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RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa é investigar a construção da subjetividade no romance 
Afirma Pereira, de Antonio Tabucchi, e quais os recursos de escrita de que o autor 
se vale para construir certo tipo de sujeito em meio às incertezas existenciais no final 
da década de 1930, no contexto salazarista. A pesquisa se dá pelo viés da análise 
de que Antonio Tabucchi traz presente no romance a literatura como resistência 
política, a construção da subjetividade do sujeito em busca de se autoafirmar em 
meio as ideologias totalitárias de Portugal; também desmistifica discursos 
ideológicos que contribuíram para a desconstrução da subjetividade do sujeito bem 
como: a alienação, o comedimento, a solidão entre outros. Identificamos ainda, no 
romance Afirma Pereira, a crise de identidade do homem contemporâneo, que se 
prendeu no seu “eu hegemônico” e por isso se aliena. Por fim, problematizamos a 
aparição das problemáticas existenciais vivenciadas pela personagem Pereira, 
naquela fase tão conturbada de Portugal, entre elas: ansiedade, melancolia, medo, 
insegurança, solidão, incertezas, entre outros sintomas da situação sócio-histórica 
do país durante o salazarismo. Fundamentam a pesquisa, em relação à construção 
da subjetividade, as reflexões de Jean-Paul Sartre, Kierkegaard, Fernando Pessoa, 
Otávio Paz e outros autores. Esperamos, por meio da nossa pesquisa, dizer ao leitor 
que a partir da voz enunciativa do testemunho do romance Afirma Pereira, é 
possível sim, elucidar e desmistificar discursos ideológicos e paradigmas 
etnocêntricos que sucumbem a consciência das pessoas, impedindo-as de se 
autoafirmar no mundo. 
 
Palavras-Chave: Subjetividade. Antonio Tabucchi. Crise de identidade. Literatura 
contemporânea. 

 

 

 

  



 

FERREIRA, José Ribamar. The Construction of Subjectivity in Antonio 
Tabucchi’s Afirma Pereira. Master’s Thesis. Program of Graduate Studies in 
Literature and Literary Criticism. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP, 
Brazil, 2017, 113p. 

 

 

ABSTRACT 
 

 

This research aims to investigate the construction of subjectivity in Antonio 
Tabucchi’s novel Afirma Pereira, as well as the writing resources used by the author 
in the making of a certain type of subject amidst the existential uncertainties in the 
end of the 1930s, in the context of the Salazar regime. The analytical bias of this 
study assumes that Antonio Tabucchi proposes, throughout the novel, literature as a 
form of political resistance, and also the construction of one’s subjectivity in the 
search of self-affirmation in the middle of Portugal’s totalitarian ideology. Moreover, 
this research demystifies the ideological discourses that have contributed to the 
deconstruction of the subjectivity of the subject, such as alienation, self-restraint, and 
solitude. We furthermore identify in Afirma Pereira the identity crisis of the modern 
man, who was trapped in his “hegemonic self” and, therefore, alienates himself. 
Finally, we problematize the appearance of existential problems experienced by the 
character Pereira in that very troubled period of the history of Portugal, such as 
anxiety, melancholy, fear, insecurity, solitude, and uncertainties, among other 
symptoms of that country’s social-historical situation during the Salazarism. 
Concerning the construction of the subjectivity, the research is based on the 
reflections of Jean-Paul Sartre, Kierkegaard, Fernando Pessoa, Octavio Paz, and 
other authors. Through this research, we hope to communicate to the reader that it is 
indeed possible, from the enunciative voice of Afirma Pereira’s testimony, to 
elucidate and demystify ideological discourses and ethnocentric paradigms that 
prevail over people’s consciousness and prevent them from asserting themselves in 
the world. 
 

Keywords: Subjectivity. Antonio Tabucchi. Identity crisis. Contemporary literature. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Temos dentro de nós várias almas que são 

controladas pelo eu hegemônico. 

(Tabucchi) 

 

 

O tema a ser pesquisado nesta dissertação é o modo de compreensão da 

subjetividade no romance Afirma Pereira, de Antonio Tabucchi (2013). Para tanto, 

investigamos a construção literária empreendida pelo autor em sua narrativa, em 

especial no que se refere ao protagonista Pereira, sua trajetória de transformações e 

de questionamentos ao longo do enredo.  

Nativo da Itália, Antonio Tabucchi pode, no entanto, ser considerado um autor 

luso-italiano ou “o mais português dos escritores italianos”, conforme o escritor e 

jornalista português António Mega Ferreira (MARQUES, 2011, p. 02). Tabucchi 

nasceu em Pisa no ano de 1943 e faleceu em 2012. Conheceu Portugal aos 22 

anos, e para aí acabou se mudando e vivendo durante um bom tempo, de modo que 

o considerava seu país de adoção. Escreveu mais de vinte e cinco obras. 

Apaixonou-se pelas obras de Fernando Pessoa, traduziu-as para o Italiano e em 

seguida dirigiu a edição italiana dos textos do autor.  

A sociedade portuguesa no final da década de 1930 encontrava-se em estado 

de alerta devido às tensões sociais decorrentes do regime totalitário de Salazar, que 

se deu entre os anos de 1933 a 1974, conhecidos como o Estado Novo de Portugal; 

período marcado por silenciamento, opressão e morte de muitas pessoas.  

O romance Afirma Pereira, que se passa em Portugal nesta época, foi escrito 

em forma de depoimento, como se as ações de Pereira, o protagonista, estivessem 

sendo colhidas para um processo, exibindo constante repetição de expressões como 

“afirma Pereira que” de modo que se estabelece de imediato certo grau de 

suspense.  
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Afinal, em que teria se envolvido Pereira? A quem ele faz essa confissão? 

Estas são algumas das indagações com as quais Tabucchi desenvolve o texto sem 

que venha, no entanto, a respondê-las claramente direcionando sempre o leitor a 

uma reflexão crítica a respeito da obra Afirma Pereira. Obviamente, o autor não 

pretende que a obra seja uma espécie de romance policial, ou político, mas que 

instigue o sujeito por meio de seu protagonista Pereira, por meio de sua postura de 

autenticidade, autonomia e liberdade de expressão na sociedade Portuguesa. 

Dito isso, ressaltamos que é possível sim, por meio do viés literário (até mais 

que os próprios relatos históricos) do romance Afirma Pereira, desmistificar 

discursos ideológicos, ocorridos entre o final de 1930 e a década de 40. Nesse 

romance, Tabucchi procura mostrar ao leitor a sua preocupação e seu compromisso 

em desvelar as injustiças políticas, que, aliás, o incomodavam bastante.  

Então, o romance aparece como meio de alertar quanto ao surgimento de 

sistemas totalitários que outrora silenciaram a expressão e o sonho de cidadania de 

muitos, e que constituem o foco do romance. Ou seja, a obra procura desmistificar 

discursos ideológicos inseridos nos acontecimentos históricos, precisamente 

daquela realidade obscura, que outrora fora vivenciada pelo povo português. 

Realidade que ainda hoje continua repercutindo na desconstrução dessa 

subjetividade, de tal forma que a narrativa do romance traz presente a memória 

desses acontecidos, de modo bem enriquecedor, até mais que a própria 

investigação jornalística. Isto porque a postura da literatura versus o romance de 

Tabucchi consiste num pêndulo entre a estória enquanto um fingir de verdade e uma 

história em seus discursos ideológicos. 

É possível também despertar no leitor, por meio da voz elucidativa do 

romance Afirma Pereira, uma série de possibilidades e de reflexões sobre nosso 

“eu”. Assim, vemos claramente a importância da discussão sobre a subjetividade em 

meio ao regime repressor salazarista, destacada no romance. A partir de sua leitura, 

podemos abrir o leque para diversas discussões acerca da construção da 

subjetividade do sujeito, que é figurado na literatura.  
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Esta pesquisa objetiva investigar a construção da subjetividade do 

protagonista Pereira na obra de Antonio Tabucchi, Afirma Pereira, problematizando 

as incertezas existenciais do sujeito no final da década de 1930, no contexto 

salazarista; nos detendo em averiguar essa construção literária ao procurarmos 

desmistificar discursos ideológicos que alienaram o homem na sociedade. Ao 

escolher essa obra de Tabucchi tivemos em vista o modo relevante e singular com 

que o autor mostra o despertar da consciência de si, afirmada no protagonista 

Pereira. 

Assim sendo, alguns objetivos guiaram a nossa pesquisa, entre eles analisar 

como o autor enfoca em Afirma Pereira o papel existencial do sujeito no mundo, a 

partir das circunstâncias sociais vivenciadas nos fins dos anos 1930, em meio a 

rumores de uma Segunda Guerra Mundial. Identificar no romance a crise de 

identidade do homem contemporâneo, que se prendeu no seu eu e se alienou 

ficando preso no seu “eu hegemônico”. E, por fim, abordar as consequências do 

regime totalitário sofrido pelo personagem Pereira, naquela ocasião tão sombria: 

ansiedade, melancolia, medo, insegurança, solidão, incertezas, entre outras 

consequências. 

A escolha deste tema deu-se em virtude da construção da subjetividade na 

obra Afirma Pereira, que suscita uma reflexão pertinente a perplexidade, 

insegurança e censura, presenciadas no romance pela voz enunciadora de seu 

narrador – autor e personagem – em que ambos elencam a inautenticidade, o 

silenciamento do sujeito, vítima do sistema opressor salazarista em Portugal. Eis 

então a razão de este romance abordar uma literatura de resistência em oposição a 

esses fortes discursos ideológicos dos regimes totalitários. 

A problemática levantada no romance se refere a uma intensa crise de 

identidade do personagem Pereira em meio a uma série de tensões sociais 

ocorridas no final da década de 1930 na Europa, em confronto com as ideologias 

políticas, bem como: o Fascismo, na Itália, o Salazarismo em Portugal e a Guerra 

Espanhola na Espanha. Em meio a esses rumores totalitários que surgiam o 

personagem Pereira, conceituado jornalista da época, sentia-se então perplexo, 

apático, melancólico.  
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Logo, podemos fazer uma associação com o poeta Fernando Pessoa, porque, 

para ambos, o fato de existir provocava uma angústia constante: “e não sei o que 

sinto, não sei o que quero sentir, não sei o que penso nem o que sou” (PESSOA, 

2006, p. 72). 

Faz jus ressaltar que o romance de Tabucchi reconstrói um período obscuro 

da história europeia através de um discurso híbrido em que se misturam o 

testemunho do protagonista Pereira, o gênero romance histórico, as memórias do 

protagonista, além de procedimentos formais, como a intertextualidade, na medida 

em que dialoga tanto com outros trechos de jornais da época e poemas famosos 

quanto com as literaturas italiana e francesa do século XIX e a portuguesa e italiana 

do século XX.  

A pesquisa tem como direcionamento metodológico um estudo investigativo 

bibliográfico do romance Afirma Pereira, no qual refletiremos sobre o ocorrido na 

vida do homem português do final da década de 30. Acentuando como se deu a 

construção do “eu hegemônico” desse sujeito, Pereira, em meio a um momento 

histórico conturbado, marcado pelas ideologias totalitárias.  

Assim sendo, abordaremos temas e preocupações que percorrem toda a obra 

tabucchiana, dando ênfase à crise existencial do homem contemporâneo bem como 

às dúvidas indagativas em busca de respostas que viessem a criar novas 

perspectivas de melhorias para a sociedade. Temos como embasamento teórico: 

Jean-Paul Sartre, Kierkegaard, Fernando Pessoa, entre outros autores.  

Parece-nos que, para Tabucchi, o papel da literatura é o de conduzir a 

sociedade para adquirir outra visão de mundo e uma nova tomada de consciência, 

despertando nas pessoas iniciativas próprias, pois a obra a ser trabalhada desvela 

esse obscurantismo de parecer que tudo está muito bem na sociedade. O romance, 

ambientado em fins década de 30, expressa aspectos importantes da história 

política portuguesa, pondo em evidência a tomada de postura que viesse a 

diferenciar, por meio das personagens, sobretudo por intermédio das ações, dos 

diálogos e dos conflitos que elas vivenciam e desenvolvem no funcionamento 

político e ideológico do regime salazarista.  
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O que nos levou a esse objeto de pesquisa foi poder presenciar no 

protagonista Pereira um silenciamento e um comedimento advindo de vários fatores 

externos nos quais sucumbiram seus vários “eus” de tudo aquilo que ele poderia ter 

sido e não foi. Portanto, nessa obra, o existencial e o político entrelaçam-se e 

conseguem traçar um panorama reflexivo sobre um fato histórico: o totalitarismo e 

suas consequências nefastas à sociedade, mostrando também a necessidade de 

agir diante de tal situação político-social. 

É bom sabermos que o próprio Tabucchi era um intelectual que, por meio da 

literatura, se posicionava politicamente e cobrava a mesma ação dos outros colegas 

intelectuais. Assim, por meio da perspectiva de Pereira, o narrador faz com que o 

leitor fique preso entre a ambiguidade – a articulação que o enredo produz –, já que 

o tom testemunhal da narrativa nos confunde por se vincular a uma personagem 

ficcional que oscila, em sua formulação, entre o depoimento policial e o relato de um 

acontecimento, via um testemunho. 

No primeiro capítulo, apresentamos o autor Antonio Tabucchi e suas atuações 

como crítico literário, destacando suas obras de maior relevância a partir dos 

meados dos anos 70 até aos anos 2000. Veremos que suas obras cada vez mais 

incorporam temáticas diversas, entre elas a subjetividade, a função da 

intelectualidade, a introspeção, o saudosismo e a nostalgia do homem 

contemporâneo na sociedade. A obra Afirma Pereira foi escrita e publicada em 

Portugal em 1993, sendo, logo a seguir, em 1994, traduzida para mais de 18 idiomas 

estrangeiros; fato que tornou ao autor mais conhecido no mundo literário. 

Ainda no primeiro capítulo, nosso intuito consistiu em abordar o projeto 

literário mais geral de Tabucchi, cujo ponto de partida é a literatura de viagens, como 

forma de entrelaçar diálogos com outras culturas via a oralidade, a memória e a 

investigação. De acordo com Tabucchi (2013, p. 17): “sou um viajante que nunca fez 

viagens para escrever sobre elas, o que sempre me pareceu estúpido”. Nesse seu 

projeto literário destacamos também suas experiências de convivência literária com 

Fernando Pessoa, de quem traduziu obras, e com Lugi Pirandello, cujas obras teve 

contato desde a adolescência. 
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Em seguida, evidenciamos o enredo de nossa obra estudada, Afirma 

Pereira, chamando atenção para o drama da personagem Pereira, personagem 

principal que contracena falas com outros personagens, entre aqueles que são pro-

salazaristas, como: o proprietário do jornal Lisboa, anônimo quanto ao nome; Silva, 

amigo de infância de Pereira; Celeste, a zeladora do local onde Pereira residia e 

trabalhava; e personagens anti-salazaristas, como: Monteiro Rossi, o jovem 

jornalista que auxiliava Pereira nos necrológios do jornal Lisboa; Marta, sua 

namorada; Padre Antonio, com quem confessava seus segredos; Manoel, o garçom 

que lhe serve limonada no café Orquídea; e o doutor Cardoso, médico psiquiatra 

que ajuda a despertar um novo eu hegemônico em Pereira.  

Também neste capítulo, acentuamos o depoimento do personagem Pereira 

como forma literária, destacando a importância de sua voz como testemunha. Visto 

que o depoimento de Pereira no romance se dá a partir da concepção fictícia uma 

vez que procura desvelar as verdades dos fatos ocorridos que ficaram na memória 

dos portugueses. O protagonista Pereira se prontifica a dar seu depoimento ao 

narrador, e este, por sua vez, se põe à disposição da personagem para testemunhar 

sua história – embora possamos observar que o próprio escritor esteja aqui na 

mesma condição de testemunha, pois é sabedor de que jamais dará melhor 

testemunho ao leitor senão a partir da própria voz da personagem Pereira. Nesse 

sentido, de acordo com Tabucchi (2007, p. 181), a questão a ser tratada é que: 

“ninguém testemunha pela testemunha”.   

Portanto, no segundo capítulo, acentuamos como se deu a literatura de 

resistência na obra em estudo e como o autor também procura denunciar toda a 

situação de comedimento, silenciamento e opressão do povo português, vivenciada 

no final da década de trinta, tendo por mediação a voz do seu protagonista, o 

jornalista Pereira.  

No terceiro capítulo, abordamos como ocorreu a transformação da 

subjetividade em Pereira a partir da perspectiva da alteridade; como vemos na 

narrativa, a presença do outro foi indispensável para que Pereira transformasse sua 

subjetividade. Ressaltamos ainda o olhar carrasco do outro, segundo a concepção 

teórica de Sartre, de modo a tornar-se, para Pereira, motivo de angústia e mal-estar, 

por lhe requisitar a todo instante mudança de atitude, porém necessária para que ele 

viesse a se desembaraçar do seu “eu” tirânico a quem tanto sucumbia.  
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A seguir, realçamos os motivos pelos quais Pereira adentra numa profunda 

crise existencial, por ser a subjetividade um labirinto de infinitas onde ele procura a 

todo o momento se encontrar. E, para se encontrar com ele mesmo, nesse labirinto 

do seu “eu”, recorre a tomada de consciência, na qual repercutirá sua mudança de 

hábitos; indo, assim, de uma menoridade para um estado de maioridade. Em 

seguida, acentuamos a questão da liberdade como aliada maior de Pereira, no que 

diz respeito a seu poder de decisão na busca incessante de se autoafirmar em sua 

existência.  

O intuito de nossa análise sobre a obra Afirma Pereira, transita também pelo 

entrelaçamento entre ficção e história, enfatizando a problemática da percepção de 

Pereira sobre os acontecimentos históricos do período salazarista. Sendo assim, nos 

interessa compreender como o personagem Pereira se insere em seu momento 

histórico e como, na medida em que essa inserção acontece, ele, paulatinamente, 

deixa sua condição de homem extremamente solitário, conformista e passivo, passa 

a integrar-se de maneira crítica e atuante na resistência política do salazarismo. 
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CAPÍTULO I: A VISÃO LITERÁRIA DE ANTONIO TABUCCHI 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO AUTOR ANTONIO TABUCCHI 

 

 

O escritor Antonio Tabucchi é considerado pela crítica literária uma das vozes 

mais representativas da literatura europeia contemporânea. Escreveu romances, 

contos e ensaios, passando a ser mais conhecido no mundo literário a partir da obra 

Afirma Pereira, publicada em 1993, na Itália. A partir de 1994 o romance foi 

traduzido para mais de 18 idiomas. Em seguida, em 1995, adaptado para o cinema, 

por Roberto Faenza, tendo Marcello Mastroianni como protagonista. Tabucchi 

preferia escrever entre a vigília e o sonho e para isso fazia um diálogo entre seus 

personagens para que assim pudesse ganhar, gradativamente a confiança delas. 

Para o autor, cada obra constituía-se uma procura por crônicas antigas 

sepultadas pelo tempo, como ele mesmo ressalta em Noturno Indiano (1984): 

“minha profissão é procurar ratos mortos, procuro crônicas antigas sepultados pelo 

tempo, esta é a minha profissão que chamo de ratos mortos” (TABUCCHI, 1989, p. 

55). Quanto ao método, escrevia preferencialmente em sua casa de campo em 

Vecchiano, entre o meio dia e a tarde. Afirma Pereira e muitas outras obras foram 

escritas no Alentejo, região situada entre Lisboa e o extremo sul de Portugal, onde 

passava grande parte do ano. 

O livro Afirma Pereira foi traduzido para 18 idiomas, inclusive em português, 

língua pela qual possuía afeição e com a qual manteve fortes relações de contatos 

por muitos anos. Tabucchi começou a escrever a partir da segunda metade dos 

anos 70, e suas obras, nesse período, voltavam-se mais para o regaste do passado, 

evitando cair no esquecimento dos fatos históricos que violentaram a existência 

humana dos italianos. A princípio, seus romances de maior relevância foram: Piazza 

d´Italia (1975) e Piccolo Naviglio (1978).  
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Já nos anos 80, suas obras detiveram-se em temáticas literárias mais 

subjetivas, relacionadas ao ser humano, e sua problemática existencial, permeado 

por incertezas e paixões. Entre elas, Mulher de Porto Pim (1983); Noturno Indiano 

(1984), que o tornou célebre mundialmente ao receber o prêmio francês Médicis 

Étranger; Pequenos Equívocos sem importância (1985); Fio do Horizonte (1986); 

e a obra que mais se destacou nesse período, O Jogo do Reverso (1981).  

Na década de 1990 há uma retomada dos fatos históricos, das questões civis 

e do papel do intelectual na sociedade. Obras publicadas nesse período: Anjo 

Negro (1991); Réquiem (1991); Sonhos e Sonhos (1992); Afirma Pereira (1994); 

Os três últimos dias de Fernando Pessoa (1994); e A cabeça perdida de 

Damasceno (1997). Lembrando que a obra Afirma Pereira, foi a que mais se 

destacou nessa década e a que recebeu os prêmios italianos Campiello e Viareggio 

e o prêmio internacional Jean Monet.  

Já na década de 2000 suas obras marcaram-se fortemente por introspecção, 

saudade e nostalgia do passado: Está ficando tarde demais (2001); Tristano 

Morre (2004); o Tempo Envelhece Depressa (2009); Viagens e outras viagens 

(2010); além dos ensaios, A gastrite de Platão (1998); e Os Ciganos e o 

Renascimento (2000).  

Tabucchi, professor de Língua e Literatura Portuguesa nas Universidades de 

Gênova e de Siena na Itália, também traduziu do português para o italiano, com a 

colaboração de sua esposa Maria José Lancastre, grande parte das poesias de 

Fernando Pessoa, de quem se mostrou um estudioso assíduo. Em numerosas falas 

ao público, comentou como nasceu sua paixão por Pessoa: descobriu o poeta 

português por casualidade, quando ainda era estudante do primeiro curso de 

Filosofia e Letras na Itália, de modo que sempre se destacava como o melhor aluno 

de português.  

Durante uma viagem a Paris comprou, num botequim, um pequeno livro em 

francês: Burreau de Tabac (Tabacaria) de Pessoa, assinado por seu heterônimo 

Álvaro de Campos. A partir daí, fascinou-se pelo poeta. Na viagem de trem de volta 

à Itália logo leu de uma única vez aqueles poemas de a Tabacaria (1932), que ora 

ali se encontravam em suas mãos. Entusiasmou-se a tal ponto que nunca mais 

deixou de buscar outras obras de Pessoa. O trecho que mais lhe chamou a atenção 

foi o de Álvaro de Campos (1980, p. 256): “não sou nada, nunca serei nada. Não 

posso querer ser nada. À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo”.  
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Tabucchi se apaixonou pelas poesias de Pessoa motivado por sua construção 

de toda uma realidade, um universo novelesco próprio, idealizando alguns 

personagens, como Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Bernardo 

Soares, que, no lugar de serem personagens que atuam, são seres que criam o 

fantástico imaginário do leitor. Como afirma Octávio Paz (2013, p. 79): “escrever um 

poema é decifrar o universo para poder cifrá-lo de novo. O jogo da analogia é 

infinito: o leitor repete o gesto do poeta: a leitura é uma tradução que transforma o 

poema do poeta no poema do leitor”.  

Tabucchi fascinou-se não tanto pelo poema em si, ou pelo o autor do poema, 

e sim pela linguagem contida no poema, por compreender e englobar o sentido da 

existência. Tabucchi ainda traduziu para o italiano a obra de Carlos Drummond de 

Andrade, Sentimento del Mondo (1987). Nesse mesmo ano, na França, recebeu o 

Prêmio Médicis Étrange, além de escrever duas obras em língua portuguesa: o 

romance Réquiem (2001), que lhe valeu o título de cidadão português, e os ensaios 

Pessoana mínima (1983). 

Os ensaios de Pessoana mínima marcaram o primeiro contato crítico de 

Tabucchi com Pessoa, no qual, inclusive, Tabucchi apresenta, em 1970, a primeira 

tradução de Pessoa, no caso, a obra O Marinheiro (1913), a uma revista italiana. É 

interessante observarmos que um ano antes de sua morte saíra sua última 

publicação pela editora Sellerio, a obra Raccont com figure (2011). Tabucchi veio a 

falecer em 25 de março de 2012, aos 68 anos de idade, em Lisboa.   

Tabucchi ainda escrevia frequentemente ao jornal italiano La Repubblica, do 

qual era cronista, no qual, após sua morte, foi descrito como um escritor 

“apaixonado por política e um polemista brilhante”.1 Por sua vez, o jornal Corriere 

della Sera, rendeu-lhe suas homenagens evidenciando-o como o “mais original dos 

escritores das últimas décadas” (GOMES, 2008, p. 4-5)  

Vale ressaltarmos que Tabucchi sempre demonstrou sua postura política 

crítica em oposição à hegemonia do governo de Berlusconi na Itália. Por essa razão, 

no ano de 2008, foi processado pelo presidente do Senado, Renato Schifari, por 

questionar, em suas crônicas jornalísticas, o passado, os negócios e as amizades de 

Renato Schifari, especialmente sua relação política com Berlusconi.  

                                                           
1 GOMES, Adelino. Entrevista com Antonio Tabucchi. Revista Mil Folhas, Lisboa, 22 abril de 2008, p. 
4-5. 
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Não podemos nos esquecer outro fato interessante: a obra Afirma Pereira 

foi publicada em 1994 na Itália em plena campanha eleitoral que conduzia ao poder 

o partido de Silvio Berlusconi. A priori, a obra encontrou resistência por parte do 

poder político de Berlusconi, a ponto de ser criticada como maniqueísta, pois veria 

os representantes políticos como os maus e os súditos menos favorecidos como os 

bons. De forma que a obra provocou incômodo por questionar toda e qualquer 

hegemonia política que viesse a prejudicar a sociedade contemporânea. 

Por isso, em 2001, demonstrando seu descontentamento com as injustiças 

políticas cometidas, Tabucchi deixa de ir à Feira Literária Internacional de Paraty, à 

qual fora convidado, por conta da decisão da Justiça brasileira de não extraditar 

Cesare Battisti para a Itália. No mesmo ano, deixou de receber dois prêmios 

literários na Itália, conforme entrevista à jornalista Joana Emídio Marques, do Diário 

de Notícias Artes: 

Este verão recebi dois prêmios literários em Itália. Não fui lá receber 
nenhum. Isto não é arrogância. Mas ali preciso ter cuidado e evito 
misturar-me com o poder italiano, cujas relações tensas com o 
Governo de Silvio Berlusconi são conhecidas. É terrível o mal que 
estes 17 anos de berlusconismo têm feito à Itália. É já um questão de 
regressão antropológica. Basta ligar a televisão para ver a mudança 
nos italianos, que eram elegantes, falavam bem a sua língua, mesmo 
os camponeses. Hoje a face das pessoas mudou. [...] assassinam a 
língua com vulgaridade, apesar de tudo, estou convencido de que, 
em breve, Berlusconi sairá do poder (MARQUES, 2011, p. 44). 

Portanto, sendo Tabucchi um escritor de perfil bastante engajado naquilo que 

escreve, é natural que ele tome essa postura da não participação em algumas 

cerimônias de prêmios, o que demonstra sua coerência com aquilo que escrevia. 
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1.2 O PROJETO LITERÁRIO DE ANTONIO TABUCCHI  

 

 

Visando aproximarmo-nos do projeto literário de Tabucchi, podemos iniciar, 

por exemplo, ressaltando seu diálogo com a obra de Luigi Pirandello (1867-1936), 

dramaturgo pelo qual, desde cedo, Tabucchi nutria grande apreço. Conhecera o 

autor e suas obras por intermédio da avó, que as lia bastante. De tal forma que 

Tabucchi, numa de suas entrevistas, enfatiza a intertextualidade de sua obra com 

Pirandello, ressaltando que desde a adolescência admirava seu modo se escrever, 

acentuando uma história dentro de outra numa mesma obra e também o modo de 

ele abordar a morte em algumas de suas obras, como, por exemplo, em Vestir os 

Nus, publicada em 1922.  

Nesta obra, Ercília, personagem enganada pelo noivo, abandonada na rua, 

rejeitada, acusada e cuja história fora exposta na mídia, para não morrer carregando 

todo o peso da injusta culpa daquilo que ela não fez, resolve tomar uma atitude 

usando a história como forma de desmistificar e despir aqueles que a acusaram na 

história que contaram ao jornal. A postura corajosa de Ercília desvela as aparências 

de seus acusadores que mentiam para viverem disfarçados no real.  

