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En el fondo, quién sabe, los hombres y los elefantes no lleguen 
a entenderse nunca.  
 
José Saramago 

 
 

1. Introdução 

 
 José Saramago de vigem a Salzburgo, Áustria, foi comer em um restaurante 
chamado “O elefante”, no seu  interior, se achou diante de uma estátua importante 
de um proboscídeo e um friso que representava a viagem de um elefante desde 
Lisboa até Viena. Este encontro lhe despertou uma grande curiosidade que o levou 
a indagar sobre sua história, mas não encontrava muita informação a respeito. 
Principalmente, os dados encontrados se baseiam em torno ao sucedido com este 
elefante assim que chegou a Viena depois de uma longa caminhada, e a história nos 
conta que o objetivo do dito translado era que o animal chegasse aonde se 
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encontrava seu novo dono, o Arquiduque Maximiliano II de Áustria, despois de ter 
sido presenteado pelos reis de Portugal.  
 Contudo, a escassa informação existente sobre esta história serviu a 
Saramago como base para a construção ficcional sobre a quilométrica viagem deste 
elefante pela Europa no século XVI, fato real que, a partir de vestígios da memória, 
permanece na cultura. Pequenos fragmentos de um acontecimento histórico que 
permitiu ao escritor português acabar uma ficção na qual seu protagonista é um 
elefante asiático chamado Salomão1. 
 Revisemos um pouco a trama. Em A viagem do elefante (2008) os reis de 
Portugal presentearam ao Arquiduque Maximiliano de Áustria (futuro rei), o 
Salomão, um elefante que deve viajar caminhando em uma caravana composta por 
quem o Rei João III considerava seus melhores homens e Subrho (o cornaca), o 
cuidador asiático do elefante para chegar ao seu novo dono; mais de trinta pessoas; 
um carro de bois; cavalaria e o elefante. Os Reis ordenam que a caravana deve chegar 
até Valladolid, logo, dizem “nos lavamos las manos” (SARAMAGO, 2008, p.14) 

 O relato se condensa principalmente na caravana que se organiza em 
função das necessidades do elefante, enquanto se deslocam pela Europa e ao mesmo 
tempo que os humanos discutem e defendem seus ideais ou direitos sobre a custódia 
de Salomão. Nesta ampla gama de personalidades construídas por Saramago, 
algumas vozes adquirem maior força à hora de impor seu pensamento. Tal é o caso 
do comandante para quem no começo a tarefa encomendada por seu Rei era 
humilhante. Não obstante, ao longo da viagem, terminará por assombrar-se e 
afeiçoar-se ao elefante. Outra voz notória é a do cornaca, fiel cuidador do animal que, 
mesmo alegando não conhecer tudo sobre a natureza do elefante, se converte em 
porta-voz do seu estômago e corpo para assegurar o cumprimento de suas 
necessidades básicas. Deste modo, há também uma dúvida constante sobre quem é 
o que realmente maneja a atípica caravana: ou é o comandante com seu inerente 
poder sobre os demais, ou são os caprichos do elefante com sua rotina, seus 
descansos e suas necessidades alimentícias. Com estes particulares elementos, o 
relato da viagem de Salomão permite construir configurações culturais do 
deslocamento e, também, gerar uma “actitud textual” (SAID, 1990) própria do 
gênero que Saramago se dispõe a recriar: dito em outras palavras, a escritura se 
modela de representações em seu espaço através de diversas vozes em movimento. 
A viagem supõe assim o desprendimento do próprio para sair ao encontro com o 
Outro, com a estrangeira topografia e social, dando conta de que um dos problemas 
principais dentro do romance saramaguiano é o carácter errante deste elefante 
asiático que não pertence a nenhum lugar e deve viajar para encontrar-se com seu 
novo dono. 
 Saramago, através de sua ficção, realiza uma operação lúdica com o leitor 
com as referências históricas e com sua enciclopédia individual e cultural. Porque a 
falta de informação em torno aos detalhes da cotidianidade da época, permite ao 
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autor reconstruir a gosto e prazer estético uma história que localizo como figura 
central a uma espécie que vem cativando o ser humano desde tempos atávicos. 
Ainda que o romance modelize um mapeamento temporal com numerosos 
anacronismos, o leitor se vê obrigado a voltar a se localizar constantemente em uma 
viagem cheia de interrogações, dentre as quais uma vem servir como ponto de 
partida para nosso percurso analítico: por que nos encontramos com um animal 
como protagonista de uma história? O que pode nos dizer um elefante sobre nossa 
própria condição de seres humanos? Qual é o trabalho estético que emprega José 
Saramago para interpelar aqueles que se projetam à aventura literária de seu 
romance? 
 
