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A Biblioteca Professor João Baptista de Mello e Souza traz nesta 17ª edição do Projeto 

#BibliotecaIndica, uma homenagem ao escritor e jornalista português José Saramago, o qual nasceu 
em Portugal, no dia 16 de novembro de 1922 e faleceu na Espanha, no dia 18 de junho de 2010. Autor 
premiado, de grande expressão na literatura portuguesa, o que  justifica a escolha do tema,  José 
Saramago escreveu múltiplos gêneros literários, como poemas, peças de teatro, crônicas, contos, 
novelas e romances, sendo a forma de escrever prosa, em que aboliu o uso tradicional da pontuação, 
estilo que o consagrou como grande escritor do século XX. 
A equipe da biblioteca selecionou como indicação de leitura alguns títulos da produção literária desse 
brilhante escritor, expoente da literatura portuguesa, sua biografia e vídeos sobre a sua trajetória. 
A nossa intenção, além da homenagem,  é despertar nos leitores o gosto pela leitura. Esperamos que 
gostem e aproveitem as dicas!  
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/jose-saramago.htm 

 
 
 
 

 
 

JOSÉ SARAMAGO – BIOGRAFIA 
  

 
José Saramago  

Imagem: Carlos Alvarez/Getty Images 
https://escola.britannica.com.br/artigo/Jos%C3%A9-

Saramago/483551 

 

José de Sousa Saramago, mais conhecido 

como José Saramago, nasceu em 1922, na província 
do Ribatejo, em Portugal. Devido a dificuldades 
econômicas foi obrigado a interromper os estudos 
secundários, tendo a partir de então exercido 
diversas atividades profissionais: serralheiro 
mecânico, desenhista, funcionário público, editor, 
jornalista, entre outras. Seu primeiro livro foi 
publicado em 1947, o romance “Terra do Pecado”. 
Como romancista o autor se consagrou ao receber o 
“Prêmio Cidade de Lisboa” com Levantando do 
Chão (1980), que se tornou Best-Seller internaciona. 
A partir de 1976 passou a viver exclusivamente da 
literatura, primeiro como tradutor, depois como 
autor. Romancista, teatrólogo e poeta, em 1998 
tornou-se o primeiro autor de língua portuguesa a 
receber o Prêmio Nobel de Literatura. José 
Saramago faleceu na Espanha, no dia 18 de junho de 
2010. 
https://www.travessa.com.br/ensaio-sobre-a-
cegueira-1-ed-1995/artigo/5d357d2b-662d-4bbd-
9c3a-67cd34da0c98 
 
Confira Biografia completa:  

https://www.ebiografia.com/jose_saramago/ 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Jos%C3%A

9-Saramago/483551 

https://brasilescola.uol.com.br/literatura/jose-

saramago.htm 
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PRODUÇÃO LITERÁRIA DE  DE JOSÉ SARAMAGO 
 

 
Imagem: https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Companhia-das-Letras-

lanca-colecao-de-Jose-Saramago-para-a-Saraiva 
 
 
 

Poesia 

Os poemas possíveis (1966) 

Provavelmente alegria (1970) 

O ano de 1993 (1975) 

 

Romances 

Terra do pecado (1947) 

Manual de pintura e caligrafia (1977) 

Levantado do chão (1980) 

Memorial do convento (1982) 

O ano da morte de Ricardo Reis (1984) 

A jangada de pedra (1986) 

História do cerco de Lisboa (1989) 

O evangelho segundo Jesus Cristo (1991) 

Ensaio sobre a cegueira (1995) 

Todos os nomes (1997) 

A caverna (2000) 

O homem duplicado (2002) 

Ensaio sobre a lucidez (2004) 

As intermitências da morte (2005) 

A viagem do elefante (2008) 

Caim (2009) 

Claraboia (2011) 

 

Crônicas 

Deste mundo e do outro (1971) 

A bagagem do viajante (1973) 

Os apontamentos (1976) 

Poética dos cinco sentidos – o ouvido (1979) 

Moby Dick em Lisboa (1996) 

Folhas políticas (1976-1998) 

Contos 

Objecto quase (1978) 

O conto da ilha desconhecida (1997) 

 

Dramaturgia 

A noite (1979) 

Que farei com este livro? (1980) 

A segunda vida de Francisco de Assis (1987) 

In Nomine Dei (1993) 

Don Giovanni ou O Dissoluto 

Absolvido (2005) 

 

 

Filmes – adaptações 
para o cinema 

• Ensaio sobre a 

cegueira (2008, dir. 