Nesse sentido, Tabucchi se assemelha ao ideário ficcional de Pirandello ao 

procurar descortinar o real por meio do fictício. O projeto literário de Tabucchi busca 

desmitificar as aparências daqueles que comentem injustiças políticas e abusos do 

poder político, nos quais deixam suas marcas da alienação. No caso de Pirandello, a 

peça se pauta em construir uma concepção literária que venha a salvar o mundo do 

obscurantismo na pessoa de sua personagem Ercília, que mentira para poder 

morrer: não para viver.  

Como lê-se em Pirandello (2000, p. 204): “Ercília - Que não menti para viver. 

Isso! Grotti – E para que então? – Para morrer. Isso”. Ou seja, na verdade, por meio 

dessa obra, Vestir os Nús, Pirandello procura desmistificar os trajes dos discursos e 

das vivências medíocres da realidade, trazendo presente fortemente o real sentido 

de não viver não disfarçado. Nesse sentido, Ercília foi salva por meio da “ficção”, 

uma vez que se pode desconstruir máscaras e pseudos discursos do real.  
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Tabucchi, sabedor de que a vida real é permeada por absurdos reais que não 

são verossímeis, logo constitui para ele um desafio de criar outras realidades 

imaginárias opostas àquelas que parecem reais, visando contestar e desmascarar o 

disfarce do real. E o que o impulsiona nesse compromisso de manifestar seu projeto 

literário é a sua vontade de ser escritor, o intuito de melhorar o mundo, por meio do 

pensar literário.  

De acordo com Pirandello:  

Digo que ao pensarmos nesses absurdos reais, que nem mesmo 
verossímeis nos parecem, vemos que a loucura consiste justamente 
no oposto: em criar verossimilhanças que pareçam verdadeiras. E 
essa loucura, permita-me que lhe observe, é a única razão de ser da 
profissão dos senhores autores (PIRANDELLO, 2003a, p. 282). 

Tabucchi procura traçar diálogos com outras culturas, recorrendo à presença 

de personagens que viajam por terras distantes, como Índia, Açores, passando por 

vários pontos da Europa, especialmente Portugal, por meio do imaginário. Sua 

narrativa tem como ponto de partida a oralidade, a memória, a investigação dos 

fatos ocorridos em determinadas épocas. De modo que esses fatores são tão 

recorrentes na literatura de Tabucchi, como se ele estivesse sempre de partida rumo 

a algum lugar desconhecido, conforme ressalta, no prefácio de sua obra Viagens e 

outros viagens:  

Sempre a partir de viagens, mas nunca de viagens realizadas para 
se transformarem depois em literatura de viagens, estes textos 
vagueavam como ilhas num arquipélago flutuante, espalhados aqui e 
ali nos lugares mais variados e sob diferentes bandeiras, quase sem 
consciência de pertença ou identidade, à sua maneira à sua deriva 
(TABUCCHI, 2013, p. 09).    

Outra razão de ser uma literatura de viagem consiste no fato de não pertencer 

a nenhum lugar, mas no privilégio de estar entre lugares, desconstruindo a ideia do 

linear e ao mesmo tempo evitando o perigo do egocentrismo, de se apossar do 

único lugar limitando-o como seu: 
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[...] visitei e vivi em muitos lugares. E sinto-o como um enorme 
privilégio, porque pousar os pés no mesmo chão durante toda a vida 
pode originar um perigo equívoco, o de fazer-nos crer que essa terra 
nos pertence, como se não a tivéssemos por empréstimo, como por 
empréstimo temos tudo na vida (TABUCCHI, 2013, p. 10). 

No entanto, podemos dizer que sua literatura de viagem só encontra sentido 

de ser em suas viagens em si, assim como a vida, que só encontra sentido de ser se 

for vivida. Nessa direção, o personagem Pereira o procurava dia e noite para ser 

narrado pelas viagens literárias de Tabucchi. E, assim, o autor diz que o romance 

nasceu de “um personagem a procura de um autor”, em referência à peça de 

Pirandello Seis personagens a procura de um autor (1921), sobre a tentativa de 

seis personagens que procuram um autor para narrar suas vidas. No prefácio ao 

livro, conta Tabucchi:  

Em setembro, como dizia, Pereira, por sua vez veio me visitar. Na 
hora não soube o que lhe dizer, e, no entanto, compreendi 
confusamente que aquele vago semblante que se apresentava com 
um aspecto de um personagem literário era símbolo e metáfora: de 
algum modo, era a transposição fantasmática do velho jornalista a 
quem eu fora levar a última saudação. Senti-me constrangido, mas o 
recebi com carinho. Naquela noite de setembro, compreendi 
vagamente que uma alma, que vagava no espaço do éter, precisava 
de mim para se narrar, para descrever uma escolha, um tormento, 
uma vida (TABUCCHI, 2013, p. 7).  

Por conseguinte, Tabucchi percebe a literatura a partir da ótica existencial, 

como um meio de se opor ao destino inexorável de todo ser humano: a morte. De 

modo que, falar de morte para ele significa, por assim dizer, a melhor maneira de ele 

expressar a si mesmo e expressar a vida. Sua criação fictícia literária figura um porto 

seguro para encaminhar o indivíduo e ao mesmo tempo de o fazer revigorar suas 

possíveis forças de ser e existir nesse mundo. 

Tabucchi procura oferecer ao leitor, por meio da imaginação, a possibilidade 

de uma vida diferente daquela a que estamos sujeitos, pois a ficção, como imagem 

de vida, é ilusão de uma realidade contada como verdadeira. Nisso, a literatura só 

enriquece cada vez mais a existência do homem, suavizando a trágica condição da 

morte: a ficção literária desmistifica a realidade. Ou seja, o que ela aborda por meio 

do imaginário é muito mais rico do que aquilo que é vivido no cotidiano. O que, 

então, permite ao homem criar mundos possíveis da sua realidade vivida.   
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O dever da literatura, na concepção de Tabucchi, é mesmo instigar perguntas, 

incomodar, despertar para um outro olhar revertido, como frisado na sua obra o 

Jogo do Reverso (1981), cujo ponto de partida é uma narrativa com um movimento 

cíclico, procurando subverter a ideia de existência de uma realidade ordenada, 

lógica e sistemática.  

Esse procedimento literário de Tabucchi, na medida em que nos conduz a 

uma desfragmentação do real, também nos lança ao fantástico e ao misterioso, 

permitindo sonhar com inúmeras possibilidades de ser. É um lançar de dados 

revertido, permeado por várias indagações e imaginações,  

[...] que sabe o que somos, quem sabe onde estamos, quem sabe 
porque aqui estamos, vivamos esta vida como se fosse um reverso, 
por exemplo esta noite, tu deves pensar que és eu e que estás 
contigo entre os teus braços, eu penso que sou tu e que estou 
comigo entre os meus braços (TABUCCHI, 1984, p. 21). 

De fato, ambas, vida e literatura, são vistas como um jogo na concepção de 

Tabucchi. A vida como um jogo, no sentido de estar sempre a nos surpreender de 

maneira inesperada. Nessa perspectiva de se lançar no mundo, no qual atribuímos o 

termo “dasein”,2 seríamos de antemão perdedores. Todavia, perpassados por 

desafios. Logo, percebemos que este pensar existencialista de Heidegger se põe em 

prática na narrativa tabucchiana por meio de uma quantidade de estratégias 

textuais, que se apresentam ao leitor como um jogo no qual o mesmo se envolve.  

O azar, os equívocos cotidianos, os acertos, os paradoxos da vida. Tudo isso 

remete Tabucchi a escrever usufruindo da memória a um antes e um depois da 

existência. Um antes, por se encontrar marcado na memória, de modo que seja 

impossível narrar sem memória. Tabucchi, a seu modo de fazer literatura, procura 

trazer presente em suas obras uma memória que na verdade é muito melhor que a 

própria realidade vivenciada, pois falsifica o real, enriquecendo-o e criando novos 

sentidos.  

  

                                                           
2 Cf.: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia, (2007): termo atribuído pelo existencialismo, 
sobretudo por Heidegger, que o utilizou para designar a existência do homem. Esse ente que nós 
mesmos sempre somos e que, entre as outras possibilidades de ser, possui a de questionar, com 
isso designamos o termo dasein. 
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Nesse sentido, Tabucchi (1989, p. 80) ressalta: “a realidade passada é 

sempre melhor do que realmente foi, porque a memória possui estatuto de 

‘falsificadora’, pois transforma os acontecimentos, dando-lhes outro significado de 

acordo com o tempo”. Daí ser bastante assertiva a constatação de que a memória 

para ele se encontra plena de emoções, e com o passar dos tempos torna-se cada 

vez mais flexível por transformar os acontecimentos, dando-lhe novos significados. 

De acordo com Lucilia Delgado (2010, p. 38), “a memória atualiza o tempo 

passado, tornando-o tempo vivo e pleno de significados no presente”. Desse modo, 

quem lê Afirma Pereira, a priori, recorda, no presente, a intensidade daqueles 

instantes sombrios vividos pelo personagem Pereira, mesmo não fazendo parte 

daquela geração dos fins dos anos 30. Ou seja, a memória contrapõe a linearidade 

do tempo, pois ela, na visão literária de Tabucchi se opõe ao esquecimento uma vez 

que a forma contínua do tempo tenta anular tudo o que passou.  

A memória, pelo contrário, se esforça constantemente para manter vivas as 

lembranças, e assim perpetuar o passado. Lógico que não de forma plenamente 

saudosista, para não aprisionar a personagem do romance numa total apatia sem o 

esforça da busca; contudo, procura desembaraçar as problemáticas do presente. 

Segundo Delgado (2010, p. 40), “são os homens memoriosos, os narradores [...] que 

fazem dos romances, dos poemas e das biografias lugares da memória.  

Embora constatemos, no decorrer de Afirma Pereira, que o protagonista foi 

vítima dessa apatia saudosista, acompanhamos seu percurso de buscar superá-la, 

dando um novo sentido a sua vida. Por essa razão, presenciamos, na narrativa da 

obra, movimentos de recordações como: saltos, retornos e divagações, levando o 

leitor a imaginar as condições da personagem Pereira, e a seguir indagar-se, 

juntamente com ela, o porquê de recordar tanto a morte:  

Vai ver porque seu pai, quando ele era criança, tinha uma agência 
funerária que se chamava ‘Pereira, a dolorosa’, vai ver porque sua 
mulher tinha morrido de tuberculose alguns anos antes, vai ver 
porque ele era gordo, sofria do coração e tinha pressão alta, e seu 
médico tinha dito que se continuasse daquele jeito não lhe restaria 
muito tempo, mas o fato é que Pereira começou a pensar na morte 
(TABUCCHI, 2013, p. 09).  
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De certa forma, a razão seduz Tabucchi a escrever a partir da memória, 

remetendo-a a um depois. O que significa dizer que, quando se escreve conforme a 

concepção de Tabucchi, há uma projeção para o futuro, seja imediato, seja a longo 

prazo. De tal forma que o escrever é pretender, a princípio, deter o instante, fixar no 

papel suas palavras. Não esquecendo que essas palavras escritas no papel são 

feitas por mineral e poderão vir a desaparecer; enquanto a voz literária a partir da 

narrativa da memória (seja ela da personagem, do autor biográfico, do narrador em 

si, ou a voz do leitor) permanecerá por muito mais tempo que a escrita em si. 

Vejamos o depoimento do personagem Tristano, quanto à importância da voz 

literária na obra Tristano Morre (2004): 

[...] tenho uma vantagem em relação a você, amigo, eu sou a voz e a 
sua é mera escrita, a minha é voz... a escrita é surda... estes sons 
que você ouve agora no ar sobre a sua página irão morrer, a escrita 
fixa-os e mata-os, como um fóssil cristalizado no quartzo... a escrita é 
uma voz fossilizada, e não mais tem vida, [...] poderá gravá-la com o 
seu instrumento, é certo, mas estará morta, uma vez mais as 
palavras serão sempre as mesmas, imutáveis, infinitamente 
desprovidas de vontade, não uma voz, o simulacro de uma voz... 
(TABUCCHI, 2007, p. 181).  

Então, entendemos, pela citação acima, a valorização da oralidade quanto ao 

dizer, ao testemunhar, por meio da voz na qual o homem sente essa necessidade de 

manifestar sua existência, que vai além da escrita. Nesse sentido, observamos 

inúmeras vozes que aparecem em Afirma Pereira. Dentre elas, as primeiras a se 

destacar, embora de forma oculta, são aquelas testemunhadas pelo autor Antonio 

Tabucchi, daqueles que, em vida, foram companheiros desse jornalista, até então, 

de nome anônimo, na escrita do romance.  

No prefácio de sua obra o autor salienta:  

Lembro-me nitidamente daquele dia. Pela manhã, tinha comprado 
um jornal da cidade e lera a notícia de que um velho jornalista 
falecera no Hospital de Santa Maria de Lisboa, e podia ser visitado 
para a última homenagem na capela do hospital. Por descrição não 
quero revelar o nome dessa pessoa. Direi apenas que era uma 
pessoa que eu conhecera de passagem, em Paris, no final dos anos 
1960 (TABUCCHI, 2013, p. 06). 
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Prosseguindo nesse sentido de colher os acontecimentos da vida das 

pessoas a sua volta é que Tabucchi, na obra Está ficando tarde demais (2001), 

reúne uma coleção de missivas sobre os detalhes da vida alheia, conforme de 

costume ele dizia: gosto de perder tempo com as vidas alheias. Nestas cartas, 

encontramos contos memoráveis, povoados de vozes perdidas no tempo, que ora 

são um lamento, ora um toque de arrependimento, ora um cochicho. E assim 

percebemos o ruído que faz parte da vida e da natureza estampado nessa obra.  

São estórias, que apesar de pertencerem ao momento vivido pelas 

personagens, nos ressoam atemporais. Ou seja, cada conto com uma pitada de 

estória diferente, contada de um jeito diferente por Tabucchi, porém, imutáveis em 

sua essência de ser e existir na pessoa de cada personagem, algo que o autor 

reforça: “A tudo recolhi de você: migalhas, fragmentos, pó, pegadas, suposições, 

acentos que ficaram em vozes alheias, alguns grãos de areia, uma concha, o seu 

passado imaginado por mim, o nosso suposto futuro” (TABUCCHI, 2004, p. 187).  

Linda Hutcheon, fazendo uso das palavras de Todorov em Poética do Pós-

modernismo, afirma:  

A literatura não é um discurso que possa ou deva ser falso […] é um 
discurso que, precisamente, não pode ser submetido ao teste da 
verdade; ela não é verdadeira nem falsa, e não faz sentido levantar 
essa questão: é isso que define seu próprio status de ficção 
(TODOROV apud HUTCHEON, 1991, p. 146). 

A literatura, para Tabucchi, é aquela que procura provocar inquietudes, 

suscitar dúvidas, e não tranquilizar a mente das pessoas, mas conscientizar a 

sociedade e fazê-la sair da alienação. Os textos de Tabucchi buscam, inúmeras 

vezes, enfocar o real na ficção, tendo sempre a preocupação com as questões 

existenciais, entre elas, as injustiças sociais e políticas, na expectativa de que a 

ficção possa interferir na realidade. Por isso, o narrar literário para Tabucchi reside 

num caminho mais propício a denunciar absurdos cometidos pela e contra a 

humanidade.  
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Conforme Todorov, a literatura possui um potencial transformador: 

A literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando 
estamos profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos 
dos outros seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender 
melhor o mundo e nos ajudar a viver. Não que ela seja, antes de 
tudo, uma técnica de cuidados para com a alma; porém, revelação 
do mundo, ela pode também, em seu percurso, nos transformar a 
cada um de nós a partir de dentro (TODOROV, 2010, p. 76). 

De acordo com Tabucchi, o século XX foi marcado por grandes utopias, como 

também por trágicos desastres (bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki), e ainda, 

por fortes ideologias políticas (nazismo, fascismo, salazarismo), que provocaram 

rumores ditatoriais por toda parte. Nessa perspectiva, o olhar de Tabucchi sobre o 

século XX em processo de transformação, mostrou-se um olhar crítico, procurando, 

de todos os meios, problematizar a realidade em seus escritos, especificamente a 

partir da década de 80. 

Nesse período, direcionou seu viés literário para o interior do homem, seus 

sofrimentos, angústias e buscas incessantes quanto à razão de ser e existir em 

meios a tantos discursos totalitários. De certa forma, a efervescência do surgir 

literário tabucchiano nesse período dos anos 80 tornou-se fundamental para a 

compreensão da história, das angústias e dos sonhos de tantos homens. E, desde 

então, também chamou a atenção de outros escritores quanto ao compromisso com 

as problemáticas sociais. 

O compromisso de todo artista consiste em dizer a verdade de seus 
sentimentos. Não se pode escrever por uma tomada de posição 
previa ou por obrigação social […]. Estes são os grandes 
compromissos do escritor, a convicção e a sinceridade. Se um 
escritor está honestamente convencido de que deve ocupar-se da 
justiça social e se converte em um autor engajado por alguma causa. 
Basta com que não seja uma atitude artificial, uma autoimposição por 
causa não estritamente literárias, porque se não, a escritura se 
recente e sonha falso (CAMPANO, 2005, p. 41-42). 
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O romance Afirma Pereira, objeto de nosso presente estudo, não constitui 

uma exceção na obra de Tabucchi. Ao contrário. Aborda questões que de fato fazem 

parte de sua visão literária de engajamento. A narrativa segue em mão dupla, na 

medida em que acentua o processo histórico e, ao mesmo tempo, aborda o 

processo existencial. Ambientando sua narrativa no período salazarista, Tabucchi 

retoma aí o passado para o presente, acreditando, segundo Hutcheon (1191, p. 

130), que “a única coisa que devemos à história é a tarefa de reescrevê-la”.  

Desse modo, reescreve o passado e os fatos históricos como uma verdade 

possível dentre tantas outras. Todas essas características podem conferir ao 

romance Afirma Pereira a qualidade da metaficção historiográfica, de acordo com o 

marco da pós-modernidade, estabelecido por Hutcheon. Embora não seja 

especificamente esse o viés que adotaremos neste estudo, parece-nos interessante 

apontar o fato. No romance em estudo, o entrelaçamento de gêneros literários, o 

investigativo, a literatura de viagem, de formação, de memórias, confere-lhe um 

hibridismo e uma abertura típicos da literatura contemporânea mais experimental.  

Tabucchi, no prefácio dessa obra, dirigindo-se ao leitor, explica quando e por 

que resolveu contar a história de Pereira, nisso remetendo à obra célebre de 

Pirandello: Seis personagens à procura de um autor (1921). Como mencionado, 

desde cedo, Tabucchi manifestava grande admiração por Pirandello, pelo fato de o 

mesmo criar em seu modo de escrever verossimilhanças tão reais que parecessem 

verdadeiras aos olhos do leitor.  

Eis, então, o desafio de o escritor escrever:  

Digo que ao pensarmos nesses absurdos reais, que nem mesmo 
verossímeis nos parecem, vemos que a loucura consiste justamente 
no oposto: em criar verossimilhanças que pareçam verdadeiras. E 
essa loucura, permita-me que lhe observe, é a única razão de ser da 
profissão dos senhores autores (PIRANDELLO, 2003b, p. 282). 

O que levou Tabucchi, em 1964, a conhecer Portugal, a terra do poeta 

Fernando Pessoa,3 foi seu espírito de aventura e curiosidade em desvelar outra 

pátria, que não a sua, movido pelo encanto, pela curiosidade e pela paixão, que ora 

                                                           

3 Fernando Pessoa ocupou em sua vida diversas profissões, entre elas editor, astrólogo, publicitário, 
jornalista, crítico literário e crítico político, sendo um dos mais importantes poetas da língua 
portuguesa. Escreveu Mensagem (1934) na qual foi a única obra de poesia publicada em vida. 
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trazia em si, da poesia e da literatura pessoana. Esse fascínio de Tabucchi pelos 

valores histórico-culturais dos portugueses, o fez permanecer em Portugal por mais 

de 50 anos. O que seduziu, então, Tabucchi a permanecer por todo esse tempo em 

Portugal?  

Precisamente, o sentir-se contagiado pelo calor humano das pessoas e o 

heroísmo delas diante das intransigências do sistema salazarista da época. Daí 

Antonio Tabucchi situar-se em Portugal e se pôr como estrangeiro, porém, um 

estrangeiro que procura conhecer boa parte dos costumes, das comidas, da 

linguagem, com seus jargões, e o acolhimento das pessoas.  

Em Réquiem (1991), obra escrita originalmente em língua portuguesa, 

presenciamos Tabucchi discorrer acerca de vários fatos cômicos. Por exemplo, ao 

falar de um autor à procura de um escritor – uma alusão a Fernando Pessoa, 

embora no decorrer da obra não deixe claro a qual escritor está se referindo. Essa é 

uma dentre várias outras passagens e obras em que Tabucchi se refere ao grande 

poeta português, declarando várias vezes manter diálogo literário com Pessoa.  

No Réquiem, o autor não revela propriamente o nome de Pessoa durante a 

narração e nem ao final dela: discorre a respeito de tudo o que o poeta luso fez e de 

sua importância para ele, deixando o leitor curioso por saber quem é esse poeta 

oculto e fascinante. Vejamos que, em uma das passagens de Réquiem,4 o narrador 

indaga ao guarda do cemitério: “O que seu amigo oculto fazia na vida? ‘Era escritor, 

escreveu lindas páginas em português, lindas não é bem as palavras, eram páginas 

amargas, era um homem cheio de comoção e de amargura” (TABUCCHI, 2015, p. 

22).  

É curioso observarmos que o autor procura conhecer Pessoa recorrendo à 

memória dos feitos do próprio Pessoa naquela ocasião em Portugal que, por sua 

vez, o autor Tabucchi conhece apenas como fatos históricos que estudou. Mais 

adiante, no mesmo romance, o narrador também ouve testemunhos de populares a 

respeito de Pessoa que conviviam com ele em Portugal. 

  

                                                           
4 “Réquiem de verdi - com aquela canção do réquiem iria absolver a todos, os presente e os 
ausentes, os vivos e os mortos, e principalmente a si mesmo. E depois de cantar iria percorrer a 
nave, iria sair atravessar a praça, voltar para o portão, subir mais uma vez para casa e a dama loira 
que esperava por ele com uma fatia de abacaxi espetado no garfo e dir-lhe-ia: fui absolvido, posso 
entregar-lhe a minha poesia” (TABUCCHI, 1994, p. 99). 
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Essas falas testemunhais da sociedade portuguesa ajudaram o próprio 

Tabucchi, em sua experiência pessoal, a se aproximar de Pessoa. A priori, assim 

que chega a Portugal sente-se sozinho e daí conta a história de como foi viver todos 

esses anos em outra pátria desconhecida. 

Eram noites solitárias, a casa no inverno ficava mergulhada no 
nevoeiro, os amigos estavam em Lisboa e não vinham, ninguém que 
aparecesse ou telefonasse, eu estava a escrever e perguntava a mim 
próprio por que é que estava a escrever, a minha história era uma 
história maluca, uma história sem solução, como é que me tinha 
lembrada de escrever uma história assim? Como é que estava a 
escrevê-la?  E mais:  aquela história estava a modificar a minha vida, 
ia modificá-la, depois de ter escrito a minha vida não voltaria a ser a 
mesma (TABUCCHI, 2015, p. 66). 

Ao chegar a essa nova pátria, Portugal, Tabucchi conhece Alexandre O Neil, 

Cardoso Pires, Cesariny, que se fizeram seus companheiros de lutas políticas. 

Tabucchi, a seguir, foi tido como o mais português dos escritores italianos, por 

António Mega Ferreira Marques (escritor, tradutor e jornalista português) que 

ressalta, a respeito de Tabucchi, a quem considera “o mais português dos escritores 

italianos” (MARQUES, 2011, p. 02).  

Por ser o principal responsável pela divulgação da obra de Pessoa em terras 

italianas bem como entre outras partes da Europa, devemos a Tabucchi, outro olhar 

sobre o poeta português, uma vez que vivia num anonimato, pouco visto e 

enunciado, pelos próprios intelectuais lusitanos: “Devemos-lhe um olhar novo sobre 

a obra Pessoana. Os seus ensaios são iluminadores, abrem portas para 

compreender Pessoa. Veem coisas que os estudiosos portugueses não 

conseguiram ver” (MARQUES, 2011, p. 03).  

Tabucchi, enquanto divulgador de Pessoa, especificamente a partir da década 

de 60, como mencionado anteriormente, teve o mérito de fazer com que esse 

grande poeta português, oculto de certo modo de muitos olhares, ganhasse maior 

divulgação na Europa. Nesse sentido, notamos que Tabucchi constitui-se um ponto 

preponderante do testemunho desse autor lusitano – Fernando Pessoa –, enquanto 

experiência de vida e conhecedor de suas obras, não para ser herói de ninguém, 

mas para divulgar o que havia de nobre nas obras de Pessoa.  
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Marques (2012, p. 01), no Jornal dos Heróis, usando da palavra de 

Tabucchi, enfatiza: “escrevo para testemunhar. Um gesto cotidiano como a luta do 

homem comum para fazer o que é certo”. Tabucchi, durante todo esse tempo de 

convivência com Portugal, tornou-se um grande protagonista da cultura e da história, 

ao ser conquistado pelas obras de Pessoa, que representaram um grande marco na 

sua vida de escritor. 

Além do Poema Tabacaria,5 também lhe chamou a atenção a língua 

portuguesa, a geografia, as tradições culturais. Sendo para Tabucchi muito relevante 

aprender a língua portuguesa, para melhor conhecer a literatura pessoana, conforme 

o escritor nos conta a respeito daquele encontro com o poema Tabacaria: “Não sou 

nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte isso, tenho em mim 

todos os sonhos do mundo” (CAMPOS, 1980, p. 256).  

E assim, é despertada sua curiosidade por Portugal. De modo que os afetos 

da literatura portuguesa que o fizeram provar Lisboa, tornaram-se mais do que uma 

intensa curiosidade, casando-se com Maria José de Lancastre, com quem teve 

filhos. Desse encontro com Pessoa e com Lisboa, adveio, por parte de Tabucchi, 

sua tese de doutorado: O surrealismo em Portugal, defendida em 1969, na 

Universidade de Siena.  

Réquiem se destaca entre seus escritos em língua portuguesa, e também os 

ensaios de Pessoana mínima (1983). Salientando que foi escrita diretamente em 

português, e é considerada seu romance mais alegoricamente autobiográfico. Conta 

a história de um autor italiano, radicado em Lisboa, que se encontra com o espírito 

de um falecido poeta português. É uma narrativa em que vivos e mortos se 

encontram num plano de “alucinação” do protagonista, que é narrador e sonhador ao 

mesmo tempo.  

  

                                                           
5 “O poema Tabacaria é todo cadenciado pela dialética destes dois contrários: por um lado, o desejo 
da aceitação dos faenomena realia, simbolizados pela tabacaria do outo lado da rua; de outro, a 
especulação do poeta sobre “coisa real por fora”. Ou ainda por outros termos, a naturalis salus da 
aceitação fenomênica do real contraposta ao arrepio metafísico da interrogação sobre o próprio real” 
(TABUCCHI, 1983, p. 71). 
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Nesse plano, misto de fantasia e recordações, a personagem reencontra seus 

mortos, seu pai muito jovem, amigos queridos já falecidos, como Tadeu e Isabel, e 

também o poeta “convidado”, fazendo clara alusão a Pessoa. A narrativa de 

Réquiem se passa num intervalo de 12 horas, numa tarde ensolarada em Lisboa. 

Vale ressaltar que o tempo se comprime e se dilata entre tempo passado e presente, 

que se confundem e se invocam, e o protagonista, suspenso entre consciência e 

inconsciência, pode encontrar seus fantasmas no mesmo plano entre espaço e 

tempo.  

Por isso, Tabucchi procura prestar uma homenagem à língua portuguesa, à 

pátria que ele referencia como um lugar de afeto e reflexão. Fazemos jus em 

destacarmos que ele procura evidenciar a presença obsessiva do sonho, de modo 

que sua narrativa se volta a essa exploração do onírico, de certo modo sob 

influência de seu interesse pelo Surrealismo; Réquiem é uma das obras que se 

destacam nesse momento de familiaridade com Pessoa. Enquanto a outra fase, 

posterior aos anos 90, inicia-se com a publicação de Afirma Pereira entre outras 

obras,  nas quais faz oposição às injustiças político-sociais, que a seguir veremos, 

em seu modo de escrever como resistência política. 

