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Introdução 
 

Água, um elemento básico para a manutenção da vida e uma temática 
recorrente na literatura e nas artes. É explorada em sua vasta simbologia e 
sentidos desde os mais longínquos tempos, assumindo significados especiais 
em diferentes regiões e culturas. De acordo com O’Connell e Airey (2010, 
p.196), “a água tem papel importante no simbolismo mundial e no mito da 
criação. Frequentemente, ela representa a fonte da vida, mas também é 
inevitável que conduza à morte ou ao submundo.” Na tentativa de compreender 

RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar 
comparativamente dois contos que têm a água como 
elemento fundamental de suas narrativas. Para tanto, 
recorreremos à crítica temática e às considerações de 
Bachelard (1997) sobre esse elemento líquido. Na 
tentativa de ampliar a compreensão dos sentidos e dos 
significados simbólicos que a água assume, de acordo 
com os contextos dos contos, buscamos apoio nos 
estudos sobre a simbologia desenvolvidos por Chevalier 
e Geerbrant (1999). Pensando em contribuir para a 
discussão que tem como centro as possibilidades de 
intercâmbio existentes entre as produções literárias de 
Brasil e de Portugal, a proposta traz como corpus contos 
de consagrados escritores desses países, a saber Velha 
História, de Mario Quintana e O silêncio da água, de José 
Saramago. Apesar da recorrência temática, em cada 
uma das narrativas há uma maneira única na forma de 
composição e de construção de seus sentidos e 
desvendá-los certamente enriquece as reflexões sobre o 
tema na literatura e na obra dos autores escolhidos para 
este estudo. 
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a tensão própria de tal contrariedade talvez esteja o grande atrativo desse 
elemento que facilmente transita da realidade à fantasia. 
Para este estudo, selecionamos dois contos originários de países distintos, 
mas expressos numa mesma língua, são eles: Velha história, de Mario 
Quintana e O silêncio da água, de José Saramago. As narrativas têm em 
comum o elemento líquido ocupando importante espaço nas composições.  
 Partiremos de uma metodologia comparatista que considera como eixo 
aproximativo as dimensões formais e a temática da água que permeia os dois 
contos. Levamos em conta um princípio básico desse tipo de confronto por 
“pensar o literário como conjunto de relações múltiplas que ultrapassam as 
fronteiras nacionais” (CARVALHAL, 2003, p. 51).  
 Este trabalho apresenta relevância não porque as obras aqui discutidas 
sejam fonte uma da outra, mas por compartilharem temáticas semelhantes 
sem, contudo, sofrerem da “angústia da influência” ou, ainda, por comungar 
com Guillén (1994, p. 171) quando se refere à crítica contemporânea, que “de 
modo geral, não se inclina a superestimar a influência da literatura sobre a 
literatura” (grifos do autor). Além disso, contribui para se pensar na criação 
literária sob abordagem internacional, reiterando a ideia de universalização da 
Literatura. 
 Importam para as análises os elementos relacionados ao tema e os 
sentidos que eles assumem nas diferentes situações e contextos em que são 
empregados. 
 
 
Água: um Elemento Constante na Literatura 
 
Autores consagrados mundialmente elegem a água como o pano de fundo em 
suas obras, denotando o caráter polissêmico que este elemento pode adquirir 
dependendo do contexto em que está inserido. O escritor estadunidense Edgar 
Allan Poe figura entre eles, utilizando a água em grande parte de suas poesias. 
Em Annabel Lee (1849) o mar é personificado e se torna a testemunha do 
amor e da morte: “assim, a noite inteira, eu passo junto a ela,/a minha vida, 
aquela que amo, a companheira,/na tumba à beira-mar,/junto ao clamor do 
mar” (POE, 1999, p. 59). 
A personificação do mar também ocorre em O velho e o mar (1952), do 
vencedor do Nobel de literatura e também autor estadunidense Ernest 
Hemingway: 
 

O velho pensava sempre no mar como sendo la mar, que é 
como lhe chamam em espanhol quando verdadeiramente o 
querem bem. Às vezes, aqueles que o amam lhe dão nomes 
vulgares, mas sempre como se fosse uma mulher. Alguns dos 
pescadores mais novos, aqueles que usam boias como 
flutuadores para as suas linhas e têm barco a motor, 
comprados quando os fígados dos tubarões valiam muito 
dinheiro, ao falarem do mar dizem el mar, que é masculino. 
Falam do mar como de um adversário, de um lugar ou mesmo 
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de um inimigo. Entretanto, o velho pescador pensava sempre 
no mar no feminino e como se fosse uma coisa que 
concedesse ou negasse grandes favores; mas se o mar 
praticasse selvagerias ou crueldades era só porque não podia 
evita-lo. “A lua afeta o mar tal como afeta as mulheres”, refletiu 
o velho (HEMINGWAY, 2012, p. 32).  

