilizam a morte como meio ou alicerce para a 
sua existência, surgem nesse cenário para manifestar preocupação em relação à 
situação incomum. A Igreja, sob o pretexto de que sem morte não há ressurreição e 
sem ressurreição não há Igreja, convoca uma campanha de orações para pedir a 
Deus que faça voltar a morte. Considera a ausência da morte como obra do diabo. 
 Os hospitais, os asilos e as seguradoras começam a sentir os malefícios dessa 
imortalidade. Os idosos e doentes saem, por decisão do Ministério da Saúde, dos 
hospitais e das causas de repousos lotados e voltam para a casa de suas famílias. 
 À proporção que esses doentes iam retornando às suas casas, suas famílias iam 
manifestando certo incômodo por conta do trabalho que esses lhes proporciona-
vam. Na casa de certos camponeses, não foi diferente. Em casa, um pai idoso e um 
bebê que não apresentava nem melhoras nem pioras. O velho pediu que o levas-
sem até o outro lado da fronteira onde a morte ainda podia matar para que pou-
passem de sofrimento a ele e ao bebê. Assim, os filhos fizeram. 
 Isso desencadeou uma verdadeira desordem. Muitos que possuíam doentes em 
estado de morte suspensa em suas casas puseram-se a fazer do mesmo modo. Em 
pouco tempo, dá-se a legalização do ato. Até ocorrer uma reviravolta, as pessoas 
não procuram mais esse serviço. Nesse momento, a crítica à hipocrisia humana e à 
cultura do viver de aparências ganha uma especial atenção. 
 Um aprendiz de filósofo começa a pensar, a partir do espírito que pairava so-
bre as águas do aquário, sobre se seria uma só a morte ou se seriam muitas. Eis que 
o debate toma proporções nacionais. Surge o artigo de um economista em que 
chama atenção para o fato de o governo não poder mais pagar a médio prazo as 
pensões dos doentes terminais, que nunca terminam.  
 Comunica-se ao rei o que acontecia. Ele constata que algo precisa acontecer e é 
aí que algo acontece. A morte manda uma carta ao diretor de televisão avisando 
que à meia-noite tudo voltaria a ser como era. Os que estavam em estado de morte 
suspensa morreram à meia-noite. Ela agora passa a notificar por meio de uma car-
ta, com uma semana de antecedência, todos aqueles que estão para morrer.  
 No entanto, uma pessoa não recebe a carta da morte, que insiste em entregá-la. 
Em vão. A morte passa a acompanhá-la e acaba se apaixonando por ela, um violon-
celista. Dorme com ele. A obra termina do mesmo modo como começou. “No dia 
seguinte ninguém morreu”.  
 
TEMPO 
 O tempo em Intermitências da Morte é cronológico. É narrado antes o que 
aconteceu antes e depois o que aconteceu depois. Pode-se classificar a narração 



como ulterior. A narração ulterior se dá quando o narrador avisa que ele narra o 
que acontece anteriormente, em um passado mais ou menos longínquo. 
 O autor faz pouco uso de progressões ou de digressões. Quando o faz, cita tre-
chos de sua própria narração. Tomemos como exemplo, este excerto do romance: 
 

Finalmente, last but not least, a igreja católica, apostólica e romana tinha muitos mo-
tivos para estar satisfeita consigo mesma. Convencida desde o princípio de que a abo-
lição da morte só poderia ter sido obra do diabo e de que para ajudar a deus contra as 
obras do demo nada é mais poderoso que a perseverança na prece, tinha posto de la-
do a virtude da modéstia que com não pequeno esforço e sacrifício ordinariamente 
cultivava, para passar a felicitar-se, sem reservas, pelo êxito da campanha nacional de 
orações cujo objectivo, recordemo-lo, fora rogar ao senhor deus que providenciasse o 
regresso da morte o mais rapidamente possível para poupar a pobre humanidade aos 
piores horrores, fim de citação. (SARAMAGO, 2005, p. 120) 

 
FOCO NARRATIVO 
 O narrador não é personagem, mas faz questão de se mostrar presente. Ele tem 
conhecimento de tudo e não se limita apenas a narrar. Retarda a história fazendo 
comentários, reflexões, explicações sobre o texto e expõe sua opinião sobre as per-
sonagens e a conduta de cada uma delas, característica própria do autor onisciente 
e intruso. 
 

A propósito, não resistiremos a recordar que a morte, por si mesma, sozinha, sem 
qualquer ajuda externa, sempre matou muito menos que o homem. Talvez algum es-
pírito curioso se esteja perguntando agora como foi que conseguimos apurar aquela 
precisa quantidade de sessenta e duas mil quinhentas e oitenta pessoas que fecharam 
os olhos ao mesmo tempo e para sempre. Foi muito fácil. Sabendo-se que o país em 
que tudo isto se passa tem mais ou menos dez milhões de habitantes e que a taxa de 
mortalidade é mais ou menos de dez por mil, duas simples operações aritméticas, das 
mais elementares, a multiplicação e a divisão, a par de uma cuidadosa ponderação das 
proporções intermediárias mensais e anuais, permitiram-nos obter, para cima e para 
baixo, uma estreita faixa numérica na qual a quantidade finalmente indicada se nos 
apresentou como média razoável, e se dizemos razoável é porque igualmente poderí-
amos haver adoptado os números laterais de sessenta e duas mil quinhentas e setenta 
e nove ou de sessenta e duas mil quinhentas e oitenta e uma pessoas se a morte do 
presidente da corporação das agências funerárias, por inesperada e de última hora, 
não tivesse vindo introduzir nos nossos cálculos um factor de perturbação. Ainda as-
sim, estamos confiantes em que a verificação dos óbitos, iniciada logo às primeiras 
horas da manhã seguinte, virá confirmar a justeza das contas feitas. (SARAMAGO, 
2005, p. 106 – 107) 

 
 Em As Intermitências da Morte, a morte é um elemento necessário à sociedade. 
A humanidade, no entanto, é mesquinha. A morte possui características positivas, 
assumindo o papel de vítima. O homem é que tem uma visão distorcida dela. 
 