Para Tabucchi, tanto a Itália, seu país de origem, como Portugal, sua segunda 

pátria adotada, se encontravam mergulhados num vazio de razão para ser e existir, 

naquele momento sombrio do salazarismo. Segundo Gomes (2008, p. 04), Tabucchi 

fazendo uso da palavra de Fernando Pessoa, diz: “Falta por aqui uma grande razão. 

Teremos de nos contentar com as pequenas razões. É a nossa época. Esta não é a 

época dos grandes ideais. Não existem grandes chamas de entusiasmo. E por isso 

o importante é manter aceso o fósforo”.  

Tabucchi sente como se fosse obrigado a se contentar com pequenas razões, 

entre elas, a alienação. E, por estar numa pátria que não a sua – que não a de sua 

cidadania – motivou-se mais ainda a conhecer o diferente, como bem frisa nessa 

passagem do Réquiem:  

Por que é que sou estrangeiro, deveria saber? Perguntei eu. Porque 
lá fora é que se sabe tudo, disse ele implacável, é aqui neste país 
que as pessoas não sabem nada, as pessoas são ignorantes, esse é 
que é o problema, viajam pouco (TABUCCHI, 2015, p. 46).  
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Notamos aqui que Tabucchi questiona a si mesmo as razões pelas quais se 

encontra lançado numa pátria que não é a sua, no caso a Itália. Mesmo assim, traz 

em si o compromisso da vontade em buscar aprender com as diversidades culturais 

dos portugueses, com o intuito da descoberta do novo. Entendemos que o fascínio 

de Tabucchi pelo novo, o estranho, motivou-o a ter duas pátrias, a Itália e Portugal.  

Por outro lado, não nos esqueçamos que Tabucchi representa um estilo de 

escritor que ama o “ócio”, o não fazer nada, para captar a vida alheia, colher 

detalhes das coisas e do mundo: “estou simplesmente a copiar detalhe, e vejo com 

os próprios olhos. Estou simplesmente a copiar um detalhe, eu sou um pintor 

copiador e faço cópias de detalhes” (TABUCCHI, 2015, p. 53). A partir desse não 

fazer nada, ponto marcante em sua vida de escritor, deixa-se levar pelo imaginário, 

pela contemplação, pela ficção, pelo captar de detalhes da vida alheia como se 

viajassem por lugares distantes, nunca vistos.  

Já Fernando Pessoa, além de seu imaginário poético traz presente em seus 

escritos a modéstia intelectual ao responder a carta a Adolfo Casais Monteiro. A 

princípio, Pessoa se apresenta na carta como aquele que está à procura de 

conhecer o literário sem arrogância, sem ostentação de seus feitos e escritos, sem 

interesse algum de ganhar prêmio Nobel de literatura por ter escrito a obra 

Mensagem (1935), de tal forma que sua única obra publicada em vida, significa, 

para ele, a estreia de si mesmo no mundo.  

De modo que os poemas presentes em Mensagem vão além de seu 

patriotismo português bem como além da própria obra. Vejamos o que afirma: “Sou, 

de facto, um nacionalista místico, um sebastianista racional. Mas sou, à parte isso, e 

até em contradição com isso, muitas outras coisas. E essas coisas, pela mesma 

natureza do livro, a Mensagem não as inclui” (PESSOA, 1986 p. 01).  

Segundo a carta direcionada a Adolfo Casais Monteiro, nem mesmo Pessoa 

sabia explicar o porquê de ser tão múltiplo em seus poemas: “Comecei por esse livro 

as minhas publicações pela simples razão de que foi o primeiro livro que consegui, 

não sei por que, ter organizado e pronto” (PESSOA, 1986, p. 01). Segundo Pessoa, 

é como se o silêncio da obra Mensagem por si só falasse muito mais que as 

justificativas dadas por meio de palavras a alguém. Nesse sentido, o ponto forte 

desta obra é que identificamos poemas com um acentuado teor de sentimento 

nacionalista que tomou conta de Portugal naquele momento em meio às crises do 

primeiro período republicano.  
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Daí, então, o expressivo misticismo nacionalista, representado por um 

saudosismo, elencado em alguns poemas de Mensagem – período das grandes 

navegações representado pela força do império português a desbravar o mundo. De 

modo que esse domínio de aventura dos portugueses sobre outros povos aparece 

sempre simbolizado pela marcante figura do mar:  

Que o mar com fim será grego ou romano: 

O mar sem fim é portuguez 

E a cruz ao alto diz que o que me há na alma 

E faz a febre em mim de navegar 

Só encontrará de Deus na eterna calma 

O porto sempre por achar 

(NICOLA, 1994, p. 83) 

Na citação a seguir, Pessoa responde a Adolfo Casais Monteiro que, desde 

criança, sentia-se cercado por várias vozes de personagens fictícios, que aliciavam 

sua imaginação para a escrita. De tal forma que às vezes Pessoa confundia a 

existência real do seu “eu” com a existência fictícia dos seus heterônimos. Os 

múltiplos heterônimos criados por Pessoa significam, para ele, a necessidade que 

sentia de manifestar a plenitude de sua existência no mundo com toda suas 

multiplicidades e variações. O que, na verdade, manifestou por meio de todos esses 

personagens, distintos entre si em todos os aspectos, inclusive físicos: 

Esta tendência para criar em torno de mim um outro mundo, igual a 
este mas com outra gente, nunca me saiu da imaginação. Teve 
várias fases, entre as quais esta, sucedida já em maioridade. 
Ocorria-me um dito de espírito, absolutamente alheio, por um motivo 
ou outro, a quem eu sou, ou a quem suponho que sou. Dizia-o, 
imediatamente, espontaneamente, como sendo de certo amigo meu, 
cujo nome inventava, cuja história acrescentava, e cuja figura — 
cara, estatura, traje e gesto — imediatamente eu via diante de mim. 
E assim arranjei, e propaguei, vários amigos e conhecidos que nunca 
existiram, mas que ainda hoje, a perto de trinta anos de distância, 
oiço, sinto, vejo. Repito: oiço, sinto vejo. . . E tenho saudades deles 
(PESSOA, 1986 p. 4).  
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Evidenciando-se que Pessoa se manifesta de várias formas por meio da sua 

imaginação, como se criasse para si outros mundos, com outras gentes e outros 

modos de sentir e perceber a realidade. Essa multiplicidade de heterônimos é a 

busca pelo conhecer a si mesmo em todas as suas facetas. A ponto que chega um 

determinado dia em que Pessoa reconhece que escreveu de forma desmedida:  

Acerquei-me de uma cômoda alta, e, tomando um papel, comecei a 
escrever, de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi tinta e 
tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não 
conseguiria definir. Foi o dia triunfal da minha vida, nunca poderei ter 
outro assim. Abri como título o guardador de rebanho. E o que se 
seguiu foi o aparecimento de alguém em mim o meu mestre. 
Aparecera em mim o meu mestre (NICOLA, 1994, p. 25). 

A necessidade de Pessoa em multiplicar-se significa direcionar o pensamento 

para todos os lados, como forma de buscar um pensamento transpessoal, 

convertido em seus heterônimos. De modo que esses heterônimos são outros “eus” 

que pensam com autonomia e singularidade, a tal ponto que cada um dos 

heterônimos possui seu estilo próprio ao escrever. E, ao gerar outros “eus” é como 

se envergasse outras máscaras no palco da vida, pois, o multiplicar-se, dá sentido 

para Pessoa viver no mundo.  

A partir dessa autonomia, sendo ele mesmo, podemos afirmar que Pessoa é 

um poeta confessional, comovido, autobiográfico, concentrando-se obsessivamente 

no desnudamento do segredo do coração, quando diz “tudo é ilusão” (PESSOA, 

1981, p. 76). Um poeta introspectivo que indaga a própria alma, sufocada pela 

angústia do viver e ao mesmo tempo buscando outros modos possíveis de sentir e 

conseguir, quem sabe, se libertar por meio de seus poemas.  

É na perspectiva da ilusão literária que Pessoa nos conduz a uma reflexão no 

poema “Tabacaria”, ao manifestar que a vida é feita por representações, por sonhos. 

Ou, seja, fazendo uso de uma metáfora, é como se todos nós estivéssemos trajados 

por “máscaras” no palco da vida, representando algo, que nós desconhecemos 

quem somos ou que representamos ser; e constatamos neste poema o lançar-se e o 

reverso da vida. 
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Fiz de mim o que não soube. 

E o que podia fazer de mim não fiz. 

O dominó que vesti errado 

Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti, 

e perdi-me.  

(TABACARIA, 1928, p. 153) 

Presenciamos que a representação em alusão à máscara e ao dominó 

contido nos poemas acima surge de forma involuntária e inconsciente em nós. Por 

exemplo, certa pessoa assume determinado disfarce social por comodismo, 

exibicionismo ou conveniência, consciente do que está fazendo. Outro caso a ser 

exemplificado, o do poeta, que pode vestir esta ou aquela máscara sem se dar conta 

de que é uma máscara.  

Em outras palavras, o fazer de mim o que não sei é aparentar ser o que 

nunca fui, porém, achando que sempre fui. O que interessa para Fernando Pessoa é 

o “Eu autêntico”, o rosto que se esconde por trás da máscara. Esse “Eu autêntico” 

representa um eterno vir-a-ser, que jamais se concretizará, tornando-se cada vez 

mais uma incógnita para, em seguida, se perder no tempo. Chegando à definição, 

na realidade, de que não somos nada nesse mundo.  

Fernando Pessoa, no poema a seguir o quinto império, na obra Mensagem 

afirma triste de quem se acomoda por trás de uma pseudo felicidade, porque o 

homem não foi feito para isto, e sim para se lançar no mundo. De modo que a 

vontade de superação é que distingue o herói do homem comum. Como também 

distingue o homem verdadeiro do simulacro. Vejamos o que diz o poema o quinto 

império: 

Triste de quem é feliz! 

Vive porque a vida dura. 

Nada na alma lhe diz 

Mais que a lição da raiz 

Ter por vida a sepultura.  

(PESSOA, 1985, p. 13) 
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O poema acima, a princípio, serve também para exemplificar o quanto a vida 

de Pereira transparecia sob o disfarce da felicidade, da melancolia na sua alma, do 

caminhar somente em direção à morte, o que, porém, se dá até o momento em que 

Pereira descobre seu novo eu hegemônico. De tal forma que, mediante as 

circunstâncias e o passar do tempo, surge em Pereira o descontentamento em ser 

ele mesmo, “um homem autêntico”. E, desde então, Fernando Pessoa, evidencia no 

poema quinto império o ser homem autêntico: 

Eras sobre eras se somem 

No tempo que em eras vem. 

Ser descontente é ser homem. 

Que as forças cegas se domem 

Pela visão que a alma tem!  

(PESSOA, 1985, p. 13). 

Nessa perspectiva devemos conceber também que a obra Os três últimos 

dias de Fernando Pessoa (1994), escrita por Tabucchi, narra a visita dos 

heterônimos Álvaro de Campos, Caeiro, Ricardo Reis, Bernardo Soares a Fernando 

Pessoa, quando se encontrava moribundo na clínica de São Luís dos Franceses em 

Lisboa no ano de 1935. Nesta obra, Tabucchi enfatiza a manifestação de 

reconhecimento e gratidão dos heterônimos direcionados a Fernando Pessoa por 

tudo aquilo que pode ser e representar por meio da voz poética de seus 

heterônimos.  

Dentre as visitas para Fernando Pessoa, está a de Álvaro de Campos, que 

confessa àquele o quanto não soube aproveitar a vida quando viajava em um 

transatlântico rumo ao oriente, de modo que passava todo o tempo despercebido, 

por isso, não fez versos à lua, às noites, aos bailes a bordo. De acordo com 

Tabucchi (1996, p. 17), Fernando Pessoa revela que: “Naquele tempo eu era um 

estúpido, ironizava sobre a vida, não sabia satisfazer a vida que me havia sido 

concedida, e assim perdi a oportunidade, e minha vida se dissipou”.6 

  

                                                           

6 “en aquel tempo yo era um estúpido, ironizaba sobre la vida, no sabía gozar de la vida que me había 
sido concedida, y así perdí la oportunidade, y mi vida se há dissipado” (Tradução nossa. Só tivemos 
acesso à edição traduzida para o espanhol conforme informamos nas Referências). 
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Segundo Tabucchi, presenciamos no reclame de Pessoa que, nesse 

momento de distração, ele não soube capturar por meio do seu olhar o literário 

presente nas coisas. De acordo com Sergio Cardoso (1998, p. 349) o “olhar pensa; é 

a visão feita interrogação”. Então, Tabucchi presencia que Pessoa,7 na vida, deseja 

ter sido muito mais e feito muito mais, por meio dos seus heterônimos, de modo que 

há um vazio do indizível e do não fazer que nem mesmo Pessoa sabe explicar. 

Nessa perspectiva, Tabucchi destaca o quanto Pessoa procura decifrar a 

realidade tal como ela é, todavia, percebendo a inviabilidade de decifrá-la. Assim, 

Tabucchi (1996, p. 17) ressalta que Pessoa: “Depois comecei a querer decifrar a 

realidade, como si a realidade fosse decifrável, e chegou a razão. E com a desrazão, 

o niilismo, depois já não havia criado nada, nem se quer a mim mesmo”.8 Vale 

ressaltarmos que a nadificação da razão se constitui o motivo maior do viver e do 

fazer poético de Pessoa, segundo Tabucchi. 

Nesse aspecto, Tabucchi também comunga com Pessoa quanto à 

magnânima dimensão imaginária fictícia, que se encontra além da razão, do eu e da 

realidade. Assim como a importância da obra literária que dispõe de sua dimensão, 

além dos apócrifos, conforme o revelado por Pessoa ao seu heterônimo Ricardo 

Reis: “Não importa, disse Pessoa, os apócrifos não ferem à poesia, e a minha vida é 

tão vasta que pode inclusive tolerar os apócrifos. Até breve, meu querido Ricardo 

Reis, nos veremos além do negro rio que rodeia o Averno” (TABUCCHI, 1996, p. 

31).9  

Assim, por meio da obra Os três últimos dias de Fernando Pessoa, 

Tabucchi reafirma que o ser e o fazer poético de Pessoa, revelado aos seus 

heterônimos, frente a magnitude da vida, são inesgotáveis e indecifráveis, porque a 

dimensão da vida é muito maior do que aquilo que ele escreveu e viveu. Tabucchi 

ratifica ainda que Pessoa reconhece seus momentos, frágeis, inúteis e fortes, 

representado em seus escritos por meio da voz de seus heterônimos.   

                                                           
7 “Pessoa é um gênio porque percebeu o reverso das coisas, do real e do imaginado, a poesia dele é 
um juego del revés” (TABUCCHI, 1984, p. 17).  

8 “después empecé a querer descifrar la realidad, como si la realidad fuera descifrable, y llegó lá 
desazón. Y con la desazón, el nihilismo, después ya no he creído en nada, ni siquiera en mi mesmo” 
(Tradução nossa. Só tivemos acesso à edição traduzida para espanhol conforme informamos nas 
Referências). 

9 “no importa, dijo Pessoa, los apócrifos no dañan a la poesía, y mi obra es tan vasta que puede 
incluso tolerar los apócrifos, hasta pronto, mi querido Ricardo Reis, nos veremos más allá del negro 
río que rodea el Averno” (Tradução nossa. Só tivemos acesso à edição traduzida para espanhol 
conforme informamos nas Referências) 
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Na obra Os três últimos dias de Fernando Pessoa Tabucchi reforça que 

Pessoa gostaria de ter definido um conceito para a vida, a natureza, porém, não 

encontrara espaço em seus poemas para tal. Já no final de seus últimos dias, o 

poeta passa a ver a vida além dos montes, sendo acolhido pelo “Aqueronte”10 de 

Sócrates. Entendemos que os heterônimos de Pessoa consistiram na melhor 

maneira encontrada por ele para manifestar o seu lado intelectual, moral e poético. 

Ou, seja, o encadeamento da multiplicidade de seu imaginário poético se deu de tal 

forma que Tabucchi chama a atenção do leitor ao ressalvar que Pessoa elege 

Caeiro, um de seus heterônimos, como pai e mestre de sua vida interior. Razão pela 

qual afirma:  

Pessoa sorriu. O sabia, disse, sempre havia lhe considerado meu 
pai, inclusive em meus sonhos, havia sido o senhor sempre o meu 
pai, e não tinha nada que o reprovasse, Maestro, acreditava eu por 
ter me dado a vida interior (TABUCCHI, 1996, p. 21).11  

Segundo Tabucchi, o que levou Pessoa a nomear Caeiro como seu pai e 

mestre, residiu no fato de que o mesmo necessitava de um guia espiritual em sua 

vida interior, vindo a direcioná-lo a lugares desconhecidos, conforme o que 

constatamos na citação a seguir:  

Veja querido Caeiro, respondeu, o fato é que eu necessitava de 
um guia, um coagulante, não sei como me explicar, de outro 
modo minha vida se transformou em mil pedaços graças ao 
senhor, pois encontrei uma coesão, na realidade sou quem lhe 
nomeio como pai e mestre (TABUCCHI, 1996, p. 23).12 

  

                                                           
10 Aqueronte, conforme obra de Platão Fédon (399 a. C), relata sobre o destino da alma, lugar 
oferecido pelos deuses como recompensa àquelas almas que foram justas e piedosas na Terra. 

11 “Pessoa sonrió. Lo sabía, dijo, siempre le he considerado mi padre, incluso em mis sueños há sido 
usted siempre mi padre, no tiene nada que reprocharse, Maestro, créame, para mí usted ha sido um 
padre, aquel que me ha dado la vida interior” (Tradução nossa. Só tivemos acesso à edição traduzida 
para o espanhol conforme informamos nas Referências). 

12 “Verá, querido Caeiro, respondió, el hecho es que yo necesitaba un guía y un coagulante, no sé si 
me explico, de outro modo mi vida se hubiera hecho mil pedazos, gracias a usted he encontrado uma 
cohesión, en realidad soy quien le eligió a usted como padre y mestre” (Tradução nossa. Só tivemos 
acesso à edição traduzida para espanhol conforme informamos nas Referências). 
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Observamos que, estando Caeiro na condição de pai e mestre, Pessoa, 

agonizando nos seus últimos dias de vida, não se despede propriamente de seu 

heterônimo Caeiro. Pelo contrário, há um silenciamento por haver entre ambos uma 

cumplicidade interior, como bem frisa Tabucchi (1996, p. 24): “Pessoa fechou os 

olhos por um instante. Quando voltou a abri-los não havia ninguém em casa. Então 

chamou a enfermeira. E pergunta-lhe, que dia é hoje?13  

Nesse sentido, entendemos que a relação de cumplicidade interior para com 

seus heterônimos, entrelaçada pelo tempo, jamais haverá fim ou despedida, tanto 

para ele, Pessoa, como para seus heterônimos. Por conseguinte, adiante damos 

ênfase ao depoimento como forma literária de Pereira.  

 

 

1.3 O ENREDO DE PEREIRA 

 

 

Naquela noite de setembro, compreendi 

vagamente que uma alma, que vagava no 

espaço do éter, precisava de mim para se 

narrar, para descrever uma escolha, um 

tormento, uma vida 

(Tabucchi). 

 

 

Pereira levava uma vida sem grandes atrativos, traduzindo contos do francês 

e alternando seu paradeiro de casa para o café “Orquídea”14. Em sua residência, 

onde existia um pequeno escritório, ficava a redação cultural Jornal Lisboa no qual 

trabalhava como jornalista. O jornal se restringia à publicação de traduções de 

contos e trechos de romances franceses do século XIX, os quais ele próprio se 

encarregava de traduzir, e à seção “Efemérides”, na qual fazia elogio a algum 

grande escritor já morto que considerasse merecedor de uma homenagem. 

                                                           
13 “Pessoa cerró los ojos por um instante. Cuando volvió a abrirlos la habitación estaba desierta. Tocó 
el timbre para llamar a la enfermera. Qué día es hoy?, preguntó” (Tradução nossa. Só tivemos acesso 
à edição traduzida para o espanhol, conforme informamos nas Referências). 

7 Café Orquídea: lugar onde intelectuais e poetas se encontravam para prosear sobre literatura em 
Lisboa.  
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A vida de Pereira incorporava-o muito bem ao ambiente em que ele vivia. 

Como a história se passou nos sinistros anos da ditadura de Salazar em Portugal, 

ser “discreto”, “comedido” e “obediente” fazia parte de um arsenal de 

comportamentos de sobrevivência. Como afirma Pessoa (2006, p. 59) na obra 

Desassossego “mover-se é viver, dizer-se é sobreviver”. Tabucchi, por sua vez, 

descreve a metáfora de Portugal, que se apresentava bonito, pequeno, beijado pelo 

mar e pelo clima, porém, tudo era tão difícil.  

Certo dia, Pereira, folheando uma revista literária, encontrou um artigo que lhe 

interessou, pertinente a essa questão:  

Afirma Pereira e por acaso, por puro acaso, começou a folhear uma 
revista. Era uma revista, literária, que, no entanto também tinha uma 
seção de filosofia. Uma revista de vanguarda, talvez, disso Pereira 
não tem certeza, mas que tinha muitos colaboradores católicos 
(TABUCCHI, 2013, p. 09).  

De imediato, entra em contato com o autor da revista, em quem descobre um 

jovem de vinte e poucos anos, chamado Monteiro Rossi. É quando o leitor tem 

contato com esse que será o personagem-chave na mudança que ocorrerá com 

Pereira. A princípio, Pereira simpatiza com o jovem escritor. Contudo, percebe nele 

também algo de irreverência política. Ao oferecer-lhe, por exemplo, o posto de 

colaborador nos necrológios, recebe como primeira proposta um elogio fúnebre de 

García Lorca (poeta e dramaturgo espanhol morto em circunstâncias obscuras no 

início da Guerra Civil Espanhola).  

Esclarece ao jovem jornalista Rossi que o jornal Lisboa, pelo qual ele é 

responsável, não se envolve com política, sendo totalmente apolítico e 

independente. Nesse sentido, “Afirma Pereira”: 

O jornal Lisboa não é um lugar para se escrever romances, porém 
se escrevem fatos que correspondem à verdade ou que assemelham 
à verdade, de um escritor, o senhor não deve dizer como morreu, em 
quais circunstancias e o porquê, deve simplesmente dizer que 
morreu e depois deve falar da sua obra, e fazer, sim um necrológio, 
mas no fundo tem de fazer uma crítica, um retrato do homem e da 
obra, o que você escreveu é completamente inutilizável, a morte de 
García Lorca ainda é misteriosa (TABUCCHI, 2013, p. 32). 
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Desde então, Monteiro Rossi é admitido no jornal, ciente de que seus escritos 

só seriam publicados mediante a permissão de Pereira. No segundo instante, 

Pereira continuava pagando-o com seu próprio dinheiro; assim, cada vez mais o 

pacato jornalista se via enredado na órbita de luta e engajamento político em que os 

dois se encontravam. E Pereira chama a atenção de Rossi “se quiser tornar-se um 

bom crítico, tem que refinar seus gostos, tem que se aprimorar, tem que aprender a 

conhecer os vinhos, a cozinha, o mundo” (TABUCCHI, 2013, p. 35).  

As circunstâncias sociais de tensão na época fizeram com que Pereira se 

comportasse alheio, e, por fim obscuro, pois não assinava os necrológios com seu 

nome, mas como “Efemérides”, para não se comprometer, optando por viver sob 

uma pseudo aparência, quando escrevia no jornal Lisboa, apenas necrológios. Por 

receio, Pereira se tornou um homem comedido, discreto, obediente ao sistema.  

Pereira não parecia estar contente com essa sua atitude. A pista que 

Tabucchi nos dá acerca desse descontentamento do personagem é a presença de 

doenças psicossomáticas, tais como: obesidade, pressão alta, cardiopatia, 

ansiedade e hábitos rotineiros e repetitivos do jornal ao café Orquídea. Interagia 

sempre com o mesmo garçom, levava uma vida tediosa, sentia-se velho 

precocemente, alimentava-se com a mesma comida (omelete), tomava a mesma 

bebida (limonada).  

Além do mais, Pereira havia criado o hábito de conversar com o retrato de 

sua esposa falecida: “havia algum tempo tinha criado o habito de falar com o retrato 

de sua mulher. Contava-lhe o que havia feito durante o dia, confessava-lhe seus 

pensamentos, pedia conselhos” (TABUCCHI, 2013, p. 16). E Pereira sentia falta do 

filho que não teve, em vista da frágil doença de sua falecida esposa, 

Teria gostado de ter um filho, mas não podia pedir isso àquela 
mulher frágil e sofredora que passava noites insones e longos 
períodos no sanatório. E lamentou porque agora, se tivesse tido um 
filho, um filho já crescido com quem sentar-se à mesa e falar, não 
precisaria falar com aquele retrato que aludia a uma viagem distante 
da qual mal se lembrava (TABUCCHI, 2013, p. 17). 
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Pereira, na condição de jornalista, via suas ações estampadas no jornal 

Lisboa, representando sua própria pessoa. Isso, porém, vai cada vez mais 

incomodando-o por ser coagido a omitir suas ideias no jornal, como se ali estivesse 

silenciando sua voz escrita, enganando a si mesmo e a sociedade do Alentejo. O 

sistema salazarista força-o, de fato, ao silenciamento de suas opiniões verídicas, 

era-lhe tolhida a expressão intelectual, por não poder expressar sua crítica 

jornalística, apenas descrever biografias de escritores franceses do século XIX, visto 

que naquela ocasião o jornal representava a única fonte indispensável de 

informações na região de Alentejo. E Pereira indaga-se: 

Quem poderia ter a coragem de dar uma notícia daquelas, a de 
quem um carreteiro socialista fora massacrado no Alentejo em sua 
carroça, respingando sangue em seus melões? Ninguém, porque o 
país se calava, não podia fazer outra coisa senão calar, e enquanto 
isso as pessoas morriam e a polícia mandava e desmandava.  E 
pensou esta cidade fede a morte, a Europa toda fede a morte 
(TABUCCHI, 2013, p. 14). 

Notamos que Pereira consiste num ícone da melancolia europeia: aquele que 

vivia de um passado feliz, glorioso, mas não se desligava, não fazia o luto e nem 

conseguia seguir adiante, fazer novos planos. Além disso, como a história se passa 

um ano antes da Segunda Guerra Mundial, podemos fazer uma correlação com o 

fato histórico. As narrativas tanto no romance como no filme15 começam com os 

questionamentos de Pereira sobre a morte. O narrador deixa evidente que Pereira é 

católico, todavia, não crê na ressurreição da carne, mas acreditava na ressurreição 

da alma.  

O protagonista Pereira, sentindo-se intimidado, não procurou se envolver 

mais assiduamente nas elucidações dos fatos ocorridos em meios às tensões 

políticas ditatoriais portuguesas. Podemos fazer um contraste dessa postura de 

Pereira com aquela de outra personagem de Tabucchi: Firmino, da obra A cabeça 

perdida de damasceno (1996).  

  

                                                           

8 FAENZA, Roberto. Páginas da Revolução. Elenco: Marcello Mastroianni; Joaquim de Almeida; 
Daniel Auteuil; Stefano Dionisi. 104 min. Portugal, França, Itália: KG Productions, 1996. (Título 
original: Sostiene Pereira).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcello_Mastroianni
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joaquim_de_Almeida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Daniel_Auteuil
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Stefano_Dionisi&action=edit&redlink=1
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Também jornalista, Firmino investiga e se pronuncia em favor do assassinato 

de Carlos Rosa, morto pela força da Guarda Nacional Republicana de Portugal. O 

personagem Firmino é, portanto, muito mais atuante do que Pereira – talvez por ser 

um romance escrito no pós-guerra, Tabucchi (1998, p. 25) pôde se manifestar 

afirmando: “Firmino, jornalista, sentia-se no direito de perguntar. Estavam rodando 

há pelo menos meia hora, primeiro nas largas ruas do centro e agora em ruelas 

impossíveis e estreitas, de um bairro que Firmino não conhecia”. Vejamos que aí há 

uma investigação mais evidente, enquanto em Afirma Pereira há nebulosidade nas 

elucidações dos fatos.     