 
Em ambas as obras a água permeia o relacionamento dos homens com 

outras coisas. Em Annabel Lee, a água é a ligação entre os amantes, em O 
velho e o mar, é símbolo de vida, de provisão e de amizade.  

Um grande estudioso dessa temática, Gaston Bachelard, explica que é 
possível estabelecer, no campo da imaginação, uma lei dos quatro elementos 
(fogo, ar, terra e água) que identifica pela matéria a própria substância e sua 
poética específica.  

Os elementos condensam conhecimentos, sugerem confidências e 
imagens que permitem relacioná-los a um sistema de fidelidade poética que 
remete “a um sentimento humano primitivo, a uma realidade orgânica 
primordial, a um temperamento onírico fundamental” (BACHELARD, 1997, p. 
5). 

Para o autor, a água é “elemento mais feminino e mais uniforme que o 
fogo, elemento mais constante que simboliza as forças humanas mais 
escondidas, mais simples, mais simplificantes” (BACHELARD, 1997, p. 6). 
Além disso, representa um tipo de intimidade e também um destino que se 
metamorfoseia. Em diversas representações, rasas ou profundas, claras ou 
opacas, calmas ou agitadas, lentas ou céleres, translúcidas ou espelhadas, 
puras ou impuras, assumem em cada situação uma ambivalência que favorece 
o devaneio. Bachelard investiga esse elemento desde representações 
superficiais, apreendidas com facilidade, às mais misteriosas e profundas, que 
se relacionam a sentidos densos, primitivos e eternos. Ainda conforme o autor, 
a matéria aquática revela metáforas que se caracterizam por refletir, dissolver, 
refrescar ou alimentar os que com ela mantém contato, por isso as sugestões 
que a água transmite são importantes chaves para a compreensão dos 
sentidos dos textos literários.  
 
 
O Confronto das Águas em Dois Contos 
 

Os contos a serem analisados, embora escritos em língua portuguesa, 
têm origens diferentes; Velha História (1962) foi escrito pelo poeta, tradutor e 
jornalista brasileiro Mario Quintana (1906-1994) e figura como literatura infanto-
juvenil dentro da esfera brasileira; O silêncio da água (2006) se trata de um 
conto infanto-juvenil, do escritor, argumentista, teatrólogo, ensaísta, jornalista, 
dramaturgo, contista, romancista e poeta português, José Saramago (1922-
2010).  