2. O elefante na fronteira. Sobre o animal como categoria semiótica 

 

 Com o objetivo de responder a estes questionamentos (ou, ao menos, de 
projetar outros novos que direcionem outros percursos de leitura) nos propusemos 
analisar a figura do animal incluída neste romance de Saramago e, para isso, 
recorremos ao campo da semiótica da cultura, linha teórica dirigida ao estudo dos 
sistemas culturais e seus textos desde uma perspectiva histórica e ideológica. 
Herdada do pós-formalismo russo (Bakhtin, Ivanov), a semiótica cultural nos 
permite estudar de que maneira um texto da cultura provê uma determinada 
informação a partir da qual podemos reconstruir uma porção ou uma cultura inteira. 
Segundo Iuri Lotman (1990, 1996), seu principal representante, a partir de um 
pequeno fragmento (o texto, categoria teórica central nesta semiótica), se pode 
pensar como funciona uma cultura diacronica e sincronicamente. Em termos 
lotmanianos, todo objeto artístico conta com uma grande quantidade de informação 
cultural: a arte e seus mais variados suportes (literatura, cinema, teatro, televisão) 
comporta as melhores propriedades heurísticas para refratar (modelizar, segundo 
Lotman) os aspectos sociais e ideológicos na história do homem.  
 Em pesquisas prévias (BAREI Y GÓMEZ PONCE, 2013), entendemos que a 
semiótica da cultura nos permite construir um embasamento teórico que, em 
relação com os novos campos disciplinares (eco-semiótica, biosemiótica) nos 
possibilita observar como os textos culturais refratam de forma complexa certos 
aspectos relacionados ao mundo natural. Em outras palavras, desde esta 
perspectiva, nos interessamos por trabalhar o modo no qual a cultura processa o 
espaço natural, seus fenômenos e seus seres: a forma segundo a qual o homem 
“interpreta” a natureza que está sempre atravessada por modelos sócio-históricos 
(NÖTH, 2001). Ao centrar nosso olhar em certos textos artísticos como o romance 
que nos remete nesta oportunidade, podemos indagar sobre o “modo en que los 
modelos culturales interpretan (traducen/confrontan) el mundo natural” (Barei, 
2008). Seguindo esta lógica, no marco de uma semiótica cultural, resulta plausível 
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interrogarmos sobre os mecanismos de interpretação de outras espécies em nosso 
entorno.  
 Agora, nos perguntamos: que lugar ocupou o animal na cultura do ser 
humano? O que nos diferencia de outras espécies e quais são os vínculos que ainda 
nos conectam? Como os textos de arte lhe outorgam sentido a estas distâncias entre 
o humano e o animal? Estas interrogações, distintas e interativas ao longo da 
história, encontraram tentativas de respostas (ou, talvez, novos questionamentos) 
através da maneira como a arte trabalha uma diferença com o natural. Neste sentido, 
o romance de Saramago se apresenta como um lugar privilegiado para nos 
preguntarmos que lugar lhe outorga a literatura contemporânea a um animal cujas 
capacidades cognitivas pareceriam não estar muito distantes das do ser humano. 
Referimo-nos, evidentemente, ao elefante. 
 Para dar conta disso, recorremos a uma das categorias centrais na 
semiótica lotmaniana, a fronteira. De categoria física, geopolítica ou topográfica, Iuri 
Lotman (1996) indicou que a fronteira se estabelece como categoria semiótica, dado 
que funciona como uma zona de trânsito da informação, isto é, um mecanismo que 
cumpre a função de filtro tradutor que separa, articula, vincula, exclui e permite os 
diálogos entre sistemas culturais ou parcelas de cultura. Fazemos referência ao 
modo mediante o qual a cultura se autodefine e define, também as figuras que 
expulsa de seu sistema: um Outro, seja cultural (mulheres, negros, gays ou escravos, 
entre outros), seja natural. Para Silvia Barei (2012), o “entre” dá conta de uma 
interação de sentidos e define uma identidade e suas respectivas alteridades dentro 
de topografias textuais.  
 É por isso que a fronteira nos permite pensar o animal como uma categoria 
analítica que funciona como construção que mobiliza marcos de entendimento da 
condição humana: um “otro absoluto de lo humano” cujo estudo permite a 
abordagem de textos nos quais se produz uma conexão entre identidade animal e 
criatividade artística (GIORGI, 2013), ordenando corpos e sentidos atravessados por 
ideologias historicamente situadas. Em pesquisas anteriores (GÓMEZ PONCE, 
2012), colocamos com hipótese, que, mediante esta perspectiva, podemos atender 
a: i) textos nos quais a cultura ensaia modos alternativos de perceber, significar e o 
humano voltar inteligível a partir da “pregunta por lo animal”; ii) textos que 
manifestam um Outro social que se lê em termos de Outro-natural; e iii) textos que, 
a partir da distinção Cultura / Natureza, traçam categorias binárias de 
entendimento de nossa própria condição como espécie: razão / instinto, mente / 
corpo, humano / inumano, normalidade / anormalidade. 
 Destas visões, podemos supor que o princípio da fronteira lotmaniana nos 
permite esboçar um entendimento do humano a partir do modo no qual José 
Saramago interpreta a figura do elefante como filtro tradutor que habilita sentidos 
e recupera questões em torno às distâncias com o mundo animal. Por isso, 
estabelecemos duas linhas de leitura para o estudo de A viagem do elefante: i) se a 
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fronteira como categoria teórica define uma identidade, o elefante (como 
mecanismo buffer) está sujeito, ao longo de todo o romance, a uma série de 
características que lhe concedem identidade e subjetividade, separando o coletivo 
animal e consentindo-lhe caráter singular; e ii) se o elefante possui uma identidade 
definida, é porque Saramago põe como propulsor de interregações sobre certos 
traços que (a princípio) pareceriam separar-nos das restantes espécies: a 
capacidade comunicativa, a inteligência e a memória como particularidades 
cognitivas que seriam possíveis de encontrar somente no ser humano. A partir 
destas direções, entendemos que, desde sua própria conformação como 
protagonista do romance e em relação aos outros actantes da trama narrativa, em 
todos os casos, o elefante se estrutura de maneira polifônica (BAKHTIN, 2008): é um 
elefante atravessado pelas outras vozes da história, da cultura europeia e da 
atualidade, como também por questões que expõem as ciências naturais em relação 
ao pensamento animal e ao modo como o homem processa essa complexidade. 
Através do percurso de certos pontos reflexivos no romance, nosso objetivo consiste 
em estudar como estes fatores permitem a Saramago interpelar-nos como leitores 
para pensar criticamente nosso próprio devir seres humanos.  
 