Já Pereira, na condição de jornalista, portava-se apreensivo, pois sentia-se 

pressionado pela sociedade, a dar-lhe explicações do que estava ocorrendo naquele 

momento na Europa. Só que Pereira se manifestava tão alheio aos acontecimentos 

a ponto de o próprio garçom, Manuel, do café Orquídeas informá-lo sobre o que 

estava ocorrendo em Portugal e nos países circunvizinhos: 

O garçom chegou, ele lhe perguntou: quais as novas, Manuel? Doutor 
Pereira, se o senhor, que está no jornalismo, não sabe… respondeu 
Manuel. Estive nas termas, afirmou Pereira, e não li os jornais, sem falar 
que pelos jornais nunca se ficam sabendo de nada, o melhor é conseguir as 
notícias de viva voz, por isso estou lhe perguntando, Manuel. Coisas 
inacreditáveis, doutor Pereira, respondeu o garçom, coisas inacreditáveis. E 
se foi (TABUCCHI, 2013, p. 60). 

Todas as chamadas telefônicas da sala de trabalho de Pereira tanto as 

realizadas quanto as recebidas deveriam passar por Celeste, a zeladora do prédio, 

uma informante disfarçada da polícia, a qual tinha o poder, portanto, de interceptá-

las. De modo que o controle da polícia não se restringia apenas aos telefonemas, 

como também às correspondências interceptadas por ela: “Bom dia, doutor Pereira, 

chegou uma carta para o senhor, é uma carta expressa, o carteiro a trouxe às nove, 

eu é que tive de assinar” (TABUCCHI, 2013, p. 38).  

O primeiro ato em que Pereira se envolve na luta em oposição aos regimes 

totalitários de sua época acha-se na ida do primo de Monteiro Rossi para Lisboa.16 

Bruno Rossi, também jornalista, o qual Pereira abriga em uma pensão discreta onde 

não levantaria suspeitas. O jovem vinha da Espanha, envolvido em uma sangrenta 

                                                           
16 “Lisboa acidentada, variada, em degraus, com terraços imprevistos, constelada por buracos, por 
aberturas, por espaços que se escancaram de repente, por lugares históricos o aqueduto das Águas 
Livres, o Castelo a torre de Belém” (TABUCCHI, 2003, p. 92). 
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guerra civil, a fim recrutar voluntários dispostos a fazer parte de uma brigada 

internacional que lutava pela causa republicana. No entanto, apesar do apoio que 

dispensa aos jovens, Pereira reafirma seu posicionamento apolítico:  

Eu não estou interessado nem na causa republicana nem na causa 
monárquica, eu dirijo a página cultural de um jornal vespertino e essas 
coisas não pertencem ao meu mundo, eu vou lhe encontrar um pouso 
tranquilo, mais do que isso não posso fazer, e o senhor que cuide de não 
me procurar, porque eu não quero ter nada a ver nem com o senhor nem 
com a sua causa (TABUCCHI, 2013, p. 64). 

Então Pereira foi convencido por seu cardiologista, o doutor Costa, a 

conhecer a clínica Talassoterápica de Parede para se internar por alguns dias, que 

“trata de reumáticos e cardíacos com métodos naturais, tem banhos de algas, 

massagens e tratamentos para emagrecimento, e ademais há médicos 

extremamente competentes que estudaram na França” (TABUCCHI, 2013, p. 68). 

Pereira, ao dirigir-se de trem rumo a Parede, começou a pensar na vida que levava, 

embora não tivesse vontade nem de pensar nisso. Quando pela janela do trem 

“Pereira pensou há quanto tempo não tomava um banho de mar, e pareceu-lhe que 

fazia séculos” (TABUCCHI, 2013, p. 78); relembrou os tempos de estudante em 

Coimbra, quando ia às praias e o quanto as pessoas e os colegas estudantes o 

admiravam.  

À medida que o trem passava diante da cidade de Santo Amaro chamava a 

atenção de Pereira, pois havia uma bela praia à qual não conseguiu resistir a um 

banho. Pereira não sabia explicar aquele impulso em querer tomar banho no mar, 

adotando a seguinte atitude:  

[...] entrou na água com calma, devagarinho, deixando que o frescor 
o abraçasse lentamente. Depois quando a água chegou até o 
umbigo, mergulhou e começou a nadar em nado livre, lenta e 
comedidamente. Nadou bastante até as boias (TABUCCHI, 2013, p. 
79).  
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Falando com o retrato de sua esposa como de costume, diz: 

Encontrei um médico inteligente, disse chama-se Cardoso, estudou 
na França, ilustrou-me uma teoria sua sobre a alma humana, aliás, é 
uma teoria filosófica francesa, parece que dentro de nós há uma 
confederação de almas e que de vez em quando há um eu 
hegemônico que toma as rédeas da confederação (TABUCCHI, 
2013, p. 97). 

Doutor Cardoso adverte a Pereira que ele é capaz de conquistar sua 

confiança, mostrando-se menos circunspecto, porque tem um superego forte, está 

em busca do seu novo eu hegemônico. Eis então a razão de Pereira estar em 

conflito consigo próprio. E Pereira reconhece sua situação conflituosa ao afirmar: 

[...] eu sou o que sou, com minhas lembranças, com minha vida 
passada, as recordações de Coimbra e de minha mulher, uma vida 
passada como repórter de um grande jornal, de mim o que restaria? 
Doutor Cardoso lhe responde a elaboração do luto (TABUCCHI, 
2013, p. 117).  

Doutor Cardoso continua advertindo Pereira que há uma grande necessidade 

de ele viver no presente a viver pensando somente no passado. E, assim que doutor 

Cardoso saiu pela porta, Pereira sentiu uma enorme saudade que “não saberia dizer 

de que, mas era uma saudade enorme de uma vida passada e de uma vida futura, 

afirma Pereira” (TABUCCHI, 2013, p. 120). 

Pereira, à medida que procura se situar politicamente no mundo, faz uma 

intensa reflexão sobre a vida e a morte bem como a respeito de suas atitudes no 

mundo. Ao término do enredo do romance Afirma Pereira, logo após a tortura de 

Monteiro Rossi, submetido à morte pela polícia velada salazarista, Pereira, sendo 

testemunha do que ocorrera, toma uma postura de imediato, politicamente, como 

intelectual. Em seguida, escreve um artigo sobre o assassinato de Monteiro Rossi a 

ser publicado no dia seguinte no jornal Lisboa.  
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Lançando mão de artifício um tanto quanto perigoso, solicita ajuda ao Doutor 

Cardoso que se passa por responsável pela censura, liberando assim a publicação 

do artigo. Após a publicação do artigo no jornal Lisboa, Pereira se apropria de um 

passaporte falso para se exilar na França. Trata-se, assim, como procuramos 

demonstrar, de um romance que narra um percurso da disputa de consciência e da 

profunda modificação da subjetividade de Pereira.  

 

 

1.4 O DEPOIMENTO COMO FORMA LITERÁRIA  

 

 

A questão é essa ninguém testemunha pela 

testemunha  

(Tabucchi). 

 

 

Neste item abordamos como se dá a narração do romance Afirma Pereira, 

que ocorre tanto nos discursos direto das personagens como nos indiretos. Como 

estas vozes perpassam até o discurso indireto livre do narrador no decorrer da 

narrativa do romance. E quais seriam os possíveis posicionamentos do leitor 

mediante o ocorrido na narração. 

A princípio, o romance Afirma Pereira de imediato nos remete a um diário, no 

qual a capa apresenta várias linhas traçadas na vertical, como se estivesse 

convidando, logo o leitor, a adentrar nesse diário. Desse modo, a obra nos desperta 

a curiosidade de conhecer o depoimento de Pereira. A seguir, a terceira folha de 

guarda, alicia ainda mais a curiosidade do leitor, na medida em que apresenta o 

tema “Afirma Pereira: um testemunho”. Continuando ainda a instigar a curiosidade 

do leitor, levando-o a se perguntar: que testemunho é esse? De quem? O que 

ocorreu? Que fatos foram esses que incriminaram o personagem a ponto de o levar 

a depor? Além do mais, as folhas de guardas se apresentam em cores pretas, 

simbolizando aqueles momentos sombrios sucumbidos pelo silenciamento e pela 

subserviência vividos por Pereira.  
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Essas cores em preto nos remetem aos tempos vivenciados por Pereira, 

primeiro momento preso ao saudosismo do passado glorioso em Portugal; segundo 

momento, a tensão do presente, manifestada pelas forças ditatórias portuguesas; o 

terceiro momento, a morbidez intelectual e de saúde da personagem Pereira. Já, ao 

término da obra, apresenta a última folha de guarda, em cor preto, que, logo a 

seguir, contrasta com a cor roxa interna da obra, a qual se entreabre, simbolizando, 

podemos dizer, o encaminhamento do processo de transformação de Pereira rumo à 

sua autoafirmação.  

Tabucchi, a respeito da ambientação do ano de 1938 em terras lusitanas, 

chama a atenção do leitor para uma reflexão crítica, por meio da representação das 

vozes de seus personagens tanto os pró-salazaristas como os anti-salazaristas. 

Nessa perspectiva, percebemos que a razão maior do sistema salazarista 

especificada no romance consiste em formar um homem português que seja 

obediente e trabalhador. Sob esse discurso ideológico constrói-se o personagem 

Pereira: um personagem que fosse inverso à moda da ditadura.  

Tabucchi problematiza, por meio dos personagens, toda a organicidade do 

regime salazarista em querer tornar-se absoluto na subversão do povo português. 

Daí o romance Afirma Pereira procurar questionar cada discurso ideológico: o 

imperial, o do corporativismo, o religioso entre outros. De modo que a palavra 

“afirma”, que pontua o romance do começo ao fim, marca o posicionamento do 

narrador como dependente do posicionamento de Pereira, o personagem, para 

narrar a história, uma vez que é o relato dele que constitui a base principal para o 

desenrolar da narrativa incumbindo ao narrador recontar ao leitor aquilo que o 

jornalista português testemunha. Em se falando de narrativa, Marília Scaff, em seu 

artigo Narrar e viver (1996), usando das palavras de Barthes, diferencia quem fala 

na narrativa, que, com certeza, não é o mesmo quem escreve. E quem escreve não 

é quem é: 

O autor pertence, então à esfera da vida real, enquanto o narrador, 
bem como os personagens, está restrito à narrativa, nível textual. O 
narrador é um “ser de papel” por só existir inserido na narrativa, 
dependendo dela para ter vida. Para que o narrador exista, é 
também necessário que o autor “morra” que ceda seu lugar à voz do 
narrador, condições estas fundamentais à existência da obra literária 
(SCAFF,1996, p. 75).  
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Desse modo, a trama se passa entre Pereira e a realidade portuguesa, 

mediada pelos personagens Monteiro Rossi e Marta. A ambientação da narrativa se 

desenvolve no ano de 1938 em Portugal. Sendo que alguns lugares são mais 

decorrentes, como a pequena sala onde Pereira trabalha, o Café Orquídeas onde 

faz algumas de suas refeições e sua residência localizada na Rua da Saudade. A 

narrativa do romance Afirma Pereira se dá de forma linear, narrando um fato que já 

aconteceu e que ao mesmo tempo está sendo relatado pelo narrador a partir das 

afirmações do próprio Pereira.  

Na realidade, todo o desdobramento da narrativa ocorre a partir do momento 

em que ele conhece Monteiro Rossi e Marta na Praça da Alegria, onde há um baile 

popular com canções e violões. De acordo com o narrador: “Era vinte e cinco de 

julho de mil novecentos e trinta e oito, e Lisboa cintilava no azul de uma brisa, afirma 

Pereira” (TABUCCHI, 2013, p. 13). O ponto culminante ocorre quando Monteiro 

Rossi é torturado e morto. O desfecho se dá com a publicação do acontecido pelo 

próprio Pereira no jornal Lisboa.   

No entanto, temos uma observação sobre a questão do narrador, pois o 

subtítulo do romance é “Um testemunho”. Sabemos que se trata de um testemunho 

dado por Pereira no mote que se repete constantemente: “Afirma Pereira”, contudo, 

não são fornecidos ao leitor quaisquer dados que permitam distinguir quem anota 

esse testemunho, que, por sua vez, pode ser lido num tom de testemunho pessoal, 

depoimento policial, ou simplesmente uma afirmação estética da obra.  

As inúmeras possibilidades de interpretação sobre o narrador surgem do fato 

de que a narração acontece em terceira pessoa, porém, esse narrador abre espaço 

para outras vozes se manifestarem dentro de seu discurso.  

Esse narrador cede sua voz para outros personagens da narrativa, 
não dominando o discurso, abrindo espaço para as várias vozes e 
opiniões divergentes do romance, para os textos de jornal, para as 
efemérides, estabelecendo uma grande rede de diálogos, o que 
caracteriza o texto como “dialógico”, segundo acepção bakthiniana 
do termo (ANDRADE, 2009, p. 221). 
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A narrativa é construída com base nessas várias vozes, as quais 

representam, por vezes, ideologias opostas e fazem com que o “testemunho” de 

Pereira se situe entre essas ideologias. E daí abre-se espaço para que o narrador 

seja interpretado de forma plural, porque pode ser uma testemunha para quem 

Pereira narra aquele tempo de convivência com Monteiro Rossi e o seu despertar de 

um estado de alienação para uma tomada de consciência e posicionamento político; 

pode ser, também, um escrivão da polícia salazarista que, diante da captura de 

Pereira, colhe o depoimento dado pelo jornalista português; pode ser, inclusive, um 

testemunho a um juiz do tribunal da literatura, como Tabucchi afirma: “decidi fazer 

essa escolha como uma espécie de depoimento de testemunho, como indiquei no 

subtítulo do romance. É um testemunho que não sei a quem se dirige” (apud 

ANDRADE, 2009, p. 220).  

O fato de não saber a quem se dirige o testemunho por parte do autor faz 

com que o testemunho de Pereira sugira ser validado e julgado somente pelo leitor, 

porque, no limite, só a ele, leitor, compete e interessa esse depoimento de Pereira. 

O romance Afirma Pereira, na condição de testemunho de um fato real ocorrido há 

quase sessenta anos em Portugal, reveste-se de uma concepção da metaficção 

historiográfica. De modo que põe em jogo a verdade estabelecida pelo relato oficial, 

abrindo a possibilidade para desconstruir verdades e discursos antes silenciados 

pelo discurso hegemônico dominante do salazarismo.  

Conforme Linda Hutcheon (1991, p.149) a questão é que a história se ocupa 

com a verificação dos fatos enquanto a ficção com o testemunho da verdade, de tal 

forma que ambas as vozes narrativas no romance são formas de sistemas de 

significação em nossa cultura; são formas de medir o mundo com o objetivo de 

introduzir um sentido a ele. A partir dessa perspectiva da metaficção historiográfica, 

Tabucchi por meio da sua personagem Pereira procura resgatar esse sentido real e 

fictício que se fazia presente na memória dos povos portugueses há anos, em forma 

de testemunho culminando com a escrita narrativa do romance Afirma Pereira que 

provoca controvérsias nos sistemas antidemocráticos da sociedade contemporânea.  
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No prefácio da obra, tem-se a apresentação de Tabucchi se referindo a um 

jornalista português falecido e a um personagem que começou a sondá-lo nos 

sonhos. Numa de suas aparições, a personagem aparece com as feições do 

jornalista; depois, durante seguidas aparições até adquirir a nomeação do nome 

“Pereira” que, em Português, significa árvores frutíferas. Como afirma Tabucchi 

(2013, p. 07): “em português, Pereira, como todos os nomes das árvores frutíferas, é 

um sobrenome de origem hebraica, assim como na Itália os sobrenomes de origem 

hebraica são nomes de cidades”.  

Vale lembrar que Tabucchi procura se encontrar com seus personagens a 

partir da perda de tempo com observações sobre seus fazeres da vida, como ele 

mesmo afirma em um das suas entrevistas à Revista mil folhas de Lisboa (2008). 

Deixando claro aos seus leitores que gosta mesmo é de: “perder tempo, de colher a 

vida alheia ou de a imaginar. Acho que é um grande privilégio” (GOMES, 2008, p. 

18). Perda de tempo com a qual nos remete ao ócio para poder capturar suas 

personagens. Nesse sentido, podemos dizer que se constitui um instante 

privilegiado para o autor que acentua no prefácio de Afirma Pereira que: 

Naquele privilegiado espaço de tempo que antecede a hora de pegar 
no sono e que para mim, é o espaço mais idôneo para receber as 
visitas dos meus personagens, disse a ele que voltasse novamente, 
que se abrisse comigo, que me contasse sua história. Ele voltou, e 
eu logo encontrei um nome para ele: Pereira (TABUCCHI, 2013, p. 
07). 

Neste ponto, podemos aludir a outra obra do autor: Tristano Morre (1991), na 

qual confessa o motivou que o levou a criar seus personagens: a sensibilidade pela 

miséria das pessoas. Uma vez que Tristano revive, pela última vez, tristezas, 

frustrações, dissabores, momentos felizes e ao pé de sua cama tem o privilégio de 

um escritor que se encontra disponível a ouvir e a recolher em silêncio os relatos de 

Tristano, assim como fez também com os clamores de Pereira. 
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As misérias humanas levam o autor a criar os personagens, e a vida 
dos homens está recheada de misérias, o homem é um animal cruel, 
mas é uma vida de papel, e no papel as misérias não deixam 
cheiro... ao passo que se certas coisas são ditas por quem as viveu, 
e ainda por cima quem as conta está ali a seu lado em carne e osso, 
e respira, e a sua carne talvez não esteja sequer em ótimo estado, 
essas misérias são menos assépticas, você me entende? 
(TABUCCHI, 1991, p. 172).  

Entendemos que quem dá testemunho e conta ao leitor, no caso o narrador, 

não está imune a essas misérias humanas por ser também constituído de carne e 

osso, ou seja, vulnerável às condições humanas. Logo, prestes a falhar naquilo que 

está narrando a respeito do personagem para o leitor. 

Tabucchi dá o testemunho de que prefere ouvir a falar, quando diz em uma 

entrevista: “eu sou o escritor que nunca fala e que está a ouvir, mas é evidente que 

tive de ser simultaneamente o ouvido e a voz da personagem. E devo dizer que ter 

de ser a voz é mais forte do que ser ouvido” (GOMES, 2008, p. 06). Acreditamos 

que é o que ocorre em Afirma Pereira, sobretudo ao ser narrado o ponto culminante 

da morte de Monteiro Rossi.  

Na medida em que Pereira toma a iniciativa e torna público seu testemunho 

escrito na última divulgação do jornal Lisboa, elencando tudo que estava se 

passando de silenciamento, opressão e comedimento em Portugal, a voz do 

narrador se une à voz do autor para advertir e anunciar o que ora ocorria em 

Portugal, de modo que Tabucchi (2013, p. 153) ressalta: “convidamos as 

autoridades competentes a vigiar atentamente esses episódios de violência que, à 

sua sombra, e talvez com a cumplicidade de alguns, são hoje perpetrados em 

Portugal”.  

Outro momento em que se sobressai a voz do narrador no romance ocorre 

quando ele se põe no lugar de Pereira, na condição desejosa de poder publicar o 

conto de Bernanos, por ser mais comprometedor com a verdade, em vez das 

novelas de Camilo Castelo Branco, ora tanto cobrado pelo diretor do jornal. Então, 

Tabucchi se manifesta via a voz do pensar da personagem Pereira:  
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Se não podia publicá-lo no jornal Lisboa, fazer o que? pensou, quem 
sabe poderia publicá-lo num volume, pelo menos os portugueses 
teriam um bom livro para ler, um livro sério, ético, que tratava de 
problemas fundamentais, um livro que faria bem à consciência dos 
leitores, pensou Pereira (TABUCCHI, 2013, p. 131).    

Conforme a citação acima, constatamos que somente por meio da escrita a 

voz permanece na memória dos leitores. Diz-se que além das palavras escritas, 

contam os nossos atos manifestados por meio da voz, conforme considerações de 

Tabucchi à Revista Mil Folhas de Lisboa no ano de 2008. Ao ser indagado por 

Gomes (2008, p. 07), repórter: “Por que a voz é mais importante?” o autor responde: 

“porque a voz é orgânica, biológica. A escrita não é biológica é mineral”. Nessa 

perspectiva da enunciação da voz, Tabucchi faz uma ressalva quanto ao poder de 

manifestação que sempre teve a voz no decorrer da história: 

A civilização ocidental nasce com essa visão da voz fecundante, 
criadora. ‘Ao princípio era o verbo’. O mais antigo dos mitos gregos, 
o mito órfico, atribui um poder à voz que nunca foi atribuído à escrita. 
Orfeu canta. E quando ele canta, diz o mito, as árvores inclinam-se e 
as feras amansam. Graças à potência da voz, ele pode sossegar, 
tranquilizar, convencer os monstros dos infernos e recuperar o 
cadáver. A ideia da ressurreição é atribuída ao poder da voz, nunca 
ao da escrita. Os que escrevem, são os escribas. Cristo não tinha 
bibliotecas (GOMES, 2008, p. 07). 

Prosseguido seu depoimento à Revista, Tabucchi adverte: “a ideia da 

ressureição é atribuída ao poder da voz, nunca ao da escrita” (GOMES, 2008, p. 07).  

Assim sendo, Tabucchi, ao privilegiar a voz do protagonista Pereira na condição de 

testemunha, dá a ele a possibilidade de compor a vida da personagem à maneira 

que mais lhe convém, reescrevendo a história de um jornalista que teve a ousadia 

de procurá-lo para ser narrado (tendo em vista que Tabucchi usufrui da imaginação 

para escrever a história do personagem Pereira, situando-o no tempo propício ao 

que estava ocorrendo naquele período de 1938). No entanto, no prefácio da obra, o 

autor faz a seguinte ressalva: 
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Depois, as confissões de Pereira, unidas à imaginação de quem 
escreve, fizeram o resto. Encontrei para Pereira, o mês de agosto de 
1938. Reconsiderei a Europa à beira do desastre da Segunda Guerra 
Mundial, a guerra civil espanhola, as tragédias do nosso passado 
recente. E no verão de 1993, quando Pereira, já tinha se tornado um 
velho amigo, me contou a sua história, eu pude escrevê-la 
(TABUCCHI, 2013, p. 08). 

É importante destacarmos que, nesse momento em que o personagem 

Pereira procura Tabucchi para ser narrado, ele ainda não tinha bem claro qual o 

nome daria ao personagem: “era apenas uma personagem a procura de um autor” 

(TABUCCHI, 2013, p. 07), conforme vimos anteriormente. Nessa perspectiva, 

Tabucchi acolhe Pereira como personagem que o motivou escrever sua história. 

Percebemos no romance que Tabucchi está o tempo todo lidando com essa 

ambiguidade, deixando no leitor dúvidas acerca do que aconteceu verdadeiramente 

com o protagonista. De certa forma, no início da narrativa, Pereira começa 

remetendo-se ao objeto de sua história quando diz: “Afirma Pereira tê-lo conhecido 

num dia de verão” (TABUCCHI, 2013, p. 10). Logo, deixa claro que Pereira se refere 

a Monteiro Rossi, por conseguinte, a motivação para a narrativa do jornalista 

português é mesmo contar como conheceu aquele jovem. Dando a entender que se 

criou um pacto entre o leitor e o narrador, mostrando que o narrador conhecia a 

história, 

Entretanto, Pereira estava ali dando um depoimento a quem nos narra a 

história. Quem narra? Essa dúvida permanece até o final do romance. Embora haja 

outros momentos na narrativa em que o narrador sai do contexto de mero anotador 

das falas do jornalista e passa a questionar suas próprias atitudes de narrador. 

Vejamos: 

Afirma Pereira que no começo se pôs a ler distraidamente o artigo 
que não tinha título, depois voltou para trás maquinalmente e copiou 
um trecho. Por que fez isso? Pereira não consegue dizê-lo. Talvez 
porque aquela revista de vanguarda católica o incomodasse, talvez 
porque naquele dia estivesse cheio de vanguardas e catolicismo, 
mesmo sendo ele profundamente católico, ou talvez porque naquele 
momento, naquele verão reluzindo sobre Lisboa (TABUCCHI, 2013, 
p. 10). 
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Pereira não sabe dizer o porquê de ter tomado essa atitude assim tão de 

repente. Ao mesmo tempo, a indagação no trecho narrativo acima deixa 

transparecer ter sido feita pela pessoa que está narrando os acontecimentos. Da 

mesma forma como acontece com o testemunho/depoimento de Pereira, pois toda 

sua estrutura é de um depoimento a alguém. E o assunto tratado é o convívio e a 

morte de Monteiro Rossi. É impossível também sabermos como se deu a 

continuidade do personagem depois da escrita do artigo de denúncia ao regime 

salazarista bem como determinar de fato quem é o narrador da história vivida pelo 

jornalista. 

Tanta duplicidade entre narrador, personagem e autor biográfico desperta no 

leitor a curiosidade quanto à certeza de quem é quem envolvido nos fatos narrados 

no romance. Assim como os personagens pirandellianos quando estreiam no palco 

problematizando o teatro. A seguir, conduz o diretor da peça teatral de Pirandello a 

pensar sobre a natureza da representação ficcional e do próprio drama em si. Da 

mesma forma, Pereira, ao aparecer para Tabucchi, apresenta sua situação de uma 

alma que vagava no espaço à procura de um narrador:  

Naquela noite de setembro, compreendi vagamente que uma alma, 
que vaga no espaço do éter, precisava de mim para se revelar, para 
descrever uma escolha, um tormento, uma vida. Naquele privilegiado 
instante, que antecede o momento de pegar no sono e que, para 
mim, é o período mais propício para receber as visitas dos meus 
personagens, disse-lhe que voltasse novamente, se abrisse comigo, 
que me contasse a sua história. Ele voltou e eu logo encontrei um 
nome para ele: Pereira (TABUCCHI, 2013, p. 07). 

Notemos que, a partir da personagem Pereira, Tabucchi constrói a narrativa, 

que oscila entre o testemunho e o depoimento, com o intuito de reforçar ainda mais 

a força da ficção e de denunciar os regimes totalitários, pois a prática do 

interrogatório seguida de torturas, na época, era muito comum, como forma de 

segurança em tais regimes totalitários. As vozes que ambientam e constroem a 

narrativa partem da visão da própria personagem mediadora, que, em seguida, 

coleta e repassa o depoimento. O romance deixa uma dinâmica que não atrapalha 

no antagonismo das ideias manifestadas ao longo da narrativa, e principalmente 

enfatiza a dinâmica dos acontecimentos de maneira individualizada que, no final, 

apresentam um cunho de ligação entre um acontecimento e outro.  
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Na perspectiva de Antonio Candido (2014), isso ocorre graças aos recursos 

de caracterização, isto é, aos elementos que o romancista utiliza para descrever e 

definir a personagem, de forma que ela possa dar a impressão de vida, 

configurando-se ante o leitor. Desde então o romance repassa ao leitor que o 

personagem é um ser ilimitado, contraditório, infinito na sua riqueza de detalhes, 

como um todo coeso mediado pela imaginação. De modo que a compreensão que 

vem do romance por parte do leitor é muito mais precisa que a da existência real da 

vida. Daí podermos dizer, segundo Candido (2014,0p. 59) que só há um tipo de 

personagem: “a inventada pelo autor da obra por ser mais lógica, embora não mais 

simples, do que o ser vivo”. 

Neste ponto, reportamo-nos a Tabucchi quando apresenta ao leitor o 

personagem Pereira na condição de um personagem esférico. Por que esférico? Por 

ser capaz de surpreender o leitor a qualquer instante no decorrer da obra. De acordo 

com Forster, a personagem: “traz em si a imprevisibilidade da vida, traz a vida dentro 

das páginas de um livro” (apud CANDIDO, 2014, p. 63).  

A princípio, no romance Afirma Pereira, presenciamos a voz do narrador 

afirmando que o personagem Pereira vive perpassado por sinais de morte, perdas e 

faltas, como a morte da esposa, o filho que não teve, as doenças adquiridas entre 

elas obesidade, problemas cardíacos e pressão alta, “mas o fato é que Pereira 

começou a pensar na morte, afirma (TABUCCHI, 2013, p. 09).  

Então, na realidade, notamos que subjaz mais a potência de vida a ser 

manifestada por Pereira no decorrer do romance que a de morte propriamente dita. 