Os dois contos narram histórias relacionadas a pescarias. Em Velha 
história, a narrativa, realizada em terceira pessoa, é sobre o que aconteceu 
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quando um homem pescou um peixinho. Em O silêncio da água há o relato, em 
primeira pessoa, de uma aventura ocorrida na infância do narrador. Assim, as 
narrativas, logo de início, se distanciam na forma de narrar. Enquanto na 
primeira, o emprego de “Era uma vez um homem” promove um distanciamento 
do foco narrativo e da temporalidade, a segunda imprimi um tom biográfico com 
distanciamento apenas temporal ao utilizar “Tinha eu ido”. A expressão era 
uma vez remete o leitor a um gênero do universo literário infantil, o conto de 
fadas, caracterizado por um mundo imaginário onde tudo é possível, onde a 
realidade deixa de ser aquela que conhecemos e identificamos no dia-a-dia. Ao 
iniciar o conto Velha História dessa forma, o autor propõe ao leitor uma viagem 
a um mundo desconhecido, repleto de novas probabilidades, aventuras e 
situações completamente incríveis. Entretanto, no conto português, a 
expressão inicial tinha eu ido, abre uma perspectiva mais realista – no sentido 
filosófico – pois  ascende no leitor a sensação de que o conto infere uma 
situação verossímil vivida por um personagem que poderia ter existido em 
nossa realidade.  
 Em ambas as narrativas há pessoas para as quais as histórias de 
pescaria são contadas. No caso de Velha história quem ouve é Maria, ela 
somente tem sua presença marcada sutilmente, por citação de seu nome, no 
início da narrativa, mas não se manifesta em momento algum. Na história 
portuguesa, quem ouve, mas não é ouvida, é a avó do menino. Bem que ela 
tenta interagir, perguntando se ele acha que o peixe ainda estaria lá, 
aguardando o menino quando ele voltasse com novos apetrechos para pescá-
lo. Neste ponto, o protagonista revela sua recusa: “mas eu não a ouvi, não a 
queria ouvir, não a podia ouvir” (SARAMAGO, 2011, s/p.). Percebemos com 
sua atitude não a indiferença na interpelação da avó, mas a dificuldade de 
enfrentar a realidade contrária à sua vontade. 
 Também são diferentes as relações que se estabelecem entre o 
pescador e o peixe, determinando a proporcionalidade inversa entre o tamanho 
de quem pesca e de quem é pescado. Assim, o homem fisga um peixinho e o 
menino um peixão o que acaba interferindo na luta que se trava com maior 
intensidade no segundo embate, marcado por forte tensão e resultando numa 
ação frustrada por parte do menino pescador. 
Atentando ao sentido simbólico da palavra pescar, que segundo Chevalier e 
Geerbrant (1999, p. 714), pode estar relacionado a uma pregação, é difícil não 
relacionar esse sentido aos aspectos culturais que envolvem a linguagem, a 
língua e os costumes. Exemplifica tal relação a inserção do peixinho num 
mundo totalmente civilizado (jornal, cafés, laranjada com canudinho) num conto 
e, no outro, a dificuldade do menino em esquecer o silêncio da água que o 
incomoda, fazendo-o acreditar que não exista um silêncio mais profundo. 

Nas pescas são utilizados alguns objetos determinantes para a 
apreensão das presas. Para apreender o peixinho há referência somente ao 
anzol que depois de fisgar a vítima é cuidadosamente retirado. Na pescaria do 
peixão, outros elementos são necessários para trazê-lo à tona (cortiça, isca, 
boia, linha, cana, chumbada, pitança), o que sugere uma maior complexidade 
da ação. Mesmo com todo esse aparato, o intento não logra êxito, restando na 
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mão do menino pescador uma cana quebrada e inútil. No fim dessa narrativa, a 
esperança de que o anzol ainda permaneça nas guelras do peixe, como uma 
espécie de marca e de posse, é alimentada pelo menino.  

Percebemos na narrativa de Quintana uma tendência à humanização do 
peixinho. Um primeiro indício dessa tônica é o anzol preso à garganta – parte 
do corpo anterior do pescoço, estrutura que o peixe não possui -; depois os 
cuidados com aplicação de iodo; a adaptação ao ambiente citadino e a maneira 
como passou a se comportar, deixando inclusive de executar ações próprias de 
sua natureza como o nadar, substituído pelo trotar. O ser aquático da outra 
narrativa é descrito como um animal monstruoso e malvado, sua anatomia é 
composta por guelras, tenteios condizentes com um barbo, espécie robusta de 
peixe encontrada na Península Ibérica. 

A caracterização dos peixes em ambas as narrativas são bastantes 
diferentes uma da outra. Em Quintana, o animal é referido como peixinho, 
pequenininho, inocente, coitadinho, causa pena, animalzinho, que nem um 
cachorrinho, silencioso e levemente melancólico, ao personificá-lo o autor 
concebe a ideia de que se trata de um amigo. É inerente a concepção de que 
homem e animal estão em uma espécie de relação dialógica, na qual um 
precisa e gosta do outro igualmente. No conto de Saramago, o mesmo não 
ocorre, pois o narrador personagem trata o peixe não como um amigo, mas 
como um inimigo perverso e traiçoeiro e a relação que se estabelece é de luta 
e rivalidade, caracterizando-se assim como uma relação não-dialógica. 