Fernando Meirelles) 

• A jangada de 

pedra (2008, dir. 

George Sluizer) 

• Embargo (2010, dir. 

Antônio Ferreira) 

• José e Pilar (2010, dir. 

Miguel Gonçalves 

Mendes) 

• O homem 

duplicado (2014, dir. 

Denis Villeneuve)  

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/literatura/jose-saramago.htm 
Imagem: https://pt.pixiz.com/frame/Rolo-de-Filme-939804 
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MEMORIAL DO CONVENTO 
 

 
 

Um dos mais importantes romances de Saramago é Memorial do convento (1982).  Tendo 

Portugal do século XVIII (durante a Inquisição) como pano de fundo, a história relata os esforços de 

um veterano de guerra aleijado e de sua amante para abandonar a situação em que vivem usando 

uma máquina de voar movida a tração humana. Saramago alterna sua fantasia alegórica com 

descrições realistas da construção do Convento de Mafra por milhares de trabalhadores que 

prestavam serviços para o rei dom João V. https://escola.britannica.com.br/artigo/Jos%C3%A9-

Saramago/483551 

“Memorial do Convento consagrou José Saramago internacionalmente e o tornou um dos nomes 

fundamentais das letras contemporâneas”. (https://www.travessa.com.br/memorial-do-convento-2-

ed-2020/artigo/257f43f9-cf13-474f-b4f0-6551378f4867) 

 
 

 A JANGADA DE PEDRA  
 

 
 

O romance A jangada de pedra (1986, transformado em filme em 2002) explora as situações que 

se seguem ao fictício rompimento da península Ibérica da Europa, tornando-se uma ilha. 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Jos%C3%A9-Saramago/483551 
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ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA 
 

 
 
 

Sinopse 
 

Um motorista parado no sinal se descobre subitamente cego. É o primeiro caso de uma "treva 

branca" que logo se espalha incontrolavelmente. Resguardados em quarentena, os cegos se 

perceberão reduzidos à essência humana, numa verdadeira viagem às trevas.O "Ensaio Sobre a 

Cegueira" é a fantasia de um autor que nos faz lembrar "a responsabilidade de ter olhos quando os 

outros os perderam". José Saramago nos dá, aqui, uma imagem aterradora e comovente de tempos 

sombrios, à beira de um novo milênio, impondo-se à companhia dos maiores visionários modernos, 

como Franz Kafka e Elias Canetti. Cada leitor viverá uma experiência imaginativa única. Num ponto 

onde se cruzam literatura e sabedoria, José Saramago nos obriga a parar, fechar os olhos e ver. 

Recuperar a lucidez, resgatar o afeto: essas são as tarefas do escritor e de cada leitor, diante da 

pressão dos tempos e do que se perdeu: ´uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos´. 

 
 

ENSAIO SOBRE A LUCIDEZ 
 

 
 



Sinopse 

Uma manhã de votação que parecia como todas as outras, na capital de um país imaginário, os 

funcionários de uma das seções eleitorais se deparam com uma situação insólita, que mais tarde, 

durante as apurações, se confirmaria de maneira espantosa.Aquele não seria um pleito como tantos 

outros, com a tradicional divisão dos votos entre os partidos "da direita", "do centro" e "da 

esquerda"; o que se verifica é uma opção radical pelo voto em branco. Usando o símbolo máximo 

da democracia - o voto -, os eleitores parecem questionar profundamente o sistema de sucessão 

governamental em seu país. É desse "corte de energia cívica" que fala Ensaio sobre a lucidez (2004). 

Não apenas no título José Saramago remete ao seu Ensaio sobre a cegueira (1995): também na trama 

ele retoma personagens e situações, revisitando algumas das questões éticas e políticas abordadas 

naquele romance.Ao narrar as providências de governo, polícia e imprensa para entender as razões 

da "epidemia branca" - ações estas que levam rapidamente a um devaneio autoritário -, o autor faz 

uma alegoria da fragilidade dos rituais democráticos, do sistema político e das instituições que nos 

governam.O que se propõe não é a substituição da democracia por um sistema alternativo, mas o 

seu permanente questionamento. É pela via da ficção que José Saramago entrevê uma saída para 

esse impasse - pois é a potência simbólica da literatura (território em que reflexão, humor, arte e 

política se entrosam) que se revela capaz de vencer a mediocridade, a ignorância e o medo. 