Por isso, nesse sentido a obra conduz o leitor a mergulhar primeiramente na 

personagem, porque seu criador e narrador são a mesma pessoa que a criaram 

fazendo uso do imaginário literário e que, a partir daí, também conduz o leitor a 

instigar seu imaginário em vista das várias possibilidades do vir-a-ser no romance. 

Candido (2014) ressalta que o autor é obrigado a construir uma explicação 

que não corresponde ao mistério da pessoa viva, mas que consiste numa 

interpretação deste mistério; interpretação que elabora com a sua capacidade de 

clarividência e com a onisciência do criador, soberanamente exercida. Entendemos 

que o romance não pode discorrer sobre o personagem tal qual ele é, como pessoa 

em si, por exemplo, Pereira. Sendo assim, o romance perderia o encanto da ficção e 

o desdobrar do desconhecido e se tornaria simplesmente uma obra científica 

fundamentada em provas.  
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Eis, então, a razão de “poder que nos dá o romance, proporcionando a 

experiência, de uma raça humana mais manejável e a ilusão de perspicácia e poder” 

(CANDIDO, 2014, p. 66). Convém notarmos que por vezes é ilusória a declaração 

de um criador da obra a respeito de sua própria criação, por ser muito vulnerável 

quanto ao seu modo de pensar em relação à obra, como Candido evidencia (2014, 

p. 69): “o criador da obra pode pensar que copiou quando inventou; que exprimiu a 

si mesmo, quando se deformou; ou que se deformou, quando se confessou”. 

Constatamos que a obra é inacabada e, além do mais, tanto o personagem 

como o narrador e o autor são cúmplices e testemunhas de tudo aquilo revelado ou 

que ficou indizível no romance. Conduzindo, de certa forma, o leitor a imaginar 

infinitas possibilidades do romance, como, por exemplo, ao término do enredo de 

Afirma Pereira, em que Tabucchi deixa em aberto o que poderia ter ocorrido após a 

divulgação verdadeira dos fatos de Portugal e qual o fim que se deu à testemunha 

Pereira:  

Pereira entrou em casa com cautela, temendo que alguém estivesse 
à sua espera. Mas não havia ninguém em casa, a não ser um grande 
silêncio. Foi para o quarto e deu uma olhada no lençol que cobria 
Monteiro Rossi. Depois pegou uma malinha, colocou nela o 
estritamente necessário e a pastinha dos necrológios.  [...] meteu na 
mala o passaporte falso e pegou o retrato de sua mulher. Vou levá-lo 
comigo, disse, é melhor você vir comigo. Colocou-o de cabeça para 
cima, para que respirasse bem. Depois deu uma olhada ao redor e 
consultou o relógio. Era melhor apressar-se, Lisboa sairia daí a 
pouco e não havia tempo a perder, afirma Pereira (TABUCCHI, 2013, 
p. 157). 

Eis, então, o ato final que o protagonista Pereira deixa no imaginário do leitor: 

um grande silêncio solto no ar, o não saber que destino tomar por ser um passaporte 

falso; a pastinha dos necrológios e o retrato de sua esposa como testemunho; 

retrato na posição erguida para cima simbolizando seu autoafirmar-se perante tudo 

aquilo que lhe ocorrera em Portugal.  

Ao final do romance, notamos a voz do personagem Pereira chamando a 

atenção do autor para que sirva de testemunha de afirmação por meio de seus   

escritos no jornal Lisboa:  

  



59 

 

Vai estar tudo escrito ali, preto no branco, mas o senhor tem que me 
fazer um enorme favor, tem que afirmar que meu artigo tem seu 
consentimento, entendeu?, tem que dizer que a polícia portuguesa 
não tem medo de escândalos, que é uma polícia limpa e que não tem 
medo  de escândalos (TABUCCHI, 2013, p. 151). 

Na obra Tristano Morre, a voz do personagem Tristano deixa clara a 

importância do ser testemunha por meio das palavras tanto as ditas como aquelas 

escritas, de modo que todas perpassam por esse viés literário do testemunho, de 

acordo com Tabucchi: 

De tudo aquilo que somos, de tudo aquilo fomos, ficam as palavras 
que dissemos, as palavras que vocês agora escrevem, escritor, e 
não aquilo que eu fiz em determinado lugar e em determinado 
momento. Ficam as palavras... as manhas... sobretudo as suas... as 
palavras que testemunham. A questão é essa ninguém testemunha 
pela testemunha (TABUCCHI, 2007, p. 181). 

No capítulo a seguir, acentuamos como se deu a literatura de resistência na 

obra Afirma Pereira, em que Antonio Tabucchi denuncia toda a situação de 

comedimento, silenciamento e opressão que o povo português vivenciava no final da 

década de trinta, tendo por mediação a voz de seu protagonista, o jornalista Pereira.  
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CAPÍTULO II - LITERATURA COMO RESISTÊNCIA EM TABUCCHI 

 

 

2.1 A PERSONAGEM MONTEIRO ROSSI 

 

 

Tabucchi, na abertura do centenário de nascimento de García Lorca 

(realizada em 05 de junho de 1998, em Granado, Itália), presta homenagem ao 

poeta com um dos necrológios de Rossi, personagem do romance Afirma Pereira, 

por ser impublicável devido à censura. Tabucchi, usando as palavras de Pereira, lê o 

conto a todos que ali se faziam presentes. Na realidade, esse conto e outros que 

aparecem na fala do personagem Pereira no desenrolar do romance são invisíveis e 

impublicáveis. A razão disso tudo talvez se dê pelo fato de Tabucchi criar o 

personagem Monteiro Rossi em alusão à Garcia Lorca, uma vez que admirava tanto 

a sua coragem como poeta em meio às situações tão obscuras da época em que 

vivia.  

Outra razão consistia em levar o leitor a despertar sua imaginação e 

curiosidade a respeito da grandeza dos outros escritos de Rossi que não foram 

publicados. Ao término do enredo do romance, logo após Pereira publicar seu último 

artigo no jornal Lisboa, ao adentrar a sua residência para organizar seus pertences 

na bagagem de viagem, os primeiros objetos que põe em sua malinha são os 

necrológios de Rossi, inclusive os não publicados, e o retrato de sua esposa:   

Depois pegou uma malinha, colocou nela estritamente o necessário e 
a pastinha dos necrológios. [...] e pegou o retrato de sua mulher. Vou 
levá-la comigo, disse, é melhor você vir comigo. Colocou-o de 
cabeça para cima, para que respirasse bem. Depois deu uma olhada 
ao redor e consultou o relógio. Era melhor apressar-se, o Lisboa 
sairia daí a pouco e não havia tempo a perder, afirma Pereira 
(TABUCCHI, 2013, p. 157). 

Além dos necrológios, percebemos o gesto de Pereira diante do retrato de 

sua esposa: no decorrer do romance sempre o tinha de cabeça para baixo, mas 

agora, vira-o de cabeça para cima, simbolizando sua autoafirmação a partir daquele 

momento de transformação de sua subjetividade.  
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Tabucchi se refere a Monteiro Rossi como aquele ingênuo e entusiástico 

escritor dos necrológios que jamais foram publicados por Pereira. De acordo com 

Capano, esse episódio destaca-se: 

En el acto de apertura, el escritor leyó un cuento inédito, en el que 
nunca Lorca es nombrado explícitamente, pero en el que siempre 
está presente y es claramente reconocible. Lorca es para el narrador 
otro gitano sometido por el poder, marginado y excluido 
arbitrariamente. Su asesinato es narrado por un gitano, y el cuento 
pretende ser un desquite que la literatura se toma de la historia 
(CAPANO, 2005, p. 93). 

Na citação acima percebemos que Tabucchi, em seus escritos, alude ao 

personagem Manolo o cigano, e ao Firmo o jornalista investigativo na obra a Cabeça 

perdida de Damasceno (1997). Onde ocorre um crime hediondo e Firmino, um 

jovem repórter com aspirações literárias, se dispõe a elucidar, além da  

[...] voz angustiada e nostálgica de um velho cigano. Um advogado 
bizarro obcecado pela Grande Norma Jurídica. Um romance que se 
dá sob as vestes de uma investigação jornalística, propõe uma 
reflexão sobre o abuso policial, a tortura, a marginalização e as 
minorias étnicas (TABUCCHI, 1998, p. 03). 

Por sua vez, na obra Sonhos de Sonhos (1992), Tabucchi procura fazer uma 

viagem imaginária por meio de insônias, desbravando os pesadelos e os sonhos 

daqueles vinte escritores, poetas, músicos e artistas a quem admirava. Dentre eles, 

destacamos García Lorca, por se constituir em mote de intertextualidade no 

romance Afirma Pereira, em que Tabucchi enfatiza seu sonho poético em meio aos 

rumores ditatoriais.  

De acordo com a obra Sonhos de sonhos, o autor expõe o que Garcia Lorca 

sonhara naquela noite de 1936, em que estava no palco de seu teatro ambulante de 

rua, em Granada, acompanhado de seu piano, cantando canções ciganas que 

falavam de paixões e morte a um público de velhas vestidas de preto, desfiguradas 

pelo tempo, carregando em seus ombros o peso do presente. No entanto, a seguir 

vejamos a narração desse fazer e sonhar literário em meio a um momento tão 

sombrio:  
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Uma plateia deserta ao luar, enquanto o piano, como se dedos 
invisíveis o roçassem de leve, continuava a tocar uma velha melodia. 
A planície era limitada por um muro: um longo e inútil muro branco 
além do qual se enxergava outra planície. O cão parou e ganiu 
dolorosamente outra vez, e Federico Lorca também parou. Em 
seguida detrás do muro surgiram soldados que o cercaram rindo. 
Estavam vestidos de marrom e tinham tricórnios na cabeça. Em uma 
das mãos carregava fuzil, na outra, uma garrafa de vinho. Seu chefe 
era um anão monstruoso, com uma cabeça cheia de calombos. Você 
é um traidor, disse o anão, e nós somos os seus carrascos. Federico 
García Lorca cuspiu-lhe na cara enquanto os soldados o mantinham 
imóvel. O anão riu de modo obsceno e gritou aos soldados que lhe 
tirassem as calças. [...] A um sinal do anão, os soldados o amararam, 
arrancaram-lhe as calças e cobriram-lhe a cabeça com um xale. [...] 
ressoava na planície a melodia do piano. O cão ganiu. Federico 
García Lorca ouviu uma batida e deu um pulo na cama. Estavam 
golpeando a porta de sua casa de Granada com a coronha dos fuzis 
(TABUCCHI, 1996, p. 78-79).  

Depois de sonhos tão belos lhe ocorreu um pesadelo em que restava apenas 

presenciar a manifestação da força tirânica do regime totalitário em oposição ao 

sonho literário de García Lorca, que ali se fazia presente por meio do teatro de rua, 

dando a entender como se o literário estivesse preso ao silenciamento, cercado por 

muros do poder totalitário. De certa forma, é interessante observarmos que esse 

sonho literário de García Lorca está além dos muros e dos olhares carrascos dos 

traidores da literatura, embora sofrendo as consequências desse vislumbrar por uma 

realidade diferente.  

No entanto, em Afirma Pereira, observamos que a posição de Tabucchi com 

relação às problemáticas sociais são bem claras, de modo que ele mesmo toma 

partido em seus escritos e falas nos jornais. Tabucchi, enquanto crítico literário, 

problematizou a política, pondo-a em discussão para a sociedade. De tal forma que, 

em seus escritos romanescos de ficção, aborda o poder totalitário como uma força 

maléfica e obscura para a sociedade; uma forma de submeter os mais fracos.  

O interessante nesse romance é que o autor acentua a perda das forças dos 

direitos do homem, a debilidade quanto a tolerância étnica, ausência de uma postura 

conciliadora entre os pluralismos culturais; e também nos chama atenção para a 

unidade nacional que se constitui um desafio para políticos e intelectuais do futuro.  
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Nesse sentido, Tabucchi (2013, p. 31) conduz o leitor a uma reflexão sobre a 

importância de García Lorca para a literatura, salientando, consternado, “há dois 

anos, em obscuras circunstâncias, deixou-nos o grande poeta espanhol Federico 

García Lorca. Pensa-se em seus adversários políticos, porque foi assassinado. O 

mundo todo ainda se pergunta como pôde um acontecer uma barbaridade dessas”.  

Daí ser bastante assertiva a constatação de que não foi por acaso ter dado o 

nome de Rossi no romance Afirma Pereira, uma alusão a García Lorca, que fora 

também engajado pelas causas políticas assim como a personagem Pereira. 

Lembrando que além de em Afirma Pereira, Tabucchi, em suas outras obras 

literárias, enfoca sua preocupação para com a literatura enquanto resistência, 

refletindo sobre aspectos políticos e ao mesmo tempo existenciais do homem. 

Pereira afirma ter respondido que García Lorca não lhe parecia o 
personagem ideal, de qualquer modo poderia tentar, desde que 
falasse dele comedidamente e com cautela, referindo-se 
exclusivamente à sua figura de artista, sem tocar em outros aspectos 
que poderiam ser delicados, dada a situação (TABUCCHI, 2013, p.  
23). 

Após cinquenta e quatro anos do fato histórico ocorrido, a obra Afirma 

Pereira (1993) toma vida, por meio do imaginário do autor, sendo narrada por 

Tabucchi em forma de testemunho. No final da década de 1938 em Portugal, a 

situação existencial encontrava-se ameaçada pelo surgimento de forças políticas 

ideológicas, as quais deixavam o personagem Pereira em estado de perplexidade, 

melancolia e insegurança em meio aos novos fatos daquele período na Europa, 

entre eles o fascismo, o salazarismo, a guerra espanhola.  

Dessa forma, vinham novos tempos, com diferentes transformações 

tecnológicas e rumores de uma Segunda Guerra Mundial, os quais deixavam os 

portugueses em uma profunda crise existencial. O narrador, por meio do seu 

protagonista Pereira, procura esclarecer o ocorrido de maneira honrosa, em 

homenagem à memória dos portugueses oprimidos no período salazarista.  
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Assim sendo, dando continuidade à literatura de Tabucchi como resistência 

política, cabe-nos agora enfatizar um relato literário testemunhal de Blanchot em O 

Instante da minha morte, escrito e publicado no ano de 1994, a respeito de um 

ocorrido trágico no final de 1944 na França do final da Segunda Guerra Mundial. 

Neste relato literário, Blanchot abre o texto relatando um episódio testemunhal, que 

ocorrera por parte dos soldados russos em terras francesas, já ao término da 

Segunda Guerra Mundial (mesmo com a Alemanha já vencida, alguns aliados ainda 

continuavam lutando em vão). Blanchot (1994, p. 209) começa da seguinte forma: 

“Lembro-me de um adolescente – um homem ainda jovem – impedido de morrer 

pela própria morte – e talvez por culpa da injustiça”.  

Vejamos que o jovem adolescente de nome anônimo testemunha a morte de 

toda sua família por soldados russos, que só o deixaram vivo por se darem conta de 

que a “casa grande” onde ele morava com sua família era um “castelo”. No instante 

da morte de sua família o jovem adolescente experimentou a leveza da morte: 

“então experimentou uma sensação de leveza extraordinária, uma espécie de 

beatitude (nada feliz, porém) – alegria soberana? O encontro da morte com a morte? 

(BLANCHOT, 1994, p. 2010). Assim que o jovem foge para se refugiar numa 

floresta, vê ao seu redor inúmeros cadáveres espalhados pelas estradas. O jovem, 

comovido e abalado com a morte, rumina em sua alma o remorso da culpa, 

simplesmente por estar vivo devido à injustiça da morte e por ser nobre.  

De acordo com Blanchot (1994, p. 211), “como se a morte fora dele só agora 

pudesse chocar-se com a morte dentro dele. Estou vivo. Não, não estás morto”. 

Então, segundo Blanchot, “começou indubitavelmente, para o rapaz, o tormento da 

injustiça. Fim do Êxtase; o sentimento de que só estava vivo porque, mesmo aos 

olhos dos russos, pertencia a uma classe nobre”. 

Nessa perspectiva, voltando à obra Afirma Pereira, também um testemunho 

de resistência política ocorrido na véspera da Segunda Guerra Mundial, podemos 

perceber que o instante da morte da personagem Rossi, por parte da polícia política 

do salazarismo, mostrou-se muito marcante e decisivo para Pereira, na condição de 

testemunha. De tal forma, devido à injustiça da morte de Rossi, podemos atribuir-lhe 

o termo “injustiça da covardia política”.  
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Não por ele morar num castelo e nem por ser nobre, e sim por ser um 

jornalista resistente ao sistema político de opressão. O ato de injustiça da morte de 

Rossi fez com que Pereira, a testemunha, se indagasse, naquele instante, sobre 

qual o motivo de não ter sido ele também. Não por ser nobre, mas por ser um 

jornalista de comportamento comedido e alienado aos olhos do salazarismo.  

Nesse sentido, então, o testemunho dessa leveza extraordinária da morte de 

Rossi não se tornou, por assim dizer, totalmente silenciado para Pereira. Pelo 

contrário, constituiu-se um “estopim” para que ele viesse a se manifestar com mais 

veemência a partir daquele momento trágico em que a força do salazarismo cometia 

violência para com os cidadãos portugueses. Lembrando que Pereira já tinha 

presenciado inúmeros sinais de morte naquelas circunstâncias por parte do sistema 

político salazarista.  

Desde então, a partir desse testemunho, Pereira procura se “autoafirmar” 

escrevendo um necrológio e relatando todo seu testemunho sobre o que ora estava 

ocorrendo em Portugal. Em seguida, driblando a censura, Pereira torna elucidativos 

os fatos, divulgando-os no jornal Lisboa. Por conseguinte, deixa-nos a entender que 

a presença da morte de Rossi dentro de Pereira criou nele a resistência e a força 

política da vida para se pronunciar. Sendo assim, Pereira toma a seguinte atitude: 

Deixou o artigo com o senhor Pedro e saiu. Sentia-se exausto e 
estava com o intestino em alvoroço. Pensou em parar no café da 
esquina para comer um sanduíche, mas pediu apenas uma 
limonada. Depois tomou um táxi e pediu que se dirigisse a catedral. 
Entrou em casa com cautela, temendo que alguém estivesse à sua 
espera. Mas não havia ninguém em casa, a não ser um grande 
silêncio. Foi para o quarto e deu uma olhada no lençol que cobria 
Monteiro Rossi. Depois pegou uma malinha, colocou nela o 
estritamente necessário e a pastinha dos necrológios (TABUCCHI, 
2013, p. 157). 

Entretanto, atos, como o do testemunho político referenciado acima, 

significavam ferrenha oposição de resistência política em desfavor das concepções 

totalitárias, a partir do viés literário, suscitando reflexões que enobrecem a 

democracia e a dignidade das pessoas. Lembrando que Tabucchi, no decorrer do 

romance Afirma Pereira, se põe constantemente comprometido com essas causas 

político-sociais. 
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Nessa perspectiva, a seguir abordaremos como Pereira resiste a essa 

hegemonia do poder salazarista, enquanto força ideológica obscura e maléfica em 

seus diversos modos de manifestações, aos quais submeteu a sociedade 

portuguesa. Desde então, Tabucchi procura resgatar a dignidade humana em seus 

escritos literários, pondo em evidência os temores ocultos dos cidadãos europeus, 

ameaçados pela força do totalitarismo e o racismo étnico, neste século XX. Tabucchi 

adverte, em suas obras, as fragilidades dos direitos humanos, entre eles, a 

intolerância racial e a ausência de uma postura conciliadora entre o pluralismo 

cultural e a unidade nacional política. Tudo isso, sem deixar de fazer uma reflexão 

acerca das emoções, dos feitos e dos modos de subjetividade que habitam os 

homens.  

No conto “A truta que pula entre as pedras lembra-me da sua vida”, presente 

na obra Anjo negro (1991), Tabucchi faz uma ressalva no que diz respeito à 

saudade vivenciada pelos personagens nos momentos sombrios do totalitarismo. 

Saudade que simboliza a resistência literária em oposição às tensões do poder 

salazarista. Uma saudade em potencial, a ponto de a qualquer momento vir à tona, 

assim como ocorrera com Pereira, que não resistiu ao silenciamento da saudade, 

chegando num momento em que ela, a saudade, se manifestou às claras com a 

denúncia da morte de Rossi. Por essa razão, Pereira escreve seu último necrológio 

revelando a verdade de tudo o que se passava em Portugal. Vejamos como se dá 

essa saudade de resistência: 

Sentia uma grande saudade, mas saudade do quê? Que estranho, 
uma saudade assim, sem saber do quê. Saudade de escrever, 
talvez. Mas de escrever a sério como antigamente, com força, com 
paixão, com convicção: não do jeito com o qual tencionava escrever 
agora. E saudade daquele tempo. Mas de qual tempo? Não saudade 
do nada. Apenas saudade em seu estado puro (TABUCCHI, 1994, p. 
93).  

Esse sentir vontade de escrever a sério, com força, paixão e convicção, não 

importando a que tempo ou a quem está se direcionando, constitui-se um fator 

importante de resistência literária ao caos da realidade portuguesa via o discurso 

escrito no romance. Uma vez que o escrito nos jornais nesse período dos anos 1930 

a 1940 tinha uma repercussão bem eficaz, por ser o jornal e o rádio os únicos meios 

de comunicação, conforme dissemos no capítulo anterior.  
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Nessa perspectiva do poder do discurso enquanto resistência literária, 

fazemos um diálogo com a aula inaugural Ordem do discurso, de Foucault (1970), 

proferida no Collège de France, em que o autor procura demonstrar a força do 

discurso literário quanto à sua inserção e repercussão no real; e a seguir os efeitos 

desses discursos escritos na vida cotidiana.  

Desse modo, Foucault evidencia a importância do papel do escritor mediante 

uma sociedade, onde a priori há discursos dogmatizados, permeados por interesses 

políticos e mercadológicos.  

O autor é aquele que dá à inquietante linguagem da ficção suas 
unidades, seus nós de coerência, sua inserção no real [...] aquilo que 
o escritor escreve e o que não escreve, aquilo que desenha, mesmo 
a título de rascunho provisório, como esboço da obra, e o que deixa, 
vai cair como conversas cotidianas (FOUCAULT, 2014, p. 26-27).   

Até porque na sociedade contemporânea, conforme Foucault, não é mais 

possível esconder nenhum discurso literário como outrora. Pois, nesse aspecto, 

Foucault vê que a única forma de fazer literatura de resistência encontra-se nesse 

nível de produção constante de novos discursos, embora o ato de escrever ainda 

esteja muito institucionalizado no livro, na personagem e no escritor. De acordo com 

Foucault (2014, p. 38), “é possível que o ato de escrever tal como está hoje 

institucionalizada no livro, no sistema de edição e no personagem do escritor, tenha 

lugar em uma ‘sociedade de discurso’ difusa, talvez, mas certamente coercitiva”. 

Entendemos que o discurso literário de Pereira também vai nesse viés de 

Foucault: resistir e desconstruir a ordem do discurso coercitiva permeada pelo 

desejo e pelo poder de oprimir os menos favorecidos. De tal forma que quando 

Tabucchi se propõe a escrever o romance Afirma Pereira, logo no prefácio ressalta 

a memória daqueles povos judeus que marcaram a civilização portuguesa na 

década de 30: “com isso quis prestar uma homenagem a um povo que marcou 

largamente a civilização portuguesa e que foi vítima de grandes injustiças da 

História” (TABUCCHI, 2013, p. 07).  
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Antes mesmo de Tabucchi materializar o romance Afirma Pereira, o desenho 

que perpassava à sua cabeça era a preocupação em desvelar ao mundo, e ao 

mesmo tempo chamar a atenção das pessoas, para uma reflexão sobre o motivo de 

tanto ódio e rejeição aos judeus por parte dos sistemas totalitários da primeira 

metade do século XX. O autor reitera, numa de suas entrevistas, seu compromisso 

de atuação enquanto intelectual:  

Si la función de un político es tranquilizar, mostrar que todo anda 
bien gracias a su presencia, la mía es desasosegar, poner a dudar a 
la persona. La facultad de dudar es muy importante para el hombre y 
Caramba, si no dudamos estamos perdidos! El intelectual va a dudar, 
por ejemplo, de una doctrina religiosa fundamentalista, de un sistema 
político exacto e impuesto o de una estética perfecta, que no dan 
cabida a ninguna duda. [...] La función del intelectual y del escritor es 
dudar de la perfección. En la perfección creen los teólogos, los 
dictadores y el pensamiento totalitário (SÁNCHEZ-BEASKOETXEA, 
2016, p. 03). 

O autoafirmar-se de Pereira o levou a mergulhar nessa inquietação profunda 

de desconstruir o perfeito, o hierárquico, na sociedade portuguesa, a ponto de o 

mesmo sofrer suas consequências, entre elas, o expatriamento. Pois a voz atuante 

do personagem em Afirma Pereira encontra-se além do autor. De tal forma que o 

silenciar e o duvidar de Pereira desperta no leitor a perspectiva do resistir ao 

surgimento de novas ideologias totalitárias. Dito isso, fazemos um contraponto com 

o conto O círculo, da obra o Tempo Envelhece Depressa (2009), de Tabucchi.  

No conto, o autor faz uma reflexão mais detida ao aproveitar-se bem o “aqui e 

o agora” no tempo e no espaço onde estamos inseridos. Nesse sentido, o conto 

procura desmistificar as ideologias do senso comum, por exemplo: “sou assim por 

que é de minha natureza” ou “sou assim por que deus quis”. A partir desse viés, 

Tabucchi (2010, p. 19) deixa claro que: “não existe a coisa mais natural do mundo, 

as coisas existem como você quiser, se pensar nelas, se quiser, aí é possível guiá-

las, caso contrário andam por conta própria”. Um último encontro, igualmente 

importante no processo de resistência literária de Pereira ao poder, é aquele que se 

dá com o diretor geral do jornal.  
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Após ter publicado a tradução de um conto de Alphonse Daudet, cuja última 

frase “Viva a França!”, Pereira é intimado a comparecer perante ao diretor chefe que 

o repreende pela postura que ele, diretor, considera inadequada e antipatriota. 

Acontece que, ao longo de seu processo de transformação, Pereira começara a 

questionar tudo aquilo que lhe parecia correto até o presente momento. Nesse 

sentido, Pereira repensa inclusive até que ponto a literatura está de fato 

desvinculada da realidade, como costumava acreditar. E assim Pereira já não 

consegue mais escrever sobre algo em que ele não acredita, apesar das 

recomendações de seu chefe. O diretor chefe do jornal pede que Pereira fale a 

respeito do dia da Raça (data comemorativa inventada pelo governo Salazar), ao 

que Pereira responde:  

[...] desculpe, senhor diretor, respondeu Pereira com contrição, mas 
ouça, quero lhe dizer algo, nós originariamente éramos lusitanos, 
depois tivemos os romanos e os celtas, depois tivemos os árabes, 
que raça podemos celebrar nós, os portugueses? (TABUCCHI, 2013, 
p. 139). 

O diretor chefe do jornal, muito patriota, tenta de todas as formas convencer 

Pereira que há razões sim, para se comemorar o dia da raça, por ser um povo 

português que no passado desbravara o mundo. Por essa razão, Portugal merecia 

uma homenagem de honra e glória. Embora saibamos que o interesse dessa 

homenagem de patriotismo, por parte do diretor chefe do jornal, seria, de certa 

forma, um jeito mais fácil de obscurecer aquela realidade tão sombria de Portugal.  

De acordo com Tabucchi (2013, p. 139), o diretor chefe esclarece a Pereira: 

“nós somos portugueses, descobrimos o mundo, realizamos as maiores navegações 

do globo, e quando o fizemos, no século XVI, já éramos portugueses, isso é o que 

somos, e o senhor que celebre isso, Pereira”. Outro aspecto que nos chama atenção 

consiste no fato de que Pereira, na condição de diretor responsável pelo jornal 

Lisboa, segundo a permissão do proprietário do mesmo, detinha o pleno direito de 

escrever e publicar no jornal o que lhe fosse conveniente.  
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Porém, na realidade, percebemos que até certo ponto essa liberdade de 

escrever era limitada. Vejamos que a partir do momento em que Pereira perde a 

inocência da passividade e muda seu modo de ver o mundo, ele resiste às 

imposições do sistema totalitário, por meio de sua consciência, sentindo-se na 

obrigação política de atuar. Sartre (2015, p. 29) sublinha que “um escritor ‘engajado’ 

sabe que a palavra é ação: sabe que desvendar é mudar e não se pode desvendar 

senão tencionando mudar”.  