A adaptação do peixinho a um mundo diferente do seu, aparentemente 
se justifica pela sua ingenuidade, característica que lhe é atribuída pelo próprio 
narrador. Ele foi fisgado, depois cuidado e acabou se acostumando com a nova 
vida. Pavani observa que “A descrição da união dos dois chega a ser 
comovente, porque o peixinho ganha status de humano, acompanhando o 
homem nos mais diversos lugares” (2010, p.10). Coisa semelhante não 
acontece com o peixão, este possivelmente seria o personagem mais 
habilitado ao convencimento uma vez é sábio, guarda os segredos do rio, e o 
menino não foi forte o suficiente para trazê-lo à superfície, ou seja, a palavra 
não foi à tona para que fosse apreendida e compreendida. Continuou a guardar 
o mistério, na profundeza e no silêncio da água, mantendo-se incomunicável. 
Assim, podemos entender que o menino é quem fora fisgado, daí a dificuldade 
já mencionada anteriormente, a de esquecer o que é provocado pelo silêncio 
(incompreensão, incompletude, vazio, ausência). 

Segundo Bachelard (1997, p. 17) “a linguagem humana tem uma 
liquidez” e a água (líquida) é um elemento que traz uma realidade poética 
direta e completa ao sugerir além de uma unidade, uma variedade de 
espetáculos por ter “um corpo, uma alma, uma voz”. Rios, regatos, lagos e 
mares têm sons que vão dos ruidosos aos silenciosos e, conforme o autor, 
ensinam “a cantar, a falar, a repetir e que há, em suma, uma continuidade entre 
a palavra da água e a palavra humana” (BACHELARD, 1997, p. 17).  

Nos textos, percebemos uma gradação no movimento das águas que 
vão de agitadas a calmas, paradas. No texto de Quintana, isso é evidente no 
final quando o homem devolve o peixinho ao seu elemento natural “E a água 
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fez redemoinho, que foi depois serenando, serenando...”. Em Saramago, o 
grande movimento, sugerido no início do conto pelo deságue do rio Almonda 
no Tejo, modifica-se e é caracterizado pela quietude das águas, quebrada 
somente pelas oscilações subaquáticas e pelo mergulho do peixe. Além disso, 
a breve luta deve ter provocado intensos movimentos no rio que volta a ficar 
tranquilo assim que alinha arrebenta e o peixe volta a esconder-se no fundo da 
água. 

Bachelard defende que águas tranquilas, tendendo a paradas são um 
convite à melancolia e ao devaneio. Diz ainda que “Água silenciosa, água 
sombria, água dormente, água insondável [...] é a lição de uma morte imóvel, 
de uma morte em profundidade, de uma morte que permanece conosco, perto 
de nós, em nós.” (1997, p.72). Interpretando o que diz os contos temos em um 
a morte do peixinho, que representa a afetividade e por este motivo deve 
permanecer na lembrança de quem tocou. Em princípio o peixinho parece estar 
fora de seu ambiente, pois sabemos que o habitat natural dele são as águas, 
entretanto, como afirma Pavani (2010, p.10),  

Essa história remete à imagem do “peixe fora d'água”, que não 
sobreviveria no mundo real por muito tempo. No entanto, o homem dedica-lhe 
tanto carinho que, paradoxalmente, o peixe acaba morrendo quando volta para 
sua casa. É a amizade que sustenta a vida de ambos. 

No outro, a morte provocada pelo silêncio das águas, faz com que o 
peixe-palavra não revele seus sentidos e continue obscura e profunda como 
nos versos, de João Cabral, Rios sem discurso (1979) em que a palavra 
emudece fora da sintaxe; fica estanque, paralisada em situação de poço 
porque isolada por não estabelecer relação com outras palavras “e muda 
porque com nenhuma comunica” (CABRAL, 1979, p. 26). Outros elementos do 
texto de Saramago contribuem para a manutenção desse sentido. Como é o 
caso dos que se agrupam em torno do campo semântico exposto, ou seja, da 
comunicabilidade “boca do rio”, “língua de areia”, “silêncio da água” que se 
torna ainda mais profundo quando o fio de linha, que ligava os mundos 
aquático e terrestre, se rompe. 