3.  A identidade animal: por que este pode ser um elefante único? 

 

 Ao considerar aspectos da trama narrativa deste romance, nos vemos na 
necessidade analítica de nos preguntar como se representa artisticamente um 
animal tão especial como é o elefante. Já ressaltamos previamente o caráter errante 
deste animal, que marca uma excepcionalidade no gênero relatos de viagem dado 
que nenhum dos protagonistas (nem o cornaca, nem o elefante) narram sua própria 
história: nem sujeito da enunciação coincide com sujeito do enunciado (CLIFFORD, 
1997). Por outro lado, como comentamos, Saramago recupera um quase perdido e 
indocumentado fato da história europeia, protagonizado por uma espécie que se 
desloca desde seu entorno natural até os confins mais inóspitos que um habitante 
asiático pudesse se imaginar. E, ainda que este fato possua uma unicidade diacrónica 
(poucos animais foram protagonistas de uma viagem ou, ao menos, pouco nos 
guardou a história disso), as espécies não humanas foram eternas companheiras de 
viagem do homem: desde o Rocinante de Dom Quixote até, mais atrás no tempo, o 
Bucéfalo de Alexandre o Grande, outros seres vivos serviram de fiéis parceiros de 
caminho.  
 Contudo, o certo é que o trabalho estético saramaguiano não só focaliza 
nesta particular anedota de um elefante, mas sim, e além disso, fincou pé em outros 
aspectos que, desconhecendo sua veracidade histórica, semiotizam características 
que revelam, em uma espécie animal, uma identidade que beira o humano. É por isso 
que nos interrogamos se, no texto de José Saramago, o elefante, é um mascote, um 
bem do Estado ou uma fonte de milagres? Ou é um  elemento político e diplomático 
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dos reis? A nível ideológico, poderia se pensar que o romance dá conta de como 
Salomão se define, em termos de Michel Foucault (2008), como um “instrumento 
político” dado que, por exemplo, permite ao arquiduque dar conta de seu poder 
sobre seu reinado, como também serve à Igreja como ferramenta de um aparelho de 
controle que exerce uma influência mística sobre a população. Situar-nos nesta 
perspectiva, nos leva a interpelar o rol actancial que possuem os caracteres que 
rodeiam o animal, aspecto interessante para desenvolver se nosso interesse se 
centra no modo de construção ideológica que possuem os personagens que 
estabelecem relações intersubjetivas com nosso protagonista animal.  
 Todavia, nesta nossa perspectiva, entendemos que este animal se encontra 
sujeito a outras redes discursivas que determinam seu caráter singular e que podem 
ser lidas em termos semióticos e em relação a mecanismos que se interrogam por 
uma plausível subjetividade animal. Em outras palavras, nosso interesse radica em 
recuperar problemáticas abordadas pelas ciências naturais que sugerem como 
principal marco de questionamentos ideias em torno à inteligência animal, pergunta 
recorrente fundamentalmente desde as colaborações realizadas pela ciência do 
comportamento animal em relação aos estudos cognitivos (Cf. DE WAAL, 2010). Em 
nosso estudo, cremos que Saramago retoma certos caracteres da subjetividade 
animal, sempre atravessados por seu discurso altamente irônico e reflexivo que vai 
mais além do mero relato anedótico. Vejamos isto um pouco mais em detalhe.  
 Em primeiro lugar, ressaltamos o caráter onomástico do elefante, quer 
dizer, o nome próprio que lhe outorga identidade em detrimento da taxonomia 
biológica (seu nome genérico como espécie que o ancora a um coletivo animal). 
Referimo-nos ao substantivo que designa o animal e que, na primeira metade da 