Nesse sentido, podemos dizer que Tabucchi se vale do personagem Pereira 

com o intuito de desvendar o homem para os outros homens. Porque o papel do 

escritor consiste em não deixar que ninguém possa ignorar o mundo e se considerar 

inocente diante dele. Acontece que não foi o escrever por escrever de Tabucchi que 

provocou inquietações e incômodos na sociedade, e sim o modo de ele fazer 

literatura. Por essa razão determinou e expandiu o valor de sua obra Afirma Pereira 

assim que foi pulicada em 1994.  

Por conseguinte, dando continuidade ao compromisso literário de Tabucchi, a 

seguir presenciaremos outros olhares no romance Afirma Pereira que contribuíram 

com o processo de transformação da subjetividade de Pereira.  

 

 

2.2 PRESENÇAS DE RESISTÊNCIA LITERÁRIA NO ROMANCE 

 

 

No início da narrativa, observamos que Pereira é uma pessoa bastante 

solitária. De tal forma que suas únicas companhias são as obras, nas quais 

estudava para fazer seus necrológios, e como companhia o retrato de sua falecida 

esposa, com quem conversava diariamente por meio do retrato. Todavia, 

repentinamente, outras pessoas passam por sua vida e esses encontros vão se 

repercutir de modo fundamental para a mudança de pensamento e de 

comportamento dele.  
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Vejamos que além do encontro com Monteiro Rossi, marco inicial desse 

processo transformador em Pereira, há outros diálogos que entretém com Marta, a 

namorada de Rossi, e com o amigo Silva, entre outros a quem referenciamos nos 

itens anteriores. Também Pereira entretém com a senhora Delgado, jornalista judia 

que encontra no trem, em seguida com o Dr. Cardoso e com o padre António, que 

vão aliciar nele esse desejo de mudança.  

É importante ressaltarmos que, a priori, Pereira se decepciona com o amigo 

Silva, professor da Universidade de Coimbra, com quem esperava poder conversar 

a propósito dos acontecimentos que o incomodam em Portugal. No entanto, não 

encontro espaço, pois o amigo Silva se manifesta para Pereira como bastante 

adepto aos feitos do governo salazarista. Depois de um determinado silêncio Pereira 

indaga a Silva o que pensava de tudo o que ora estava ocorrendo na Europa:  

Começaram a comer em silencio, depois, acerta altura Pereira 
perguntou a Silva o que pensava de tudo isso. Tudo isso o quê?, 
perguntou Silva. Tudo, disse Pereira, o que está acontecendo na 
Europa. Oh! não se preocupe, retrucou Silva, aqui não estamos na 
Europa, estamos em Portugal. Pereira afirma ter insistido: sim, 
acrescentou, mas você lê jornais e ouve rádio, você sabe o que está 
acontecendo na Alemanha e na Itália, são uns fanáticos, querem 
destruir o mundo. Não se preocupe, respondeu Silva, estão longe 
(TABUCCHI, 2013, p. 48). 

Ao dizer que não estamos na Europa, e sim em Portugal, Silva evidencia a 

imagem distorcida que os próprios portugueses tinham de seu país. Na margem da 

península Ibérica, longe dos países centrais europeus e sob um regime autoritário, 

Portugal parecia isolado e distante do que estava acontecendo nos países vizinhos. 

O problema da afirmação identitária estende-se, portanto, não apenas a Pereira, 

mas ao próprio país, Portugal. Se, por um lado, essa frase serve a Silva como um 

consolo, afinal, ele pensa estar deste modo protegido, longe dos problemas, sob o 

comando de um governo aparentemente, por assim dizer, paternalista; por outro 

lado, mostra a grande crise identitária pela qual o país passava.   
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Mais tarde, dentro de um trem, Pereira conversa com uma senhora judia, de 

nome Delgado. O diálogo que se estabelece entre os dois vai ser marcante para 

Pereira, fazendo-o refletir sobre as perseguições e as expulsões dos judeus. A 

senhora Delgado lhe diz que, enquanto jornalista, ele pode e deve fazer algo, de 

modo a denunciar os governos totalitários que estão se formando em diversos 

países europeus, ao que Pereira responde: “Eu também talvez não esteja feliz com 

o que está acontecendo em Portugal, admitiu Pereira” (TABUCCHI, 2013, p. 55). 

Prosseguido o diálogo com a senhora Delgado, ela o desafia a fazer algo ao 

chamar a atenção de Pereira: “mas então faça algo. Algo o quê? Respondeu 

Pereira. Bem, disse a senhora Delgado, o senhor é um intelectual, diga o que está 

acontecendo na Europa, expresse seu livre pensamento, enfim, faça algo” 

(TABUCCHI, 2013, p. 55). Mediante esses questionamentos espinhosos 

direcionados a Pereira, por parte da Senhora Delgado, no percurso da viagem o que 

mais lhe chama a atenção é o fato de observar que ela vinha lendo algum escrito de 

Thomas Mann.17  

E, no diálogo que Pereira entretém com a Senhora Delgado durante a viagem 

afirma-lhe também que conhece algum escrito de Thomas Mann18. Desse modo a 

senhora Delgado lhe afirma com pesar que naquele momento conturbado da 

Europa, acreditava ela que Thomas Mann encontrava-se muito triste com tudo que 

estava acontecendo. No entanto, observa-se como se deu o diálogo entre Pereira e 

a senhora Delgado de acordo com Tabucchi:  

Assim disse Pereira notei que estava lendo um livro de Thomas 
Mann é um escritor que eu adoro. Ele tampouco está feliz com o que 
está acontecendo na Alemanha, disse a senhora Delgado, eu não 
diria que está feliz. Eu também talvez não esteja feliz com o que está 
acontecendo em Portugal, admitiu Pereira (TABUCCHI, 2013, p.55). 

  

                                                           
17 Thomas Mann escritor alemão, crítico literário, ensaísta e epistológrafo que viveu na Europa até o 
final da década de trinta, exilou-se nos Estados Unidos no ano de 1938, em decorrência de suas 
irreverentes ideias em oposição ao sistema nazista. 
18 “Ninguém mais do que Thomas Mann sofreu e viveu a sua obra e o seu pensamento” 
(ROSENFELD, 1994, p. 28). 
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Na perspectiva da intertextualidade percebemos que não é por acaso que 

Tabucchi faz alusão a Thomas Mann no romance Afirma Pereira, uma vez que o 

autor alemão teve vivências e atuações semelhantes ao personagem Pereira, 

embora divergindo em alguns pontos. Entre eles, desde o momento em que Mann 

deixa de estar a favor das posições totalitárias da Europa, razão pela qual se exilia 

nos EUA, mesmo assim continua a escrever e a publicar cartas em oposição às 

ideologias ditatoriais da Europa. De modo que é reconhecido como um dos maiores 

epistológrafos de todos os tempos, afirma Rosenfeld: 

Ninguém mais do que Thomas Mann sabe que parte da culpa 
decorre da não-participação dos intelectuais na vida política do país. 
[...] Sabe que não existirá uma sociedade em que o intelectual 
alienado se possa integrar, se a elite intelectual não se tornar 
suficientemente politizada para colaborar na construção de uma 
sociedade em que valerá a pena integra-se (ROSENFELD, 1994, p. 
29).  

Quando Pereira toma a postura política de se autoafirmar diante do caos de 

Portugal, deixa na imaginação do leitor várias incógnitas, entre elas: o que poderia a 

posteriori ter ocorrido com o personagem Pereira? Exilou-se de fato na França? 

Uma vez que o passaporte era falso. Ou foi preso e torturado em Portugal, após a 

divulgação da sua reportagem libertária no jornal Lisboa? Antonio Tabucchi, na nota 

do prefácio, procura situar o leitor quanto ao ocorrido com o jornalista, frisando o 

período, suas atuações e qual desfecho pode ter acontecido. 

Era um homem que exercera sua profissão de jornalista por volta de 
1945, em Portugal, sob a ditadura de Salazar e que conseguira 
pregar uma peça na ditadura salazarista, publicando num jornal 
português um artigo feroz contra o regime. Depois, naturalmente, 
passou a ter sérios problemas com a polícia e teve que escolher o 
caminho do exílio. Depois de 1974 quando Portugal reencontrou a 
democracia, ele tinha voltado para seu país, mas nunca mais o 
encontrei. Ele não escrevia mais, estava aposentado, não sei como 
vivia, infelizmente tinha sido esquecido. Naquele período, Portugal 
levava a vida alvoroçada e agitada de um país que reencontrava a 
democracia após cinquenta anos de ditadura (TABUCCHI, 2013, p. 
06). 
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Enquanto isso, a alusão a Thomas Mann no romance é semelhante à história 

de Pereira, pois a priori Mann também se manifestava apolítico declarado. Contudo, 

logo após a Primeira Guerra Mundial resolve se pronunciar em oposição aos 

regimes totalitários: 

[...] resolve descer da sua torre de marfim para agitar os problemas 
do dia-a-dia e dirigir-se ao seu povo através de apelos, publicações 
em jornais e discursos no rádio. [...] ninguém mais que Thomas Mann 
sofreu e viveu a sua obra e o seu pensamento (ROSENFELD, 1994, 
p. 28).  

Rosenfeld (1994, p. 135) considera que antes tarde do que nunca um 

pensador mudar de opinião, como bem frisa: “em si nada melhor pode ser dito sobre 

um pensador do que dizer-se que ele mudou de opinião - se nisso obedeceu a 

necessidades internas e não externa”. A coragem e a sinceridade de Mann ao se pôr 

ao lado da democracia significa dizer que em sua alma sempre esteve imanente o 

olhar crítico a respeito da realidade europeia: 

No fundo, Thomas Mann não precisava fazer uma reviravolta total, 
ele precisava apenas acentuar o outro lado do seu ser, a outra alma 
que silenciara durante o conflito, mas que nunca sucumbira e que 
estava sempre presente nas entrelinhas das suas Confissões. Paulo 
estava imanente em Saulo (ROSENFELD, 1994, p. 144). 

Embora Pereira tenha afinidade com os jovens Monteiro Rossi e sua 

namorada Marta, reluta em admitir que não esteja ao lado dos revolucionários: “eu 

não sou companheiro de ninguém, vivo sozinho e gosto de estar sozinho, o meu 

único companheiro sou eu mesmo” (TABUCCHI, 2013, p. 64). Pereira ainda está 

querendo se preservar, evitando se envolver demasiadamente: não é fácil 

desvencilhar-se de velhos hábitos e concepções. Presenciamos na citação o 

incômodo que sente quando Marta diz que ele deveria aderir à causa revolucionária: 

O senhor foi realmente maravilhoso, deveria ser dos nossos. Pereira 
sentiu-se ligeiramente irritado, afirma, e tirou o paletó. ‘Ouça, 
senhorita’, retrucou, ‘eu não sou nem dos vossos nem dos deles, 
prefiro fazer por conta própria, aliás, eu não sei quem são os vossos 
nem quero saber, eu sou um jornalista e trato de cultura, acabei de 
traduzir um conto de Balzac, sobre as histórias de vocês, prefiro não 
estar informado, não sou repórter’ (TABUCCHI, 2013, p. 73).   
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Prosseguindo, Marta levanta mais um questionamento pelo fato de Pereira 

ser jornalista e passar despercebido quanto ao fato ocorrido dias anteriores com a 

morte do carreteiro alentejano, na Praça da Alegria. Marta, como se falasse de outro 

assunto qualquer, disse: “hoje comprei, o Lisboa, infelizmente não fala do 

alentejano que a polícia massacrou em cima de sua carreta, fala de um iate 

americano, não é uma notícia interessante, creio eu” (TABUCCHI, 2013, p. 24).   

Todas essas indagações incomodas que Marta direcionava a Pereira o 

deixavam em estado de apreensão, por perceber a princípio que os dois jovens, 

Rossi e Marta, possuem ideias libertárias. Pereira tem a sensação no momento de 

culpa e perigo, de tal forma que naquele instante, para se desculpar a Marta, 

responde: “o diretor está de férias, está nas termas, eu tratado apenas da página 

cultural, porque, sabe?, o Lisboa a partir da próxima semana terá uma página 

cultural, eu a dirijo” (TABUCCHI, 2013, p. 24). Já no segundo encontro público que 

Rossi teve com Pereira e este procura de imediato por Marta. O que Pereira tinha 

pensado de Marta? 

[...] que Marta pudesse arranjar problemas para aquele jovem, por 
que a achara demasiado despachada e petulante, por que teria 
gostado que tudo fosse diferente, que estivessem na França ou na 
Inglaterra, onde as moças despachadas e petulantes podiam dizer o 
que bem entendessem? (TABUCCHI, 2013, p. 60).  

Vejamos como era vista a postura da mulher na década de trinta, na condição 

de intelectual, e além do mais com posição crítica, postura que representava um 

perigo para sociedade da época, até mais para Rossi, pelo fato de ele ser homem. 

Uma vez que o papel da mulher era de plena submissão, pois não podia ser 

irreverente à política, exercer cargos públicos ou atividades externas, a não ser que 

fosse zeladora, cozinheira ou espiã da polícia salazarista, como Celeste, a espiã da 

polícia disfarçada de zeladora e Piedade, a cozinheira de Pereira.  

No entanto, conforme Eliane Vasconcellos (pesquisadora da fundação Casa 

Rui Barbosa, em artigo publicado na revista de História da Biblioteca Nacional 

(2014)), o modelo ideal de mulher na década de 30: 
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[...] ainda era o de esposa doce e submissa, cujas principais virtudes 
seriam o recato, a dedicação e a fidelidade. Já para o marido tais 
qualidades não eram primordiais: dele se exigia, via de regra, não 
mais que dedicação ao trabalho, pois sua principal tarefa era prover 
o sustento da família (VASCONCELLOS, 2014, p. 61). 

Mediante isso, Marta contrapõe a esse modelo ideal de mulher submissa, 

procurando assim modificar a sua fisionomia para um estilo mais irreverente, como: 

encurta o cabelo, tingi-o de loiro e emagrece:  

Marta parecia transformada, aquele cabelo curto e loiro, de franjinha 
e atrás das orelhas, dava-lhe um ar traquinas e estrangeiro, francês 
quem sabe. E ademais devia ter emagrecido pelo menos uns dez 
quilos. Seus ombros, que Pereira lembrava suaves e arredondados, 
mostravam duas omoplatas ossudas, como duas asas de frango 
(TABUCCHI, 2013, p. 101). 

Em meio a todo esse clima de tensão e vigilância mudar de aparência e de 

nome parece ser necessário, segundo as circunstâncias do momento enquanto 

mulher que se dispõe a militar, embora de forma escondida e disfarçada. Marta 

confessa a Pereira:  

Em certas circunstâncias é necessário e para mim tinha-se tornado 
necessário me transformar em outra pessoa. [...] Pereira perguntou: 
ainda se chama Marta? Para o senhor eu sou Marta, claro, 
respondeu Marta, mas tenho um passaporte francês, chamo-me Lise 
Delaunay, sou artista plástica e estou em Portugal para pintar 
aquarelas de paisagens, mas o verdadeiro motivo é o turismo 
(TABUCCHI, 2013, p. 102).   

Vejamos que mudar de aparência e de nome era algo muito comum em meio 

a situações de rumores totalitários, até por ser uma atitude que, além de ludibriar o 

sistema opressor, residia numa forma de contestar os paradigmas da perfeição e da 

hierarquia. Na condição de ser mulher isso provocava um grande perigo tanto para 

Rossi como para Pereira porque tinham vínculos com Marta. Por conseguinte, nesse 

clima de vigilância e repressão abordaremos a seguir como isso se deu no romance 

Afirma Pereira.  
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2.3 A VIGILÂNCIA E A REPRESSÃO 

 

 

Si nosotros tomanos los libros de la guerra 

civil española o del salazarismo portugués, no 

encontramos jamás un personaje como 

Pereira, encontramos aquellos que se han 

alineado, aquellos que han combatido, 

aquellos que han combatido de una parte o 

de otra, o que, de cualquier modo, han vivido 

la historia como protagonistas. Pereira no vive 

la historia como protagonista, es un hombre 

mortificado, es un hombre atormentado, un 

hombre indeciso sobre todo, en 

consencuencia, es una especie de antihéroe, 

de figura menor, que es excluido de la 

historia; sólo cuando realiza su gesto de 

rescate de algún modo participará en el curso 

de los sucesos.  

(CAPANO, 2005, p. 85) 

 

 

A obra Afirma Pereira procura fazer uma reflexão elucidativa a respeito da 

situação social e política de vigilância e repressão ocorrida durante o sistema 

salazarista. Em seguida, enfatiza os reflexos disso quanto incertezas e angústias 

que vitimaram o “eu existencial” de Pereira, o protagonista, como já frisamos 

anteriormente. De tal forma que os caracteres psicológicos de Pereira expressam 

essas características se manifestando em seus atos a partir do instante em que 

incorpora, de forma inconsciente, um comportamento rotineiro, aparentando ser 

discreto, comedido e criterioso quanto a escolha de seus contos bem como passa a 

ficar mais atento ao meio doméstico e social em que vivia.   
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Vale lembrar que, à medida que Pereira vai deixando de lado seus hábitos 

submissos, passa a ser mais alvo de vigilância por parte dos agentes salazaristas, 

conforme deixa claro Tabucchi na citação a seguir em que os técnicos do serviço 

velado da polícia grampeiam o telefone de Pereira. Observamos que, mediante um 

momento como esse de caos em Portugal, a priori a primeira atitude dos opressores 

é a tirar de Pereira a sua liberdade de expressão, conduzindo-o a um silenciamento. 

Celeste a zeladora, com o ar triunfante disse a Pereira de manhã 
vieram os técnicos da companhia telefônica acompanhados de um 
delegado, ligaram seu telefone com a zeladoria, disseram que, se 
não houver ninguém na redação é melhor que alguém atenda os 
chamados, dizem que sou uma pessoa de confiança (TABUCCHI, 
2013, p. 111). 

Na obra Anjo negro escrita no estilo de contos em 1969 e publicada a seguir 

em de 1991, Tabucchi faz uma retomada reflexiva daquele momento tão nebuloso 

do Salazarismo, marcado pela vigilância, a repressão, o silenciamento, a saudade 

reprimida dos personagens. Todo esse mal-estar se repercutiu como uma doença 

que aterroriza a alma das pessoas, de acordo com o autor provocou-se:  

Um mal-estar, como que uma tênue doença; não medo; antes, uma 
mistura de insegurança e delíquio, como sentir-se desabrigados 
numa cidade, que era aquela mesma, mas em outra hora que não 
fosse aquela noite hostil, aquela noite, com suas ondas maléficas 
prestes a desencadear-se (TABUCCHI,1994, p. 31).  

Nesse sentido, percebemos que no decorrer da obra Afirma Pereira o clima 

de vigilância velada, que pairava na cidade alentejana, era constante. De modo que 

perpassava uma tensão disfarçada, repercutida nos lugares públicos, como na praça 

da alegria, no Café Orquídeas, onde Pereira tomava sua limonada diariamente, bem 

como no escritório do jornal Lisboa onde trabalhava, enfim, até mesmo onde 

morava. De modo que cada passo de Pereira era constantemente vigiado por 

Celeste, a polícia do corpo velado que prestava serviço de zeladora para Pereira.  
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Sob esse clima de vigilância, Pereira usava de muitas estratégias quando 

tinha de se encontrar com Rossi para acertar detalhes sobre os necrológios escritos. 

Raramente Pereira escolhia o local onde residia, pois, de acordo com Tabucchi 

(2013, p. 11), era um ambiente: “desorganizado e cheira a fritura, porém na 

realidade era porque se sentia vigiado pela faxineira Celeste que representava a 

polícia velada. Até a assinatura de suas colunas eram assinadas com Efemérides 

de forma oculta”. É interessante observar na obra a permanente construção das 

situações, a descrição dos cenários, o tom dos diálogos entre os personagens que 

se dá o tempo todo numa atmosfera de contínua tensão.  

Vejamos o que acontece com as correspondências endereçadas, pelo correio, 

a Pereira:  

No patamar do primeiro andar encontrou a zeladora, que disse: bom 
dia doutor Pereira, chegou uma carta para o senhor, é uma carta 
expressa, o carteiro a trouxe às nove, eu é que tive que assinar. 
Pereira resmungou um obrigado entre os dentes e continuou subindo 
as escadas. Assumi essa responsabilidade, continuou a zeladora, 
mas não gostaria de ter aborrecimento, já que não há remetente. 
Pereira desceu de volta três degraus, afirma, e olhou-a no rosto. 
Ouça, celeste, disse Pereira, a senhora é a zeladora, e isso é o 
suficiente, a senhora é paga para ser zeladora e recebe um salário 
dos inquilinos deste prédio, entre esses inquilinos há também o meu 
jornal, mas a senhora tem o defeito de meter o nariz nas coisas que 
não lhe dizem respeito; portanto da próxima vez que chegar uma 
carta uma carta expressa para mim, não assine e não olhe nada, 
diga ao careiro que passe mais tarde e me entregue pessoalmente 
(TABUCCHI, 2013, p. 38).   

Então, o desfecho do romance Afirma Pereira vai despertando no leitor 

indagações, entre elas, quem teria a ousadia de se pronunciar diante de todos os 

rumores de vigilância e de repressão? No qual subtraía aos poucos das pessoas “o 

moral”, “o legal” e a “espontaneidade dos cidadãos”, conforme Hannah Arandt em 

sua obra Origens do totalitarismo (1950), na qual faz uma reflexão sobre o 

ocorrido num sistema totalitário: 
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Depois da morte da pessoa moral e da aniquilação da pessoa 
jurídica, a destruição da individualidade é quase sempre bem-
sucedida [...]. Porque destruir a individualidade é destruir a 
espontaneidade, a capacidade do homem de iniciar algo novo com 
os seus próprios recursos, algo que não possa ser explicado à base 
de reação ao ambiente e aos fatos. Morta a individualidade, nada 
resta senão horríveis marionetes com rostos de homem, todas com o 
mesmo comportamento doção de Pavlov, todas reagindo com 
perfeita previsibilidade mesmo quando marcham para a morte 
(ARENDT, 2014, p. 603).   

Nesse sentido, resta o silenciar-se como se todas as pessoas fossem 

reduzidas a animais. Já na obra Anjo negro Tabucchi retoma, mediante uma 

viagem imaginária, o contexto dessa época em Portugal narrando história dentro de 

outra história que não tem a delimitação de um fim, porém, sempre um início e um 

novo jeito de contar a história tão obscura do salazarismo.  

Acho que as histórias não começam, as histórias acontecem e não 
têm um início. Ou pelo menos não dá para ver aquele início, escapa, 
porque já estava escrito num outro início, numa outra história, o início 
não passa da continuação de um outro início. Mas de algum ponto, 
afinal, é preciso começar (TABUCCHI, 1994, p. 49).  

Nos contos de Anjo negro presenciamos o inconformismo de Tabucchi com o 

mal-estar da sociedade portuguesa na época do salazarismo. Por essa razão, 

procura confrontar as forças do mal bem como a censura, o silenciamento e a 

vigilância sem medo de ser absolvido ou condenado por vozes opostas à dele. Pois 

o que importava para Tabucchi (1994, p. 53) naquele período sombrio “era procurar, 

viver aquele momento eufórico, quase febril, em que tudo estava estourando, o 

mundo, a sociedade, as convenções: e até as palavras estouravam, até as palavras 

eram frenéticas e febris”. 

Na obra Homens em tempos sombrios (1968), precisamente no capítulo 

“Homens em tempos sombrios”, Arendt (2015, p. 199) comenta sobre as inúmeras 

impossibilidades que os escritores, especificamente os judeus entre eles Kafka e 

Walter Benjamim, tiveram quanto aos seus escritos: “a impossibilidade de não 

escrever, quando só podiam se libertar de sua inspiração ao escrever; a 

impossibilidade de escrever em alemão”.  
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De certa forma, em meio a tantas proibições quanto ao escrever dos literatos 

nesse momento sombrio, observamos que o maior desafio dos escritores dessa 

primeira metade do século XX não residiu tanto no fato de não poderem escrever, e 

sim no temor de que ao escrever estariam escrevendo sua própria sentença de 

morte. De acordo com Arendt (2015, p. 200) “aqui o desespero se converteu antes 

em um inimigo da vida e do escrever; o escrever aqui era apenas uma moratória, 

como para alguém que escreve seu testamento logo antes de se enforcar”.  

Quem ousasse ser fiel aos seus escritos era obrigado a se desviar de seus 

ideais libertadores, como fez Pereira que escrevia somente biografias de autores do 

século XIX em seus necrológios. De tal forma, que quando ocorre o episódio da 

morte do alentejano socialista pela polícia da Guarda Nacional Republicana, o jornal 

Lisboa do dia seguinte não possui nenhuma publicação referente ao ocorrido no dia 

anterior a não ser uma publicação a respeito de um iate luxuoso que naquele dia 

partia para Nova York.  

[...] e Manuel, o garçom, levou-lhe logo o Lisboa. Não vira as provas 
naquele dia, por isso o folheou como se fosse um jornal 
desconhecido. Dizia a primeira página: partiu hoje de Nova York o 
iate mais luxuoso do mundo. Pereira demorou-se na manchete, em 
seguida olhou a foto. Era uma imagem que retratava um grupo de 
pessoas de chapéu de palha e camisa, abrindo garrafas de 
champanhe (TABUCCHI, 2013, p. 14).  

No entanto, a partir do episódio acima percebemos o quanto acentuava-se a 

omissão da não elucidação dos fatos ocorridos e também o desvio de assuntos. Por 

exemplo, se escrevia sobre moda, viagens, troca e vendas de mercadorias ou, às 

vezes, a página do jornal aparecia toda em branco. Arendt em Tempos sombrios 

faz algumas ressalvas quanto a esse período da década de 1930, onde alguns 

literatos punham seus dotes a serviço de uma carreira e de status social:  

Ser um literato é viver sob o signo do mero intelecto, assim como a 
prostituição é viver sob o signo do mero sexo. Assim como uma 
prostituta trai o amor sexual, um littérateur trai a mente, e era essa 
traição da mente que os melhores dentre os judeus não podiam 
perdoar aos seus colegas de vida literária (ARENDT, 2015, p. 204). 
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Notamos a ausência da voz do literato em meio às condições sombrias. E 

nessa mesma proporção Arendt reflete sobre a importância da voz do literato em 

meio a uma situação de caos em que é silenciado o direito de expressão das 

pessoas. A omissão de não escrever, não dizer, por parte do escritor, nos instantes 

mais precisos, sobrecarrega nele a culpa pela omissão intelectual, a qual torna-se 

imperdoável para qualquer povo em situação de opressão.  

Vale ressaltar que, na perspectiva de poder se pronunciar, Tabucchi em 

nenhum momento deixou de se manifestar por meio de seus escritos. De tal forma 

que foi ironizado pelo poder político do italiano Berlusconi ao publicar a obra Afirma 

Pereira no ano de 1994, na Itália.  

A seguir, abordamos a transformação da subjetividade do personagem, que 

se dá em detrimento do engajamento entre o “eu e o outro”, conforme o pensar 

existencialista de Sartre e Kierkegaard entre outros pensadores.  
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CAPÍTULO III – A TRANSFORMAÇÃO DA SUBJETIVIDADE EM AFIRMA 

PEREIRA 

 

 

3.1 A CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE EM PEREIRA 

 

 

Neste terceiro capítulo procuramos tratar do processo de construção literária 

realizada por Tabucchi na personagem Pereira que, a nosso ver, converge para um 

movimento de transformação subjetiva. Por meio da narração dos percursos das 

personagens, conforme vimos nos capítulos anteriores, Tabucchi ressalta a 

transformação da subjetividade ocorrida em Pereira, personagem protagonista e, 

com isso, reafirma o laço entre resistência e existência/ reflexão política e existência: 

característica que permeia sua obra como um todo, como procuramos mostrar.  

Vale ressaltar, a princípio, como a noção de subjetividade presente no 

romance se dá a partir da perspectiva da alteridade, ressaltando a constante 

presença do “outro” no processo de mudança da subjetividade de Pereira. 