Voltando ao conto de Quintana, as reticências utilizadas depois da 
repetição do verbo serenar no gerúndio indicam um prolongamento da ação, 
talvez até cessar qualquer movimento, progressivamente atingindo o silêncio 
que coincide com o estado do peixinho que sem fazer qualquer som, está 
imóvel e repousa nas águas acolhedoras que lhe deram origem. Paradas, as 
águas ganham em espalhamento e refletem quem as contempla. Desta forma, 
esta visão solitária é antes uma contemplação em profundidade numa 
“perspectiva de aprofundamento para o mundo e para nós mesmos. Permite-
nos ficar distantes diante do mundo. Diante da água profunda, escolhes tua 
visão; podes ver à vontade o fundo imóvel ou a corrente, a margem ou o 
infinito; tens o direito ambíguo de ver e de não ver [...]” (BACHELARD, 1997, p. 
53). O homem do conto de Quintana prefere não enfrentar a visão que a água 
lhe proporcionaria e por isso desvia seu olhar. Percebemos nesse ponto uma 
espécie de divisor de planos, fazendo ilusória a proximidade e intransponível a 
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distância, gerando, assim um sentimento de impotência diante da perda do 
amigo que é levado pelas águas. 

Diferentemente, as águas do Tejo também vão se acalmando e 
provocam a perplexidade do menino diante do silêncio profundo; ele olha para 
as águas que convidam à reflexão como se buscasse respostas às suas 
dúvidas. Desse modo, percebemos que há um final claro para o 
relacionamento entre o homem e o peixinho no conto de Quintana, pois a morte 
do pequeno animal não promete continuidade àquilo que um dia fora amizade 
entre ambos. Paradoxalmente, em Saramago, o menino deixa sua marca no 
grande peixe, por meio do anzol que provavelmente ficara enroscado em sua 
boca. Sem vontade de desistir de sua empreitada o menino narrador volta para 
casa e se mune novamente de seus apetrechos de pesca e regressa ao rio 
para tentar fisgar o peixe, entretanto não consegue. É nesse momento que ele 
percebe que o peixe se fora, mas que ele ainda o sentia próximo “Senti-o 
naquela hora e nunca mais o esqueci” (SARAMAGO, 2011, s/p).  

No tocante aos inúmeros elementos que se relacionam à água, o rio é 
um dos que não podemos deixar de observar em ambos os contos. O fluir de 
suas águas geralmente está relacionado ao passar do tempo, às mudanças e 
também à duração e à renovação da vida. Nos textos analisados, os rios se 
estabelecem como eixos e as ações acontecem paralelamente aos seus 
cursos. Caracterizam ambientes que se contrapõem a terra e ao que acontece 
às suas margens, como se fossem fronteiras difíceis de serem transpostas. Em 
Velha história acontece de o homem e de o peixinho passearem à margem do 
rio em um espaço configurado pela urbanidade (calçadas, elevadores e cafés), 
denotando mais uma vez o caráter fictício e irreal da história. Em O silêncio da 
água, o menino ao voltar para a casa também percorre em disparada, 
margeando o rio, em ambiente que se identifica com os espaços rurais (olivais, 
sítios). São espaços de maior amplitude que admitem inclusive atalhos. 
Destarte, o sentido de linha norteadora se mantém nos dois textos e recobra 
aquela ideia relacionada à palavra que comunica e significa num conjunto que 
se estabelece entre sua organização e o contexto em que é utilizada. 

Estes detalhes nos levam a pensar que a palavra pode assumir 
contornos corriqueiros e apressados em situações cotidianas, não revelando 
sentidos profundos e por este motivo serem incorporadas à linguagem de 
forma familiar e não marcada pelo uso de artifícios, deixando-a mais vulnerável 
ao desgaste, à cristalização e ao esquecimento. Situação diferente dos 
sentidos mais elaborados e amplos que exigem maior reflexão, justamente por 
serem organizadas poética e artisticamente, ou seja, revelando uma forma 
expressiva inusitada e particular de comunicar, o que conforme Eagleton 
(2001) pode ser entendida como uma maneira de deformar e intensificar a 
linguagem comum, causando estranhamento. 