narativa, o define como Salomão e logo, por indicação do Arquiduque, Solimão. A 
carga semântica do nome próprio no elefante é tão forte que inclusive o narrador se 
resigna aos “batismos” que recebe: em reiteradas ocasiões, confundido pela 
variância, o enunciador não sabe a qual deles dois recorrer. Em outras 
oportunidades, o romance remeterá à preocupação gestada em outros personagens 
ante o onomástico: “el elefante se llama salomón, preguntó el cura, No me parece 
apropiado darle a un animal el nombre de una persona, los animales no son 
personas y las personas tampoco son animales, De eso no tengo tanta certeza, 
respondió el cornaca” (SARAMAGO, 2008, p.85).  
 Em segundo lugar, ao longo do percurso que vai de Portugal à Áustria, o 
animal adquire além do mais um caráter místico, dado que a exótica viagem 
inaugura uma discussão teológica em torno à figura do animal e seu vínculo com 
uma entidade suprema. Neste sentido, o romance apresenta certos episódios que 
deixam claro a qualidade religiosa de Salomão. Tal é o caso do encontro entre os 
aldeãos e o padre, no qual os primeiros afirmam “señor cura, dios es un elefante”, 
asseveração que obtém como resposta automática de seu interlocutor: “Dios está en 
todas las criaturas” (2008, p.80). Outra situação narrativa que segue esta lógica é 



 
REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.3. janeiro, 2016 • ISSN 2359 3679 

65 

 

aquela que pode reconhecer como o “episodio del milagro”, no qual o cornaca se 
pergunta “cómo sé que el elefante solimán es un dios, y yo responderé que si 
hubiera, como hay, un dios elefante, tanto puede ser éste como cualquier otro” 
(2008, p.199). Casos como estes, reiterados ao longo do romance, dão conta de uma 
crítica em torno a uma ideia dogmática que questiona se um deus se encontra em 
todas as criaturas ou em uma em particular. Ao mesmo tempo em que se interroga 
se existe uma religião no mundo animal (porque os personagens dão como suposto 
que o homem é o único capaz de crer  e louvar a Deus), o texto problematiza o poder 
hegemônico da religião cristã em Europa que, através da figura de um animal que 
deveria corresponder a outra vertente cultural e religiosa (a saber, o budismo), 
chega a por em dívida seus próprios fundamentos éticos. Contudo, Salomão chega a 
se tornar um emblema mítico que serve para reafirmar o poder da Igreja Católica. 
 Em terceiro lugar, achamos que o elefante adquire um caráter célebre ao 
longo de sua viagem pela Europa, ganhando popularidade e fama não só por sua 
estranheza (recordamos novamente que é uma espécie atípica para a Europa 
ocidental), mas também, pelos episódios que dão conta de comportamentos atípicos 
(por exemplo, a “salvação” de um dos membros da caravana). Além disso, daquilo 
de que o narrador chama a “operação milagrosa” (aspecto ao que nos referimos em 
linhas atrás), tanto o acontecimento final, no qual Solimão salva uma menina, como 
mais adiante na trama, a “ceremonia del adiós” são estruturas narrativas que dão 
cuenta de como o mamífero comporta uma fama que paulatinamente vai crecendo. 
Em relação ao último episódio citado, o narrador nos indica que  
 

por primera vez en la historia de la humanidad, un animal se 
despidió, en sentido literal, de algunos seres humanos como 
si les debiese amistad y respeto, lo que los preceptos morales 
de nuestros códigos de comportamiento están lejos de 
confirmar, pero que tal vez se encuentren escritos con letras 
de oro en las leyes fundamentales de la especie elefantina 
(2008, p.127).  