PERSONAGEM 
 O narrador não nomeia as personagens, apenas mostra as suas funções. 
 

Um caso sobre todos interessante, obviamente por se tratar de quem se tratava, foi o 
da idosíssima e veneranda rainha-mãe. As vinte e três horas e cinquenta e nove minu-
tos daquele dia trinta e um de dezembro ninguém seria tão ingénuo que apostasse um 
pau de fósforo queimado pela vida da real senhora. Perdida qualquer esperança, ren-



didos os médicos à implacável evidência, a família real, hierarquicamente disposta ao 
redor do leito, esperava com resignação o derradeiro suspiro da matriarca, talvez 
umas palavrinhas, uma última sentença edificante com vista à formação moral dos 
amados príncipes seus netos, talvez uma bela e arredondada frase dirigida à sempre 
ingrata retentiva dos súbditos vindouros. E depois, como se o tempo tivesse parado, 
não aconteceu nada. A rainha-mãe nem melhorou nem piorou, ficou ali como suspen-
sa, baloiçando o frágil corpo à borda da vida, ameaçando a cada instante cair para o 
outro lado, mas atada a este por um ténue fio que a morte, só podia ser ela, não se sa-
be por que estranho capricho, continuava a segurar. (SARAMAGO, 2005, p. 12) 

 
 
 Desse modo, a obra faz alusão ao significado dado pela exegese bíblica a não-
nomeação de algumas personagens bíblicas. Segundo a exegese bíblica, o leitor 
deve se colocar no lugar dessas personagens porque elas possuem atitudes dignas 
de esmero. Em Saramago, ocorre o contrário. Às atitudes das personagens – famí-
lia, governo, rei, igreja –, o repudio das críticas. Ou melhor, Intermitências da Morte 
é uma crítica a essas atitudes que não deveriam ser reproduzidas. 
 

36 Um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do 
fariseu e pôs-se à mesa. 37 Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube 
que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com 
perfume, 38 e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus; com as lágrimas começou a 
banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o 
perfume. 
39 Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: Se este homem fosse 
um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. 40 Je-
sus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: 42 
Fala, mestre! 41 Certo credor tinha dois devedores; um lhe devia quinhentas moedas 
de prata, o outro, cinquenta. 42 Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou 
os dois. Qual deles o amará mais? 43 Simão respondeu: Acho que é aquele ao qual per-
doou mais. Jesus lhe disse: Tu julgaste corretamente. 
44 Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Estás vendo esta mulher? Quan-
do entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés; ela, porém, banhou 
meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. 45 Tu, não me deste o beijo de 
saudação; ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. 46 Tu não der-
ramaste óleo na minha cabeça; ela, porém, ungiu meus pés com perfume. 47 Por esta 
razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados porque ela 
mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. 48 E Jesus 
disse à mulher: Teus pecados estão perdoados. 49 Então, os convidados começaram a 
pensar: Quem é este que até perdoa pecados? 50 Mas Jesus disse à multidão: Tua fé te 
salvou. Vai em paz! (EVANGELHO SEGUNDO SÃO LUCAS – Lc 7,36 -50) 
 

O ROMANTISMO EM AS INTERMITÊNCIAS DA MORTE 
 
 Em As Intermitências da Morte, contata-se que a instabilidade é uma caracte-
rística romântica presente. A morte é retratada como ser instável. Ela está sujeita 
assim como os homens à paixão, à compaixão, aos sentimentos humanos. 
 A obra apresenta uma visão negativa do homem. Retrata-se uma situação de 
inconformismo social já que a obra é uma crítica à sociedade de consumo, à socie-
dade egoísta; uma crítica ao mundo externo. De certo modo, existe uma crítica in-
terna. A ausência da morte causa euforia e, logo após, indignação. Traz à tona a 
podridão da sociedade, a falta de humanidade, de compaixão para com o próximo. 



 Há também o gosto pelo paradoxo na obra do Saramago. Em vários momentos, 
a palavra nega a si mesmo.  Em As Intermitências da Morte, a morte vive uma pai-
xão e age como alguém que está vivo. 
 A palavra é sempre inferior ao objeto. Observa-se a insuficiência da linguagem 
para expressar a potência das emoções no culto da forma incompleta. O narrador 
apresenta outro sentido para a palavra nojo, para a (palavra) morte, para a (pala-
vra) vida. 
 De modo geral, destacam-se como características românticas na obra de Sara-
mago a fuga ou evasão dos indivíduos ao status quo vigente, a inconformidade em 
relação ao mundo, a subjetividade – característica importante no que concerne à 
linguagem com que a obra literária expressa o seu mundo interior e no que con-
cerne ao modo como as suas personagens percebem o mundo – e o apelo aos tex-
tos bíblicos para corroborar com eles ou para parodiá-los. 
 
 
 
CONCLUSÃO 
 
 Concluímos que a obra As Intermitências da Morte é dotada de características 
românticas, que foram apresentadas ao longo deste trabalho. Instabilidade, negati-
vidade, inconformismo social, subjetivismo e o apelo às instituições religiosas são 
algumas das características românticas presentes na obra de Saramago. 
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