Também contribuindo para a composição do elemento hídrico algumas 
colorações têm conotações relacionadas aos seus sentidos simbólicos. São 
mais claras as cores (laranja e azul claro) do conto de Quintana, enquanto o de 
Saramago apresenta cores mais escuras (azul escuro). Com relação ao 
significado, a cor laranja tem uma forte associação com a terra e com o sol que 
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a aquece, é uma cor viva e quente que tem sua contraposição na cor azul. O 
azul representa, segundo Chevalier e Geerbrant (1999), a imaterialidade, o 
vazio da água e, por ser a mais fria das cores, é também a mais pura e a mais 
profunda. É interessante notar o que dizem os autores sobre o azul “os 
movimentos e os sons, assim como as formas, desaparecem no azul, afogam-
se nele e somem, como um pássaro no céu. [...] É o caminho do infinito, onde o 
real se transforma em imaginário” (CHEVALIER E GEERBRANT, 1999, p. 107). 
Quanto mais escuro, mais inatingível, mais inacessível, assim como são as 
águas profundas nas quais se esconde o peixe-palavra do conto português. 
Paradoxalmente, o enredo de Velha História nos causa certo estranhamento, 
um certo tipo de escuridão, uma vez que nos traz uma situação inusitada sobre 
a amizade de um homem e um peixe que consegue viver fora d’água, enquanto 
que o enredo de  O silêncio da água, nos parece ser mais claro e objetivo, pois 
nos remete a algo totalmente corriqueiro. 

Pensando na questão do reflexo propiciado pela água, é possível 
estabelecer uma ligação entre os elementos ar e água. Uma visão 
espelhada/geométrica permite transpor também a equivalência da imagem dos 
símbolos desses elementos (peixe-pássaros). Para ilustrar tal perspectiva, 
destacamos uma representativa imagem sobre o mesmo assunto, do artista 
Escher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Céu e água 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sky_and_Water_I 

 
A imagem talvez ajude a entender a atrativa oposição desses seres que 

se aproximam e se distanciam. Conforme Bachelard (2002, p. 24) “O espelho 
aprisiona em si um segundo mundo que lhe escapa, no qual ele se vê sem 
poder se tocar e que está separado dele por uma falsa distância, que pode 
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diminuir mas não transpor”. Assim, podemos associar a profundidade da água 
à infinidade do ar num horizonte longínquo. Tanto em um quanto em outro as 
coisas desaparecem e se dissolvem. A água acaba sendo, neste caso, um 
grande olho que possibilita uma visão ambivalente desses seres. 

A lágrima é outra manifestação do elemento água é mais uma das 
formas em que a água se apresenta nos contos e está relacionada a um 
sentimento humano nutrido pela infelicidade. Se em Velha história, elas surgem 
num momento emocionado de despedida entre o narrador e seu amigo, no 
outro conto, elas estão ausentes. Enquanto a sua presença simboliza a dor 
física e o sofrimento, sua ausência representa uma dor interiorizada, da alma 
que nem sempre é notada. Coincidentemente no conto em que o peixão não 
pode ser conhecido, pois se esconde no fundo das águas, as lágrimas não são 
visíveis, somente sugerem, sendo um outro elemento que contribui para o 
mistério sobre sua existência e aparência. Nesse ponto, apesar da diferença 
das manifestações, os contos se aproximam pelo tom expresso de tristeza, 
relacionado à perda de alguém/algo. Em Velha história, o homem perde seu 
peixinho por se achar egoísta e tentar devolvê-lo a sua família na água, já em 
O silêncio da água, o menino se ressente por sequer conseguir trazer à tona o 
barbo, denotando o seu caráter egoísta. 

Ao final, o narrador de Velha história abre mão do amigo, pensando que 
ao devolvê-lo para o seu elemento natural ele voltaria também para a sua 
família e retomaria sua vida. Mas, surpreendentemente, o peixinho é envolvido 
pelas águas do rio; primeiro, em redemoinho, levando-o para o centro e para o 
fundo e, depois, em movimentos que vão serenando, parecendo embalar o 
corpo do animalzinho que já não reage e acaba morrendo afogado. Um 
desfecho trágico que tange ao surreal, mas que mantém a lógica conferida por 
toda a narrativa de Quintana, já demonstrada desde o início com o uso da 
expressão era uma vez. 

Em O silêncio da água, o afastamento do menino e de sua presa não 
acontece por uma concessão, há sim contrariedade do protagonista que não se 
conforma em perder o peixe. Contudo, é clara a intenção de retornar e, em 
outro momento, apreender o que fora fisgado e escapou. Embora tendo fugido, 
o menino imagina que sua pretensa presa mantém, mesmo com o passar do 
tempo, as marcas da luta que um dia travaram. Podemos até pensar que este 
seria um desafio ao menino que não consegue esquecer aquele profundo 
silêncio provocado pela falta de compreensão. Possivelmente ele voltará mais 
maduro, com outros conhecimentos e armas; assim, talvez consiga desvendar 
o mistério que se esconde naquelas águas profundas.  