Prosseguindo, nos detemos a enfatizar o olhar carrasco do outro buscando 

embasamento na concepção teórica de Sartre. Desse modo, o olhar instigador do 

outro torna-se, para Pereira, motivo de angústia e mal-estar, por lhe requisitar a todo 

instante mudança de atitude, porém, necessária para que ele venha a se 

desembaraçar de seu “eu” hegemônico que tanto lhe apequenava.   

No entanto, o ato existencial parte da concepção a priori como decisão de que 

não é somente um ato em si, mas se encontra impulsionado pela vontade, por 

comprometer todas as atitudes em relação ao outro, de modo que o ato representa o 

“eu e o outro além de mim”. Então, o ato constitui-se uma indeterminação 

problemática e, ao mesmo tempo, um risco, por se lançar em algo indeterminado, 

pois “todo ato existencial é um ato de indeterminação problemática” (ABAGGNANO, 

2006, p. 21).  
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O ato não se esgota em si. Procede, de certo modo, para além de si. Por 

razões de movimento que unificam passado e futuro no presente da decisão tomada 

e que constitui, no futuro, uma situação que pode não ser, mas que deve ser; que, 

inclusive, é o que fundamenta e justifica o que passou.19 Põe-se sempre em 

evidência numa postura para frente, à procura de algo que doe sentido à existência 

do homem no mundo; a decisão “é própria de um ato existencial que instaura uma 

situação final problemática, que é o dever-ser da própria situação humana” 

(ABAGGNANO, 2006, p. 22).  

O dever-ser exprime o compromisso do homem para com o ser que a ele 

deve pertencer como próprio e para com a comunidade com a qual deve se 

comprometer. Na medida em que o homem toma a decisão de se lançar ao mundo, 

logo está correndo o risco da indeterminação que se encontra presente como 

possibilidade de regresso ou progresso. Manifestando uma atitude inautêntica, na 

qual podemos chamar de má-fé, quando, por exemplo, Pereira se permite viver sem 

decidir, sem escolher, sem procurar uma fusão entre o passado e o futuro a partir do 

engajamento do presente.  

Nesse sentido, é como se Pereira vivesse, no início da narrativa, no estado da 

dispersão: não se possui e nem possui verdadeiramente suas possibilidades de 

superação, como ressalta a passagem no romance em que, nesse pleno estado de 

perplexidade, “veio-lhe a estranha ideia de que ele, talvez, não vivesse, era como se 

já estivesse morto. Desde que sua mulher falecera, ele vivia como se estivesse 

morto” (TABUCCHI, 2013, p. 16). 

Notemos a estranheza de Pereira diante de sua atitude, do isolar-se mais do 

convívio dos outros até como meio de se resguardar das indagações alheias, como 

se estivesse na condição de anulação de si mesmo: “Pereira ficou sozinho à mesa, 

afirma, pediu outra limonada e sorveu-a em pequenos goles olhando os jovens que 

dançavam lentamente, de rostos colados” (TABUCCHI, 2013, p. 24). Pereira, 

naquele instante, reflete sobre sua vida passada, sobretudo aquilo que poderia ter 

tido e não teve, no caso, um filho, uma esposa saudável, por via das circunstâncias.  

  

                                                           
19 A palavra decisão, conforme o dicionário Aurélio, deriva do latim “decisione” ato ou efeito de 
decidir, que significa desembaraço, disposição, coragem. 
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Na concepção existencialista, o sentido de o homem ser e existir se dá na 

coexistência com seus semelhantes que implica participação de si, com os outros e 

com o mundo. A natureza do mundo é, de certa forma, determinada pelo fato de ser 

o mundo a totalidade da qual o homem faz parte na condição de transcender de seu 

estado de menoridade para o estado de maioridade.  

De acordo com Abaggnano (2006, p. 31): “a condição da co-presença 

simultânea do homem, do ser e da coexistência no mundo é a corporeidade, ou seja, 

o instaurar-se dos homens e do ser em multiplicidade coligada, e, não obstante, 

exteriorizada, própria dos corpos”. Percebemos que esse modo de ser e agir do 

homem se encontra extremamente ligado ao mundo e com o mundo, por exemplo, 

as várias formas de se manifestar por intermédio das técnicas da produção e do 

trabalho, procurando aí sentido para sua existência. Quando Pereira chega à Praça 

da Alegria para se encontrar com o jovem Monteiro Rossi se depara com a canção 

italiana “O sole mio” da qual: 

[...] Pereira não compreendia as palavras, mas era uma canção cheia 
de força e de vida, bonita e clara, e ele compreendia apenas as 
palavras “o sole mio” e mais nada, e enquanto isso o jovem cantava. 
Um pouco de brisa atlântica soprava de novo, a noite estava fresca, 
e tudo lhe pareceu bonito, a sua vida passada da qual não quer falar 
[...] e sentiu-se uma grande saudade, mas não quer dizer de quê, 
Pereira (TABUCCHI, 2013, p. 20). 

Nesse aspecto, a canção italiana “O sole mio” leva-o ao imaginário saudosista 

de uma época em que vivera menos apreensivo. Dialogando com a personagem 

Roquentin, da obra a Náusea (1938) de Sartre, que, também, ao ouvir a música 

sentia-se embalado e transportado para uma outra realidade, Pereira se sentia da 

mesma forma, embora sob uma realidade tão sombria. De acordo com Franklin 

Leopoldo e Silva, a música em si possui esse poder de suavizar circunstâncias 

difíceis e conduzir a realidades encantadoras:  
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Roquentin se sente feliz, a náusea desaparece nesses momentos. 
Primeiro, os acordes iniciais; logo a cantora começará a cantar: 
Parece-me isso inevitável, tão forte é a necessidade dessa música: 
nada pode interrompê-la, nada desse tempo em que o mundo se 
afundou; a música cessará por si própria no momento preciso. É 
assim que Roquentin gostaria que fosse a sua vida: duração 
melódica, qualitativamente necessária, previsível e exta. Em cada 
momento dessa duração, pode-se esperar pelo o que vai acontecer: 
a música não nos decepciona. Todos os instantes são 
necessariamente preenchidos; tempo e acontecimento regido pela 
mesma necessidade (SILVA, 2004, p. 91).    

É interessante observar o porquê de a música se mostrar tão envolvente. A 

priori por não ser contingente e simplesmente, segundo Silva (2004, p. 91), “Ela não 

existe. É até irritante; se me levantasse, se arrancasse o disco do prato que o 

sustenta, e se o partisse em dois, não atingiria a ela. Ela está para além – sempre 

para além de qualquer coisa, duma voz, duma nota de violino”.  

Na realidade, não precisava que Pereira entendesse de fato o significado da 

letra. Bastava apenas sentir a vibração do engajamento, da vida, inserida na força 

da melodia da canção. Mediante esse vibrar da vida, por intermédio da canção “o 

sole mio”, ressoa em Pereira o desejo de querer ser como a canção e “‘expulsar a 

existência para fora de mim’, para tornar a vida tão precisa e bem marcada como as 

notas do saxofone: ‘é preciso sofrer ao compasso’. Mas o mundo da contingência 

não se ordena ao compasso; o sofrimento se arrasta com carne demais” (SILVA, 

2004, p. 91).  

Pereira sente-se culpado de algo e não sabe bem explicar o que na realidade 

poderia ter sido muito diferente na sua vida. O existir humano só terá sentido para a 

vida a partir da alteridade com o outro. Nunca sozinho. Não importa o que e como se 

apresenta a existência da vida, se por meio das palavras ou das ações, o que 

importa é o sentido existencial agregado à vida numa dimensão universal do ser 

justo, belo, e compromissado com o fazer em vista de todos, como afirma Sartre: 

Assim sou responsável por mim e por todos e crio uma determinada 
imagem do homem que escolho ser; ao escolher a mim, estou 
escolhendo o homem. O homem que se engaja e que se dá conta de 
que ele não é apenas o que escolhe ser, mas é também um 
legislador que escolhe ao mesmo tempo o que será a humanidade 
inteira, não poderia furtar-se do sentimento de sua total e profunda 
responsabilidade (SARTRE, 2014, p. 21). 



87 

 

Sartre chama atenção para a importância do ser responsável por mim e pelo 

outro que ocorre a partir da escolha feita, pois a escolha representa nossa ação de 

engajamento em prol do outro. Nessa perspectiva, Pereira se vê muito ultrapassado 

para adquirir um outro modo de vida, diferente deste que ele levava, pois vive 

mergulhado em sua fragilidade, admitindo para si mesmo suas patologias, o 

cansaço da sua vida afirmando: “estou velho, gordo demais e sou cardíaco” 

(TABUCCHI, 2013, p. 46).  

Vejamos neste trecho o quanto Pereira por si só se inferioriza, recorrendo a 

desculpas mórbidas a respeito de seu físico, omitindo seu potencial de ser, 

preferindo seu estado de menoridade a transcender a si mesmo. Em A náusea 

(1938) Sartre (2005, p. 162) faz uma ressalva evidenciando: “a vida tem sentido, se 

quisermos lhe dar um. Em primeiro lugar é preciso agir, se lançar num 

empreendimento qualquer”. Eis o desafio do ser homem na busca permanente de 

novas possibilidades, melhorias e crescimento em todos os sentidos da vida. 

Todavia, podemos dizer que os “outros” são resultados de todo nosso esforço de 

busca e conquista para juntar-se a nós.  

Desde então, usando da metáfora do romance A desumanização (2014) de 

Valter Hugo Mãe, escritor contemporâneo, evidencia que só existe a beleza da lagoa 

por meio da existência do outro, enquanto troca do dar e receber ao mesmo tempo. 

Caso contrário, se não houvesse ninguém, nem a necessidade de encontrar a 

beleza do outro, não haveria a esplêndida beleza da lagoa: “todas as lagoas do 

mundo dependem de sermos ao menos dois.  

Para que um veja o outro e possa ouvi-lo”; pois sem diálogo “não há beleza e 

não há lagoa” (MAE, 2014, p. 27). Lembrando que a beleza é sempre alguém 

próximo a nós, no sentido de que se concretiza apenas pela expectativa do encontro 

com o outro. Nessa perspectiva da presença do outro, Pereira toma a iniciativa e vai 

ao encontro de seu amigo Silva nas termas, embora com a intenção de não querer 

falar nada de si mesmo a ninguém e nem dos males do mundo. Apenas pretendia 

gozar por alguns dias da companhia do amigo, “mas Pereira não tinha vontade de 

perguntar nada a ninguém, queria simplesmente ir para as termas, gozar de alguns 

dias de tranquilidade, falar com o professor Silva, seu amigo e não pensar nos males 

do mundo” (TABUCCHI, 2013, p. 45).  
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Notamos neste momento que a atitude de Pereira representa um primeiro 

passo em busca de algo que venha a confortar sua angústia e sua solidão, porém, 

sem falar dos males da censura que ora ocorriam em Portugal e circunvizinhança, 

males esses que sucumbem sua vida.  

Nesse viés da alteridade, nessa relação entre o “eu e outro”, Pereira fica 

perplexo com a presença e a companhia de seu amigo Silva. Durante o trajeto da 

estação às termas para onde se dirigiam, Silva começa a lhe fazer as primeiras 

indagações a respeito de sua vida: “como é que vai? perguntou Silva. Mais ou 

menos, respondeu Pereira. Vive sozinho? perguntou Silva. Vivo sozinho, respondeu 

Pereira” (TABUCCHI, 2013, p. 46). Além do mais, quando Silva faz conclusões 

lógicas a respeito da vida de Pereira, este fica muito incomodado, 

Eu tenho cá para mim que isso lhe faz mal, disse Silva, você deveria 
encontrar uma mulher que lhe fizesse companhia e que alegrasse 
sua vida, eu entendo que você seja muito apegado à lembrança de 
sua mulher, mas não pode passar o resto da vida cultivando 
memórias (TABUCCHI, 2013, p. 46).  

Outro momento relevante no romance Afirma Pereira acerca do embate 

entre o “eu e o outro” é quando Silva se põe à disposição para permanecer mais uns 

dias junto a Pereira o qual põe inúmeras desculpas para não aceitar, ao que seu 

amigo indaga: 

Como você vai? Perguntou Silva, e eu que esperava passar uns dias 
na sua companhia. Desculpe-me, mentiu Pereira, mas tenho de estar 
em Lisboa hoje à noite, amanhã tenho que escrever uma matéria 
importante, e além disso, você sabe, não é bom ter largado a 
redação nas mãos da zeladora do edifício, é melhor eu ir 
(TABUCCHI, 2013, p. 52).  

Nesta citação observamos que a presença do outro, no caso Silva, incomoda 

e muito Pereira por dizer aquilo que não gostaria de ouvir na realidade: a verdade. 

Daí o motivo de Pereira arrumar desculpas para fugir de si mesmo e da presença 

indagadora do amigo. Quem sabe não seria uma oportunidade para Pereira sair dele 

mesmo.  
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Há momentos que temos a impressão de que podemos fazer o que 
queremos, avançar ou retroceder, que isso não tem importância; e 
outros em que diríamos que as malhas se apertaram; nesses casos 
não há que perder a chance, porque esta não voltaria a se 
apresentar (SARTRE, 2005, p. 87). 

Sendo assim, com Sartre notamos que o que subjaz na verdade é a vontade 

de Pereira entre ora querer avançar, ora querer retroagir conforme sua liberdade, 

pois em nome dessa liberdade, a priori ele prefere silenciar-se, até por ser mais 

cômodo e menos comprometedor. De modo que, na medida em que Pereira 

confessa a Silva, justifica sua menoridade afirmando: “estou velho, respondeu 

Pereira, gordo demais e sou cardíaco” (TABUCCHI, 2013, p. 46). De imediato 

percebemos que para Pereira é uma ação muito mais cômoda e menos 

comprometedora, conforme frisamos anteriormente. 

Todas essas atitudes de fuga e apreensão dos personagens anti-salazaristas 

no romance Afirma Pereira nos remetem à concepção de Mãe que parte do 

princípio de que a sociedade pós-moderna vive dessa forma, como se todos 

estivéssemos enclausurados em um mundo próprio, na possibilidade de sermos 

entendidos ou não. É como se não estivéssemos dispostos a tolerar o outro, mas 

somente a querermos ser compreendidos. Eis, então, a razão da vasta solidão entre 

as pessoas. Como frisa Mae, por meio da voz da personagem Halla no romance a 

Desumanização (2014), “não sentia o lado de lá dos gestos” (MÃE, 2014, p. 09) 

embora, estando lado a lado do outro.  

Assim entendemos que a concepção do outro lado de “lá dos gestos” de Mae 

nos leva a uma alusão a Sartre (1950, p. 23) “o inferno são os outros”, na peça 

teatral Entre quatro paredes (1950), na qual salienta que o olhar carrasco do outro 

atesta minha existência e além do mais nos instiga e nos inquieta constantemente. 

Nesse sentido, podemos dizer que desencadeia uma crise de aceitação, pois desejo 

ver no outro o melhor de mim, enquanto o outro vê em mim aquilo que pode ser 

mudado. Já o ponto de vista de Mae, no romance a Desumanização, enobrece 

afirmando o “inferno não são os outros” eles, porém são o paraíso, porque um 

homem sozinho é apenas um animal.   
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A humanidade começa nos que te rodeiam, e não exatamente em ti. 
Ser-se pessoa implica a tua mãe, as nossas pessoas, um 
desconhecido ou a sua expectativa. Sem ninguém no presente nem 
no futuro, o indivíduo pensa tão sem razão quanto pensam os peixes 
(MAE, 2014, p. 15).  

Por essa razão, conforme o citado acima, percebemos que a humanidade 

começa a partir de nossas ações em vista do outro como troca de relações 

recíprocas. Caso contrário, não haveria alteridade nem expectativa de aprendizado e 

superação do eu. Podemos até simular parecermos humanos, mas segundo Mae 

(2014, p. 15) “a humanidade tem de ser dois”. E, então, o sentido da vida é somente 

o outro. E por que somos tão desumanizados? Conforme o Mae (2014, p. 16), 

“porque de facto, desistirmos dos sonhos, desistirmos das utopias, desistirmos de 

sermos mais gente e acabamos por viver um pouco aquém do que poderíamos ser, 

abdicando da grandeza que poderíamos ter. Por isso vivemos tão desumanizados”.   

Nessa perspectiva em ser humano, Pereira, protagonista do romance Afirma 

Pereira, ao dirigir a folha cultural do jornal Lisboa sentia a necessidade da presença 

humana, de alguém que o ajudasse na elaboração antecipada dos necrológios dos 

grandes escritores prestes a morrer a qualquer momento. Assim, Pereira se justifica 

ao senhor diretor do jornal: “queria comunicar-lhe algo, se o senhor não se opuser, 

eu resolvi contratar um estagiário para me dar uma ajuda, só para fazer os 

necrológios antecipados dos grandes escritores que podem morrer de uma hora 

para outra” (TABUCCHI, 2013, p. 47).  

Vejamos que Pereira não cita o nome do jovem estagiário ao diretor do jornal, 

no caso, Monteiro Rossi. Outro fato estanho a ser indagado: por que só publicar algo 

dos escritores quando mortos e não em vida? Devido à repressão do sistema 

salazarista precisamente nesse final dos anos trinta. Pois, mesmo assim, todos os 

necrológios que Monteiro Rossi escrevia para o jornal eram impublicáveis, de tal 

forma que Pereira achava o jovem escritor dos necrológios muito atirado no que 

escrevia.  
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De modo que também Monteiro Rossi reconhecia que, ao escrever os 

necrológios, seguia “as razões do coração, mas a culpa não é minha. Afinal o senhor 

mesmo me disse que as razões do coração são as mais importantes” (TABUCCHI, 

2013, p. 41). Nesta fala entre os personagens observamos que entre eles existia 

uma cumplicidade ao escrever os necrológios, o que se constitui uma ironia. 

Naquele momento tão sombrio todos encontravam-se apreensivos pela censura, 

logo deixar as razões do coração falar significa dizer ser dócil a toda aquela situação 

de repressão e silenciamento, por ser muito perigoso usar a razão enquanto postura 

crítica.  

A seguir, evidenciamos as razões que levam Pereira a uma crise existencial 

que o desperta a adquirir outro olhar sobre si mesmo e sobre a realidade que o 

circunda.  

 

 

3.2 A CRISE EXISTENCIAL EM PEREIRA 

 

 

Neste item abordamos a crise existencial de Pereira. Notemos que o romance 

Afirma Pereira procura evidenciar uma série de paradoxos. Entre eles desejos e 

angústias que fazem com que Pereira permaneça nesse limiar entre ser e não ser, 

procurando uma razão maior para autoafirmar sua existência em meio a tanto 

conflito vivenciado naquelas circunstâncias sombrias de Portugal. Inicialmente 

Pereira sente necessidade de enfrentar a si mesmo, procurando saber quem ele é20 

quanto a seu papel e sua importância neste mundo. A existência, na concepção de 

Tabucchi, é como um labirinto com suas infinitas vielas a serem desvendadas, no 

qual o homem está continuamente à procura de si mesmo.  

  

                                                           
20 “quem sabe o que somos, quem sabe onde estamos, quem sabe porque aqui estamos, vivamos 
esta vida como se fosse um reverso, por exemplo esta noite, tu deves pensar que és eu e que estás 
contigo entre os teus braços, eu penso que sou tu e que estou comigo entre os meus braços” 
(TABUCCHI, 1984, p. 21). 
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O personagem Spino da0 obra o Fio do Horizonte (1986) de Tabucchi está 

sempre a procurar de algo, sem uma lógica de causa e efeito. Em vez das 

aparências visíveis a personagem procura os significados que estas aparências 

contêm; e a sua investigação corre sobre o fio ambíguo que separa o espetáculo do 

espectador. Nesse limiar do procurar a si mesmo, Spino é sobrecarregado de 

indagações por outros que se encontram ao seu entorno, “Mas de que é que andas 

à procura, segreda Pasquale, porque é que te interessa tanto saber quem é?” 

(TABUCCHI, 1986, p. 19). De tal forma que essa busca em prol da descoberta de si 

mesmo se dá em razão de encontrar um sentido para a vida, por ser inacabada, e 

está em contínuo processo de descoberta do novo.  

E assim, ei-lo de novo que vagueia em busca de nada, as paredes 
desta viela parecem prometer-lhe um prémio que não consegue 
alcançar, como se constituíssem o percurso de uma espécie de jogo 
da glória cheio de casas vazias e de truques em que ele continua a 
rodar esperando que a dada altura a roda pare e a bolinha vá cair 
num número que dê sentido a tudo. E entretanto ali está o mar, ele 
olha. Sobre o mar passam perfis de navios, uma ou outra gaivota, 
nuvens (TABUCCHI, 1986, p. 58).  

Em decorrência dessa procura incessante de um sentido para nossa 

existência é que se dá a tomada de consciência. Neste ponto podemos nos reportar 

a Kierkegaard:  

Quanto mais consciência houver, tanto mais eu haverá. Pois que, 
quanto mais ela cresce, mais cresce a vontade, e haverá tanto mais 
eu quanto maior for à vontade. Num homem sem vontade, o eu é 
inexistente. Todavia, quanto maior for a vontade, maior será nele a 
consciência de si mesmo (KIERKEGAARD, 2009, p. 33).  

Mediante essa consciência de si mesmo, Pereira indaga-se: como se 

contrapor ao poder? Como desmitificar as ideologias? Como denunciar a opressão e 

a censura? Nisto detinha, como instrumento, o jornal Lisboa, no qual representava a 

única voz capaz de tomar iniciativa elucidativa. No entanto, a princípio, diante das 

tensões sociais Pereira se porta apático, melancólico, apolítico, sistemático e muito 

apegado as suas rotinas do dia-a-dia bem como ao seu passado de vida, a ponto de 

não conseguir mais lidar consigo com autenticidade, convicção e determinação. 
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Segundo Sartre (2014, p. 30), o homem constrói a realidade a partir do ato 

existencial: “o homem não é nada mais que seu projeto, ele não existe senão na 

medida em que se realiza e, portanto, não é outra coisa senão o conjunto de seus 

atos, nada mais além de sua vida”. Nesse sentido, a narrativa do romance decorre 

em mão dupla: no processo histórico da sua época e ao mesmo tempo no processo 

existencial do homem.  

É curioso que nas primeiras páginas de Afirma Pereira surja um pronome 

oblíquo sem antecedentes: “lo” “afirma Pereira ter conhecido num dia de verão. “Um 

esplendido dia de verão, cheio de sol e ventilado, e Lisboa reluziam” (TABUCCHI, 

2013, p. 09). Em seguida, a narração insinua sua perspectiva num desenrolar do 

ocorrido. O pronome oblíquo também se faz presente no título de forma indireta. O 

pronome oblíquo “lo” representa Monteiro Rossi, o responsável principal pelo 

processo de transformação existencial de Pereira. Monteiro Rossi será aquele 

personagem que, no percurso do romance, indagará Pereira quanto à relevância da 

responsabilidade profissional enquanto jornalista em meio àquele processo histórico, 

político e social tão conturbado naquele momento em Portugal.  

Por esse motivo, Rossi não desperta interesse algum pela morte em si como 

o demonstrava Pereira. Contudo, estava mais envolvido com as atitudes de vida; 

enquanto Pereira tinha aquela obsessão enorme pela morte como uma fuga da vida. 

Vejamos que o primeiro contato entre Pereira e Rossi se dá de forma oposta. De 

modo que Pereira se pôs a ler distraidamente um artigo avulso, sem título, de uma 

revista de vanguarda “a relação que caracteriza de modo mais profundo e geral o 

sentido de nosso ser é a da vida com a morte, porque a limitação de nossa 

existência por meio da morte é decisiva para a compreensão e avaliação da vida” 

(TABUCCHI, 2013, p. 10).  

Logo a seguir Pereira reescreve o trecho e procura ligar imediatamente para 

Rossi, o autor dessa passagem do artigo. Assim que falou por telefone com Rossi, 

Pereira sente-se perplexo “Pereira, por sua vez, ficou alguns segundos em silêncio, 

porque lhe parecia estranho, afirma, que uma pessoa que assinara reflexões tão 

profundas sobre a morte não pensasse na alma” (TABUCCHI, 2013, p. 11). Pereira, 

a fim de suavizar seu eu tirânico, afirma para si mesmo que, assim como Rossi, 

também não acreditava na ressureição da carne. De imediato fica atrapalhado e 

contundido com a situação: 
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Pereira atrapalhou-se, afirma, e isso o irritou; irritou-se sobretudo 
consigo mesmo, porque tinha se dado ao trabalho de telefonar para 
um desconhecido e de falar daquelas coisas delicadas, aliás, tão 
íntimas, como a alma e a ressurreição da carne (TABUCCHI, 2013, 
p. 11).  

Outra cena que chama atenção quanto a esse despertar da consciência em 

Pereira, no qual o romance faz jus ao uso da metáfora da água, podemos dizer 

especificamente que é o momento em que Pereira toma a iniciativa de se deslocar 

para Paredes à procura de melhoras a sua saúde. Ao se deparar com o mar, Pereira 

sente vontade de nadar como nos velhos tempos em que era jovem e cursava letras 

em Coimbra. É o início da transformação de Pereira. Então:  

[...] entrou na água com calma, devagarinho, deixando que o frescor 
o abraçasse lentamente. Depois, quando a água chegou até o 
umbigo, mergulhou e começou a nadar em nado livre, lenta e 
comedidamente. Nadou bastante, até as boias (TABUCCHI, 2013, p. 
79).  

Mediante isso, descobre que não está bem de saúde e vai em busca de 

tratamento. Pereira procura a clínica Talassoterápica e, no encontro o doutor 

Cardoso, médico psiquiátrico, fala a Pereira que a personalidade está constituída por 

uma confederação de almas que se sobrepõem e controlam em nós um “eu 

hegemônico”, nos fazendo viver de forma submissa a ele, por isso temos a 

necessidade de criamos um novo eu hegemônico do “aqui e do agora”, e não viver 

presos ao passado. O doutor Cardoso afirma a Pereira “percebo que você tem 

necessidade de elaborar um luto, necessidade de dizer adeus à sua vida passada, 

tem necessidade de viver no presente, você não pode viver apenas pensando no 

passado” (TABUCCHI, 2013, p. 117).  

O doutor Cardoso significa a manifestação da consciência de Pereira, assim 

como na obra Anjo negro, precisamente no conto “O bater das asas de uma 

borboleta em Nova York pode provocar um tufão em Pequim”? Há um contínuo 

diálogo reflexivo no conto entre o personagem Borboleta e sua consciência, até 

então ignorada pelo próprio personagem. Apontamos que essa voz desconhecida 

que lhe inquietava tanto, de certa forma, chega se a revelar ao personagem 

Borboleta, afirmando quem ele é de verdade. Nessa perspectiva, vejamos a seguir 

como se dá essa consciência, assim como ocorreu com Pereira: 
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Considere-me o doutor consciência. Eu acabei ficando na situação 
da sua consciência, aquela que o senhor nem gostaria de conhecer e 
que mantém cuidadosamente trancafiada num alçapão. Hoje este 
alçapão foi aberto, e não posso esconder a minha satisfação. Assim 
como o meu cansaço. Não é fácil passear por consciências como a 
sua. Mas é o meu trabalho, é uma forma de maiêutica e a maiêutica 
é cansativa, não sei se o senhor está entendendo (TABUCCHI, 1994, 
p. 85). 

Percebemos que essa procura por se autoafirmar de Pereira, por meio de sua 

consciência, aconteceu de forma processual. Inicialmente não foi fácil. A todo 

momento relutava em oposição a ela, mesmo assim, de forma inconsciente, sentia-

se que precisava se arrepender de algo. Não sabia do quê. De certa forma, chegou 

um momento que não dava mais para Pereira viver preso a um único eu 

hegemônico. Então ele se liberta totalmente de sua consciência tirânica, na medida 

em que toma coragem em ser ele mesmo, pondo-se em oposição ao totalitarismo do 

salazarismo.  

De acordo com Tabucchi, após Pereira se encontrar com sua consciência, o 

que passou a importar para ele “era procurar, viver aquele momento eufórico, quase 

febril, em que tudo estava estourando, o mundo, a sociedade, as convenções: e até 

as palavras estouravam, até as palavras eram frenéticas e febris” (TABUCCHI, 1994, 

p. 53). Vejamos: é como se a consciência de Pereira estivesse cativa daquilo que 

ele ainda não era, no caso, desembaraçado e atuante; logo, Pereira não vivia a 

existência de sua subjetividade. Silva (2004, p. 159), quanto à importância desse 

ato, ressalta “porque atuar é a forma de existir sem qualquer precondição de 

existência. A consciência do presente é o ser remetido àquilo que ele ainda não é, 

ser-para”.  