Ensaio sobre a cegueira (1995) e Ensaio sobre a lucidez (2004) são livros que se completam. 
 

JOSÉ SARAMAGO - PRÊMIOS LITERÁRIOS 
 

 
 

 
Prêmio Nobel de Literatura (1998) 

Imagem: https://www.leme.pt/magazine/efemerides/1008/anunciada-atribuicao-do-nobel-
da-literatura-a-jose-saramago.html 

 
 

Prêmios literários 
 
1979 -Prêmio da Associação de Críticos Portugueses — Melhor Peça de Teatro, 

representada em 1979, por A Noite. Portugal. 

1981 - Prêmio Cidade de Lisboa, por Levantado do Chão. Portugal. 

1982 - Prêmio Literário do Município de Lisboa, por Memorial do Convento. Portugal. 

1984 - Prêmio da Crítica do Centro Português da Associação Internacional de Críticos 

Literários, pelo conjunto da sua obra. Portugal. 

1987 - Prêmio Grinzane-Cavour, por O Ano da Morte de Ricardo Reis. Itália. 

1993 - Prêmio The Independent Foreign Fiction, por O Ano da Morte de Ricardo Reis. 

Reino Unido. 

https://www.leme.pt/magazine/efemerides/1008/anunciada-atribuicao-do-nobel-da-literatura-a-jose-saramago.html
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1993 - Grande Prêmio de Teatro da Associação Portuguesa de Escritores, por In Nomine 

Dei. Portugal. 

1995 - Prêmio Camões, pelo conjunto da sua obra. Portugal. 

1996 - Prêmio Rosalía de Castro do Prémio Pen Clube (Galiza), pelo conjunto da sua obra. 

Espanha. 

1998 - Prêmio Nobel da Literatura, pelo conjunto da sua obra. Suécia. 

2001 -Prêmio Canárias Internacional pelo Governo das Canárias, pelo conjunto da sua 

obra. Espanha. 

2006 - Prêmio Dolores Ibárruri, pelo conjunto da sua obra. Espanha. 

2009 - Prêmio à Cooperação Internacional CajaGranada, Granada, pelo conjunto da sua 

obra. Espanha. 

 
https://www.ebiografia.com/jose_saramago/ 
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/jose-saramago.htm 
 
 

  
 
 
 

 
FUNDAÇÃO JOSÉ SARAMAGO  

A Instituição cultural que preserva as ideias e as obras do cérebre escritor português 
José Saramago 

 
 

 
Imagem: https://www.josesaramago.org/sobre/ 

 
 

 
VISITE A FUNDAÇÃO JOSÉ SARAMAGO: https://www.josesaramago.org/sobre/ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.ebiografia.com/jose_saramago/
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/jose-saramago.htm
https://www.josesaramago.org/sobre/
https://www.josesaramago.org/sobre/


 

 
 

VÍDEOS  SOBRE A TRAJETÓRIA DE JOSÉ SARAMAGO 

Entrevistas com o escritor, vida e obra  

 
https://www.youtube.com/watch?v=k36uq02_fVY 

https://www.youtube.com/watch?v=W3bYV42soOw 

https://www.youtube.com/watch?v=77Zb_xMRNuE 

https://www.youtube.com/watch?v=jxy_Ax7lJUI 

https://www.youtube.com/watch?v=Wt8qVW2xlzU 

https://www.youtube.com/watch?v=wLQXZzFBbh4 

https://www.youtube.com/watch?v=CWzPBjPJxiA 

https://www.youtube.com/watch?v=YAOBlHE1RuE 

https://www.youtube.com/watch?v=gv8b3mgVVcM 
 

 
Documentário "Levantado do Chão" - José Saramago 

 
Canal: medenagan1 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wwzwDzTw0_g 

 
https://ensina.rtp.pt/artigo/jose-saramago-documentario-levantado-do-chao/ 
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