É interessante notar que a água serena, denotando calmaria no final dos 
dois contos contrasta, inadvertidamente, com a tristeza sentida pelos 
personagens humanos e a transformação ocorrida nos animais. Em Velha 
história o homem chora ao jogar o peixinho na água e o peixinho morre ao ser 
atirado nela: “Dito isso, verteu copioso pranto e, desviando o rosto, atirou o 
peixinho n’água. E a água fez redemoinho, que foi depois serenando, 
serenando... até que o peixinho morreu afogado...” (QUINTANA, 1997, p. 79). 
Em O silêncio da água, o menino se entristece quando não consegue fisgar o 
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peixão novamente: “[...] e por fim, com a tristeza na alma, enrolei a linha e 
regressei a casa” (SARAMAGO, 2011, s/p). O peixão fica marcado para 
sempre: “De alguma maneira ou outra, porém, com o meu anzol enganchado 
nas guelras, tinha a minha marca, era meu” (SARAMAGO, 2011, s/p).  Aqui, 
notamos que as águas permanecem como sempre estavam antes das ações 
decorrentes dos encontros entre os personagens humanos e animais de ambos 
os contos, entretanto, nem homem, nem menino, nem peixinho e nem peixão 
são os mesmos. Nesse sentido, a água sugere fluidez e movimento que podem 
ser relacionados à transitoriedade da vida humana. Reflexão semelhante fez 
Heráclito, conforme apontam Reale e Antiseri (1990, p. 35) na retomada do 
fragmento 91, da obra do filósofo: “Não se pode descer duas vezes o mesmo 
rio e não se pode tocar duas vezes a mesma substância mortal no mesmo 
estado, pois, por causa da impetuosidade e da velocidade da mudança, ela se 
dispersa e se reúne, vem e vai [...]”, aludindo às constantes transformações do 
homem e da natureza. Em seu pensamento, apesar das mudanças e do 
dinamismo inerente a qualquer processo, há a manutenção da essência, ou 
seja, da identidade do ser. 

As transformações das personagens podem ser sentidas a partir de suas 
próprias ações e também das relações que estabelecem com as outras 
personagens nos tempos e espaços determinados em cada uma das 
narrativas. Tudo isso culmina em aprendizados que contribuem para as 
modificações ocorridas com as personagens (homem e menino) fazendo-as 
voltar para si, mas não sem considerar o outro. 
  
 
Conclusão 
 

Estabelecer relações entre a água, elemento predominante nos contos 
de Saramago e Quintana, sob suas diversas manifestações, acabou por 
confirmar o que Bachelard (1997) argumentava sobre a essencialidade da 
matéria, o que significa dizer que apesar de todo o processo que a deforma e 
fragmenta, ela consegue manter-se ela mesma, garantindo a permanência e a 
estabilidade das imagens a ela relacionadas. 
Inferimos com esta análise, que o trabalho comparado não se limita a 
enumerações infindáveis acerca dos elementos que se confluem ou se 
confrontam, tampouco à percepção de fontes e influências. Apesar da 
recorrência temática nos contos analisados, notamos que não houve nenhuma 
influência mútua, uma vez que essa se configura enquanto tema literário 
durável e universal. 

Nos dois contos, o elemento água e os componentes deste meio 
sugerem o trato com a língua e seu uso. Em Quintana, ela se mostra mais 
coloquial e própria às situações cotidianas, já em Saramago, apresenta-se de 
maneira mais complexa e densa, exigindo, para sua compreensão, um usuário 
mais perspicaz, apto à percepção de seus sentidos mais recônditos. 
Entretanto, é comum em ambas as obras analisadas a metaforização da 
palavra que requer do leitor atenção aos seus múltiplos sentidos. 
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Na percepção da construção da linguagem e nas sugestões poéticas dos 
textos foi possível estabelecer uma simbologia específica do elemento água, 
propiciando imagens que transpõem a realidade e ativam sentimentos e 
sonhos, venturas e desventuras que alimentam as atividades imaginantes do 
ser humano. 
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