Outra consideração a ser feita, é que o verbo “afirma” enuncia uma convicção, 

um afirmar-se em oposição à ação tímida de Pereira, por sentir-se um tão 

apequenado editor do jornal Lisboa, instrumento tão importante de informação para 

aquela época de 1930. Até porque os únicos veículos de informações naquele 

período eram somente o jornal Folha e a Rádio de Londres. De modo que Manuel, o 

garçom, ouvia bastante a rádio e repassava a Pereira o que estava acontecendo na 

Europa. De acordo com Tabucchi (2013, p. 59), “o melhor é conseguir as notícias de 

viva voz, por isso estou perguntando, Manuel. Umas barbaridades. E se foi”.  
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Pereira vivia o paradoxo entre a morte e a vida, o conformismo e a luta, os 

quais o deixavam em pleno estado de perplexidade. É interessante notar na voz 

narradora do romance que os acontecimentos são direcionados como se estivessem 

a uma determinada distância, porém, de repente sente-se ou ouve-se o eu interior 

do personagem numa especificidade própria de primeira pessoa, ao percorrer os 

labirintos da alma na misteriosa corrida dos “eus” em conflito.    

O processo de construção do romance Afirma Pereira manifesta uma 

enorme habilidade na elaboração da narrativa, na qual Tabucchi nomeou um signo 

símbolo e metonímico “afirma” que, pela insistente reiteração de repetições, 

encontra-se permeado de um sentido temático, revelando a imperiosa necessidade 

de um conscientizar-se quanto aos ocorridos do contexto histórico do salazarismo. 

Pereira, enquanto protagonista do romance, encontra-se como que mergulhado 

numa crise existencial entre ser e não ser ele mesmo.  

Neste sentido, remetemos a Sartre (2014, p. 02) quando reitera a condição 

humana, afirmando: “assim sou responsável por mim e por todos e crio uma 

determinada imagem do homem que escolho ser; ao escolher a mim, estou 

escolhendo o homem”.  É nessa perspectiva do desejo de viver que Pereira almeja 

ser o homem que ele poderia ser: tão necessário para aquele momento obscuro de 

Portugal. Visto que as forças externas das circunstâncias o impediam de se 

envolver.   

Outra questão que inquietava Pereira era manter a aparência em reconhecer 

seu comedimento, obediência e alienação, oposto ao papel de jornalista que exercia 

na sociedade portuguesa, como também a desestabilidade familiar, como a perda de 

sua esposa e a ausência de um filho. Nisto o personagem indaga-se: calar-se por 

medo ou por omissão, para defender e proteger a quem? Eu Pereira? Minha 

profissão? Minha sobrevivência? O Salazarismo? O jornal Lisboa? A sociedade?  

Sua neutralidade o adoecia. Sentia forte repugnação na alma, saudosismo e solidão, 

de tal forma que, quando se deixa elevar pela saudade, é como se imergisse num 

espaço diferente, tornando-o acometido pelo estado de menoridade. E todo o ser 

existencial de Pereira no presente fica, de certa forma, de súbito, ausente.  
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Era o que realmente acontecia com Pereira vivendo apenas apegado as suas 

recordações do passado, monologando com o retrato da esposa; permanecendo de 

certa forma totalmente ausente do presente. Daí a necessidade da presença do 

outro para lhe despertar o sentido do “aqui e o agora”. Aqui podemos nos remeter a 

Fernando Pessoa (2006, p. 70): “tudo quanto tenho feito, pensado, sido, é uma 

soma de subordinações, ou a um ente falso que julguei meu, por que agi dele para 

fora ou de um peso de circunstâncias que supera ser o ar que respirava”. 

Percebemos a somatória de ações pela quais somos afetados no dia a dia e como 

reagimos a elas: ou nos lançando a reverter a situação ou nos esquivando delas, 

como fez Pereira.   

Na realidade, não se encontra em Pereira aquela angústia propriamente dita 

por causa da morte, embora saiba que o seu ser está continuamente ameaçado de 

ser arrastado para o nada. O que prevalece em Pereira é o forte sentimento de 

quem está constantemente desgostoso das coisas que o cercam. Por exemplo, 

quando convida Rossi para almoçar com ele no restaurante de nome “Rossio”21 e 

não encontra os literatos, e sim o silêncio e a ausência de todos eles. Mediante essa 

realidade, Rossi lhe chama a atenção dizendo  

[...] talvez estejam de férias, uns na praia, outros no campo, só nós 
ficamos aqui. Talvez estejam simplesmente em suas casas, 
respondeu Monteiro Rossi, não devemos estar com muita vontade de 
sair por aí, nos tempos que correm (TABUCCHI, 2013, p. 35). 

Pereira, em silêncio, compreende a ausência daqueles que, junto a ele, 

poderiam doar-lhe mais força intelectual. Contudo, não encontra nenhum literato em 

Lisboa, e sim no restaurante em “duas velhinhas de chapéu e quatro indivíduos 

sinistros numa mesa de canto” (TABUCCHI, 2013, p. 35). O que o deixa melancólico 

e ao mesmo tempo com vontade de dizer e fazer tudo que passava por sua 

imaginação.  

  

                                                           
21 Rossio, conforme Tabucchi no romance Afirma Pereira, era “o café e o restaurante dos literatos, 
nos anos vinte fora uma glória, em suas mesas tinham sido criadas as revistas de vanguarda, enfim, 
todos iam lá, e talvez alguém ainda fosse” (Tabucchi, 2013, p. 34). 
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Continuando a conversa com Monteiro Rossi no restaurante “Rossio” surge 

em Pereira o desejo de dizer o que gostaria de fazer por Lisboa. Todavia, se retém, 

de forma modesta, em silêncio, ficando apenas na sua imaginação o desejo de 

mudança. E, Pereira gostaria de ter dito a Rossi: 

E o senhor tem que aprender a escrever, do contrário, escrevendo 
com as razões do coração, o senhor estará indo ao encontro de 
grandes complicações, posso lhe garantir. [...] as razões do coração 
são as mais importantes, é preciso sempre seguir as do coração, os 
dez mandamentos não dizem isso, mas eu lhe digo, de qualquer 
modo é preciso ficar de olhos abertos, apesar de tudo, coração, sim, 
concordo, mas também olhos bem abertos (TABUCCHI, 2013, p. 37). 

De acordo com a citação acima podemos já observar os primeiros sinais de 

mudança em Pereira, embora ainda ele estivesse arquitetando, de forma silenciosa, 

essa sua tomada de postura atuante. Entendemos que esse escrever com as razões 

do coração significa o que deveria ser expresso propriamente na verdade sobre os 

fatos que ora estavam realmente ocorrendo em Portugal. Além do mais, Tabucchi 

deixa-nos a compreensão que tanto Pereira como Rossi, ambos na condição de 

jornalistas, sabiam o que estava se passando naquele momento tão obscuro do 

país. E que por isso preferiram, naquele momento de observação da realidade, 

calar-se a enfrentar o medo que parecia ser um forte sinal de silenciamento das 

vozes jornalísticas e literárias dos escritores de Portugal.     

Assim sendo, a força do poder opressor do salazarismo deixou marcas 

fortíssimas que sucumbiram os indivíduos a omitir o esforço da liberdade de 

expressão, preferindo assim os mecanismos de fuga, melancolia, apatia e 

obediência. Ou seja, criou-se no indivíduo português um “eu” de acordo com 

Tabucchi, “apequenado e tirânico”. O testemunho do protagonista Pereira constrói-

se como um relato antifascista e de denúncia social, buscando esclarecer e 

conscientizar o leitor dos perigos dos regimes totalitários. Dessa forma, logo a seguir 

abordamos a liberdade como base útil a qual alavancou a tomada de postura de 

Pereira em busca dessa sua autoafirmação. 
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3.3 A LIBERDADE COMO NECESSIDADE DA AUTOAFIRMAÇÃO  

 

 

Neste item evidenciamos a questão da liberdade a partir da concepção de 

Sartre, averiguando, no romance Afirma Pereira, falas e ações que demonstrem 

atitudes de liberdade. Sartre parte do princípio de que o homem é um projeto 

marcado por inúmeras possibilidades de vir a ser, a partir das quais constrói sua 

subjetividade à medida que vive num determinado tempo histórico. Isso significa 

dizer que nada está determinado previamente para o homem, ou seja, as suas 

ações concretas realizadas no cotidiano definem a sua subjetividade. De modo que 

não poderíamos falar de liberdade sem aludir à subjetividade.  

Nessa perspectiva, Sartre fomenta a discussão sobre a subjetividade no 

debate de três dias, realizado em 1961 a convite do Instituto Gramsci em Roma, 

com os principais intelectuais e dirigentes da esquerda italiana da época. O filósofo 

afirma que a subjetividade é o ter-de-ser em vista do exterior sem que seja 

necessário saber o que se passa com ela subjetividade. De modo que no decorrer 

da discussão Sartre especifica casos reais ocorridos na época. Num deles havia 

certo operário que sempre se opunha às ideias de seu colega de luta nas reuniões 

do partido comunista. O mesmo não sabia o porquê antipatizava tanto com o seu 

colega. Certo dia, o operário confessou ao seu colega a sua história de pele dando o 

seguinte depoimento:  

Olhe, entendi agora. No fundo não gostei de você esse tempo todo 
porque você é judeu, e só agora percebo que foi porque ainda não 
me livrei de resquícios da ideologia burguesa, [...] compreendi que 
detesto o judeu que vejo em você porque sou antissemita (SARTRE, 
2015, p. 36).  

Mediante esse episódio, percebemos que o operário a princípio desconhecia 

em sua subjetividade a sua própria postura preconceituosa em decorrência daquilo 

que as circunstâncias fizeram dele. Segundo a concepção sartriana, o homem não 

constitui uma unicidade, e sim uma multiplicidade de máscaras: é o somatório do 

que crê ser mais aquilo que os outros esperam que ele seja. E é dessa forma que 

constitui sua subjetividade como uma obrigação de ter-de-ser ele mesmo e evitar a 

passividade. 
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Nesse aspecto, o que caracteriza essa subjetividade no homem, conforme 

Sartre, reside no fato de ele poder ser absolutamente livre e, uma vez sendo livre, o 

será por toda a vida. Aqui frisamos a questão central da teoria existencialista 

sartriana, que diz que o homem está condenado a ser livre. De acordo com a obra 

de Sartre, o Ser e o nada (1943), a quarta parte aborda precisamente sobre a 

liberdade:    

Estou condenado a existir para sempre para-além de minha 
essência, para-além dos móbeis e motivos de meu ato: estou 
condenado a ser livre. Significa que não se poderia encontrar outros 
limites à minha liberdade além da própria liberdade, ou, se 
preferirmos, que não somos livres para deixar de ser livres 
(SARTRE, 2011, p. 543-544). 

O homem, ao se encontrar nessas condições de condenado a ser livre, não 

pode se apoiar previamente em uma ou outra força exterior, a não ser na dele 

próprio. Logo, cabe a ele a tarefa de se reinventar a partir de suas escolhas. Assim 

sendo, pesa sobre o homem o grande fardo da solidão e da angústia, por ter de 

manifestar ações de autenticidades ou de inautenticidades no mundo. Neste sentido, 

nos reportamos à personagem Pereira que, na busca por se autoafirmar, procura 

fazer uma reflexão quanto ao seu compromisso com a liberdade desde o instante 

que toma a seguinte atitude:  

Pereira encontrou um lugar vago e sentou-se. Respirou 
profundamente por alguns minutos e mergulhou em seus 
pensamentos. Recordou-se de Monteiro Rossi e, sabe-se lá por quê, 
do retrato de sua mulher também. [...] Então se levantou, foi ao 
vestiário, vestiu-se, deu o nó na gravata preta, saiu da estação termal 
e voltou-se ao hotel (TABUCCHI, 2013, p. 51).  

Na citação acima, observamos a consciência refletida de Pereira diante das 

circunstâncias opressoras ocorridas em Portugal bem como a presença indagadora 

do outro, no caso, Monteiro Rossi, que lhe requisitava alguma tomada de atitude. 

Prosseguindo, constatamos a solidão remetida quanto à lembrança do retrato de sua 

esposa, por fim, o desejo de Pereira em tomar alguma inciativa para que assim 

pudesse se libertar de tudo aquilo que lhe angustiava.  
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Pereira, em suas ações cotidianas, fossem elas passionais ou voluntárias, 

conforme a concepção de liberdade em Sartre, demonstrava postura de se 

manifestar livre. Ou seja, tanto o recolher-se no medo como o avançar na coragem, 

ambos representam os motivos móbeis da ação de liberdade: 

Meu medo é livre e manifesta minha liberdade; coloquei toda minha 
liberdade em meu medo, e escolhi-me medroso nessa ou naquela 
circunstância; em outra existirei como voluntário e corajoso, e terei 
posto toda minha liberdade em minha coragem (SARTRE, 2011, p.  
550).  

No entanto, um episódio que aparece no romance Afirma Pereira exemplifica 

esse tipo de ação entrelaçada pelo medo e pela coragem ao mesmo tempo. Quando 

Pereira, aturdido pela tragédia da morte de Rossi por torturadores portugueses em 

sua residência, ousa, também, em meio ao medo, ser corajoso. Então, se dirige ao 

tipógrafo Pedro do jornal Lisboa com seu artigo, no qual escrevera o que tinha 

presenciado com a morte de Rossi, insistindo com o tipógrafo Pedro para que o 

publique. O mesmo lhe impõe resistência por ser um assunto muito delicado e em 

cima da hora sem o visto da censura. Pereira, fazendo uso de um pseudônimo, 

major Lourenço, quando, na verdade, a voz no telefone era a do dr. Cardoso, da 

clínica Talassoterápica, se passando por major Lourenço, o responsável pela 

censura.   

Desse modo, Pereira confirma a fala do pseudo major, passando o telefone 

ao tipógrafo Pedro, para que desde já o dr. Cardoso confirmasse por meio de sua 

fala que era mesmo o major Lourenço que estava permitindo a publicação do artigo. 

E assim aconteceu a divulgação do artigo em meio ao medo e a coragem de 

Pereira:   

Não mesmo, disse o tipógrafo, não sei o que fazer doutor Pereira. 
Ouça, sugeriu Pereira, o melhor a fazer é telefonar diretamente para 

a censura, talvez consigamos falar com o major Lourenço. O major 

Lourenço, exclamou o tipógrafo como se tivesse medo daquele 
nome, diretamente com ele? É um amigo, disse Pereira fingindo 
descaso, hoje pela manhã li para ele meu artigo, ele está de pleno 

acordo, falo com ele todos os dias, senhor Pedro, é meu trabalho. 

(TABUCCHI, 2013, p. 156). 
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No decorrer do romance Afirma Pereira entendemos que a presença do 

“outro” para Pereira, fosse ela pró ou anti-salazarista, sempre esteve na condição de 

intermediação, o que provocou nele, de uma forma ou de outra, uma reflexão 

urgente quanto ao sentido de sua existência em meio a toda a problemática 

vivenciada no fim da década de 30. De tal forma, que se observa constantemente no 

romance esse reclame por parte dos personagens – tanto dos pró como dos anti-

salazaristas –, a expressão “os tempos mudaram”. Deixando, assim, um alerta a 

Pereira sobre o quanto era nebuloso e delicado aquele momento vivenciado por 

eles. 

É por isso que, entre outras razões, antes de conhecer Rossi, o jovem 

jornalista, Pereira vivia sob uma pseudo imagem de si mesmo, mergulhado nas 

sombras da morte, como se o tempo estivesse estagnado para ele, dando, assim, 

por se entender aparentemente satisfeito pela vida que levava no anonimato. O fato 

de Pereira ocultar a si mesmo era uma forma, por assim dizer, inconsciente de se 

autodefender do julgamento da sociedade. Essa perspectiva embaralhada de 

Pereira em omitir a si mesmo ou de se lançar representa sua liberdade repercutindo 

na angústia de suas escolhas. De tal modo que o ato de escolher o remete a um 

contínuo mal-estar. 

Cria originariamente todos os motivos e móbeis que podem conduzir-
nos a ações parciais, é ela que dispõem o mundo com suas 
significações, seus complexos-utensílios e seu coeficiente de 
adversidade. Essa mudança absoluta que nos ameaça do nosso 
nascimento à nossa morte permanece perpetuamente imprevisível e 
incompreensível (SARTRE, 2011, p. 572). 

Pereira, em meio a essa tormentosa angústia da escolha, sente-se coagido 

por ela.  

A angústia que faz manifestar nossa liberdade à nossa consciência, 
quando essa possibilidade é desvelada, serve de testemunha desta 
perpétua modificabilidade de nosso projeto inicial. Na angústia não 
captamos simplesmente o fato de que os possíveis que projetamos 
acham-se perpetuamente corroídos pela nossa liberdade-por-vir, 
mas também apreendemos nossa escolha, ou seja, nós mesmos, 
enquanto injustificável, isto, é, captamos nossa escolha como algo 
não derivado de qualquer realidade anterior, e ao contrário, como 
algo que deve servir de fundamento ao conjunto das significações 
que constituem a realidade (SARTRE, 2011, p. 572). 
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Conforme o enunciado acima, sobre a angústia de liberdade, podemos dizer 

que o romance Afirma Pereira nos remete a uma metáfora, aludindo à limonada 

que costumeiramente Pereira tomava no Café Orquídea, simbolizando o quanto 

procurava compensar, por alguns instantes, aquilo que se constituía dentro dele 

como um remorso da alma. De acordo com Tabucchi (2013, p. 44): “Pereira dirigiu-

se ao Café Orquídea e acomodou-se na sala interna, diante do ventilador. Pediu 

uma limonada e tirou o paletó”. Vale ressaltarmos, que, além das fugas de Pereira 

na limonada, o “Café Orquídea” outrora fora um lugar onde os literatos de Lisboa 

discutiam literatura assim como o restaurante do “Rossio” nos anos vinte em Lisboa.  

Lembrando que Tabucchi faz uso dessas nomeações situando lugares em 

Alentejo, como: o Café Orquídea, a praça da Alegria, a rua da Liberdade as quais se 

constituem uma antítese no romance: representam totalmente o oposto da realidade 

vivida naquele momento em Portugal.  

Ao fazer essa reflexão no século XXI, Tabucchi serve como alerta quanto aos 

perigos de muitos discursos ideológicos, engessados por dogmas e crenças, como a 

segregação de civilizações, esquecendo o essencial que é a sensibilidade do 

humano nas pessoas. Neste ponto, reportamos a obra Os filhos do Barro (1972) de 

Octávio Paz, onde há um entrelaçamento de ideias que se assemelham a de 

Tabucchi a respeito do mundo a partir do pensar literário.  

Paz afirma que na literatura não existe nada a nos separar, condenar, julgar. 

Não existe segregação entre corpo/alma, razão/alma em que um é bom e outro mal. 

Não existe concepção de inferno, céu, prêmio, castigo. Na realidade o que há são 

crenças, sistemas, dogmas, ideologias etnocêntricas, concepções lineares da 

história impostas sobre nós em decorrência da não tolerância das diversidades. E a 

todo instante somos flechados por interesses econômicos e técnicos, de tal forma 

que nos repassam uma visão de modernidade, a ser questionada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Ao concluir o presente estudo da obra Afirma Pereira, não podemos deixar 

de observar o sentimento de inquietação e reflexão a que o leitor de Tabucchi é 

tomado. Ele também, o leitor, é levado a se indagar, se envolver, se implicar e, 

quem sabe, até mesmo se modificar, a partir das provocações dessa escrita. De 

modo que é também o leitor, a nosso ver, que é convidado à transformação da sua 

subjetividade.  

Afirma Pereira, como vimos, nos leva a perceber e vivenciar como os 

discursos político-ideológicos da primeira metade do século XX detinham o poder de 

transmitir o sentimento de culpa às pessoas, pelas atrocidades dos regimes 

totalitários. Outro aspecto que o romance busca chamar a atenção é quanto à forma 

velada de todos esses fatos: transparecendo um clima como se fosse normal, legal e 

moral o silenciamento e o comedimento. A ponto de levar as pessoas a adentrarem 

num estado de extrema alienação e numa crise existencial de busca de sentido da 

vida, por se sentirem animalescas em meio a tanto caos na sociedade portuguesa. 

Ao menos é o que vivenciamos ao testemunhar o depoimento de Pereira e 

acompanharmos todo o seu drama.  

Conforme pudemos notar ao longo de nossa pesquisa, Tabucchi se vale do 

personagem Pereira com o intuito de desvelar o ocorrido naquele momento sombrio 

de Portugal, mesmo escrevendo após cinquenta e quatro anos após. O autor 

preocupa-se em trazer para o fim do século XX essa reflexão a fim de não mais 

perpetuar-se o racismo, o silenciamento, a segregação e todas as forças que 

agridem a dignidade das pessoas, das comunidades. Há, como procuramos mostrar, 

uma atitude de resistência tanto na escolha temática quanto no viés adotado pelo 

autor.  

Afirma Pereira nos leva a perceber o quanto somos frágeis, decaídos e 

submissos em razão de concepções segregacionistas ocorridas em nossa história. 

Eis, então, a razão da insatisfação de Tabucchi para com as injustiças políticas 

cometidas na sociedade contemporânea. Escritor atuante, que percebia os 

resquícios totalitários do século XX, motivou-se a escrever a obra Afirma Pereira, 

publicada em 1994, na Itália, provocando bastante incômodo ao regime político de 



105 

 

Berlusconi. Obra de viés literário, crítico e atuante, confrontava as problemáticas 

políticas e sociais ocorridas. 

Nesse sentido, a voz jornalística da época no romance Afirma Pereira era 

somente a do personagem Pereira, embora sucumbida pelo regime totalitário de 

Salazar, de modo que, em meio ao medo e à ousadia, Pereira teve a coragem de 

pôr à tona e denunciar o que ora ocorria em Portugal. Assim, conforme tentamos 

salientar, Afirma Pereira se dá nesse viés literário de desconstrução e 

desmistificação de discursos ideológicos, que atormentaram e tiraram o direito de 

muitas pessoas de viverem com dignidade e cidadania, pelo fato de pertencerem a 

outras etnias e condições sociais diferentes.  

Um dos pontos-chave da obra, a nosso ver, consiste em apresentar a 

possibilidade de desconstrução dessa subjetividade e, ainda, de sua transformação. 

Neste sentido, buscou-se mostrar que a postura enunciativa do romance, o trabalho 

ficcional, é capaz de muito mais força e contundência do que, talvez, se 

estivéssemos somente diante de uma investigação jornalística ou mesmo um relato 

histórico. Afirma Pereira constitui-se um pêndulo entre a estória enquanto um fingir 

de verdade, e uma história com seus discursos ideológicos. Mas, ainda além disso, 

constitui uma narrativa ficcional de grande força literária, capaz de deslocar modos 

de pensamento e de expressão. E enfatizar a possibilidade de novos sentidos sobre 

o real.  

Eis a razão de o romance poder desvelar muito mais os fatos ocorridos na 

história. Sendo assim, o personagem Pereira inicialmente passa por um período de 

turbulência acerca do que estava ocorrendo ao seu redor e no mundo, antes de se 

posicionar e de fato conseguir “se afirmar” como cidadão atuante. Por isso, a 

expressão “afirma Pereira”, que aparece várias vezes no romance, é extremamente 

significativa. Neste sentido, a frase reforça a ideia de testemunho por parte do 

personagem mediado pelo do narrador que nos transmite os fatos tais e quais o 

personagem diz ter vivenciado. E, de certa forma, a contínua insistência na fórmula 

“afirma Pereira” nos conduziu também à ideia de construção e afirmação identitária 

pela qual Pereira passa ao longo da narrativa.  
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Assim sendo, o ato corajoso de Pereira ao assinar os necrológios se faz 

presente no seu último texto jornalístico, com mais ênfase, inclusive aquele no qual 

ele imprime de fato a sua percepção, a sua emoção e a sua coragem, saindo de 

verdade de sua clandestinidade e se definindo atuante. É interessante que essa 

afirmação vivenciada pelo personagem Pereira não é outra coisa senão o resultado 

de um processo de reflexão e mudança acerca de si mesmo, no qual a afirmação se 

dá por intermédio da escrita e da presença do outro. Afinal, podemos afirmar que foi 

possível sim, neste romance, identificarmos o quanto o indivíduo contemporâneo se 

encontra aturdido por uma forte crise existencial, à procura de um sentido maior para 

viver. Em contrapartida, dizer não à ansiedade, à solidão, às incertezas, às 

estabilidades das quais, de certo modo, ainda hoje se perpetuam resquícios 

totalitários sob outros disfarces.  

Daí constatarmos que o romance Afirma Pereira abre um leque a uma série 

de possibilidades e de reflexões sobre a indefinição de nosso “eu”. Elementos que 

inquietaram Tabucchi a retornar a uma época do passado português, com 

parcimônia refletida, num texto literário, enxuto, breve e potente, na proporção que o 

mesmo se remete a fugas, segregações, indignações, silenciamentos e 

totalitarismos. Prendendo a atenção do leitor para dizer que o momento atual que 

vivenciamos é o das afirmações, ou seja, da procura incessante de trazer todos para 

o mesmo círculo, para se entreolharem, se valorizarem, a fim de quebrar paradigmas 

e hierarquias.  

Tabucchi julgava intolerável a concepção etnocêntrica da sociedade 

contemporânea: são intoleráveis as injustiças políticas; é intolerável o silenciamento 

do intelectual; é intolerável o não engajamento do escritor. Assim, Afirma Pereira 

representa, acima de tudo, um romance sobre a consciência que não pode 

permanecer impassível frente a tantas injustiças políticas e sociais. Um tema tão 

universal e necessário que encontra eco em todas as épocas. Portanto, entendemos 

que Tabucchi criou o personagem Pereira, de certa forma, também para falar de si 

mesmo e de suas inquietações – assim como Fernando Pessoa criara os 

heterônimos discorrer sobre a multiplicidade de  seus “eus” – preocupando-se em 

como deveria ser a vida permeada de liberdade, na qual todos pudessem ter seu 

espaço para ser pessoa com dignidade, amando uns aos outros e procurando se 

respeitar e reconhecer as diferenças étnicas, para que não mais uns se 

sobreponham sobre os outros.  
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Em meio a tantas indefinições e indecisões no mundo contemporâneo, 

presenciamos no conto Sonho de Dédalo, arquiteto e aviador (1992) o empenho 

de Tabucchi na condição de escritor rumo a libertar o personagem homem-animal, 

das amarras da ignorância, da alienação e da servidão. É interessante observarmos 

que esse sonho de Tabucchi se entrelaça ao do personagem por um fio condutor:  

empurrar a porta para adentrar em novas realidades. Essa metáfora usada por 

Tabucchi no conto alude à personagem “o homem-animal”, que se encontra 

angustiado e perdido num Palácio, com muitas vielas. Numa delas há duas portas a 

serem abertas. O que levanta a questão: qual das portas conduz à liberdade ou à 

morte? De acordo com Tabucchi (1996, p. 15): “Uma porta conduz à liberdade, a 

outra conduz à morte. Um dos guardas só diz a verdade, o outro só mentiras. Mas 

não sei qual é o que diz a verdade e qual o que mente, nem qual é a porta da 

liberdade e qual a da morte” (TABUCCHI, 1996, p.15).  

Presenciamos a fragmentação do medo dando lugar à coragem, à ousadia; 

cedendo lugar à criatividade, por parte de Dédalo, a abrir a porta e adentrar num 

jardim que proporciona asas para o homem-animal voar, empurrando-o para o voo 

da liberdade tão sonhado. Entendemos que o papel do escritor é libertar a si mesmo 

e proporcionar, por meio do abrir de portas, que outros também se libertem, criando 

sua autonomia de voar. Por conseguinte, percebemos que a literatura de Antonio 

Tabucchi, como muito do que se escreve atualmente, carrega em si uma marca 

muito forte de sensibilidade plena de nostalgia. O que nos ensina a identificar que o 

mal do século XX se acentua, especificamente, na perda do significado da 

existência, individual e coletiva, bem como na provisoriedade do real, na força da 

alienação, na necessidade de uma mudança radical em busca do sentido da vida 

nesse mundo contemporâneo.   
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