 
 Acreditamos que, dentro a história do romance saramaguiano, estes 
momentos se apresentam como pontos de inflexão, quer dizer, como elementos que 
tornam único o elefante dentro do texto e o diferenciam não só de outras espécies 
animais que a obra inclui, mas também dos personagens que estabelecem vínculos 
intersubjetivos com nosso protagonista elefantino que devem de uma sorte de 
estrela histórica. 
 Finalmente, nos referimos a aquilo que podemos entender como um 
caráter adaptativo em Salomão. Porque existe uma extrapolação da adaptação 
evolutiva (mecanismo biológico que permite as espécies sobreviverem as 
inclemências do entorno – recordemos, por exemplo, o episódio dos Alpes que, 
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ainda que se indica que “não é um elefante feliz”, supera a adversidade) a uma 
adaptação cultural, que leva o elefante a aclimatar-se tanto aos espaços como às 
identidades e às práticas tanto de Portugal e dos confins de Áustria. Através de uma 
plausível adaptação subjetiva, a novela recupera a ideia da singularidade do elefante 
ao deixar claro que sua capacidade de sobrevivência se deve a um fatum, a um 
destino que o mamífero deve atravessar porque se encontra predestinado. Disto o 
narrador afirma que “cada uno es para lo que nació, pero hay que contar siempre 
con la posibilidad de que se nos presenten de frente excepciones importantes, como 
el caso de solimán, que no nació para esto, pero no le quedó otro remedio” (2008, 
p.221). 
 Pois bem, os aspectos antes abordados nos permitem encontrar traços que 
diferenciam não só o espécime do coletivo ao qual pertencem (elefante, mamífero), 
mas sim, de todo animal em geral. Porque através de seu romance, entendemos que 
Saramago vem a questionar a ideia de uma unicidade humana, de “algo” que 
caracteriza e particulariza o ser humano. Em seu percurso pela topografia narrativa, 
Salomão/Solimão nos interpela como leitores sobre as capacidades que esconde o 
mundo animal e, ao mesmo tempo, sobre nossa própria condição humana. Por isso, 
em sentido semiótico-cultural, um animal como este elefante pode ser entendido 
como categoria que permita analisar aquilo que a cultura expõe ou esconde em 
relação à Natureza: em outras palavras, estes caracteres estruturam o animal como 
um mecanismo buffer que constrói uma fronteira irresolúvel de indeterminação e 
deslocamento que põe em funcionamento uma maquinaria que determina modos de 
entendimento da humanidade desde a ótica animal (AGAMBEN, 2007). Daí que 
autores como Cary Wolve (2003) tenham pensado que o animal implica não só um 
reconhecimento de nosso vínculo com as espécies restantes mais, além de nossa 
própria animalidade: um modo de entendimento de zona de conflito de maneiras 
discursivas (neste caso, através da arte) de relacionar-nos com outros seres vivos 
para questionar, assim, a condição humana. 
 Este aspecto nos leva a nos perguntar: o romance situa como ponto de 
discussão principal a possibilidade de entendimento entre o ser humano e outras 
espécies? Porque, como pudemos observar, as relações intersubjetivas que 
determinam o caráter único de Salomão não se estabelecem com sujeitos de sua 
própria espécie, mas sim, ao contrário, com o ser humano, ponto que nos leva a 
refletir quais são os aspectos da condição humana que se visibilizam. Daí que o 
cornaca se questione (abrindo uma interrogação de índole filosófica, mas que nós 
leremos em código semiótico):  

 
creo que en la cabeza de salomón el no querer y el no saber se 
confunden en una gran interrogación sobre el mundo en que 
lo pusieron a vivir, es más, pienso que en esa interrogación 
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nos encontramos todos, nosotros y los elefantes (2008, 
p.124). 

 
 Isto, que Saramago introduz como uma “filosofia do elefante”, nos leva a um 
segundo corolário em nosso percurso: os pontos de convergência e divergência 
entre o humano e o animal que A viagem do elefante aborda esteticamente. 
 
4. A distância entre o humano e o animal: entre a linguagem e o silêncio como 

formas comunicativas 
 
 Como anunciamos antes, cremos que Saramago opera esteticamente 
questões recorrentes na história da humanidade, fundamentalmente alguém que 
vem reconfigurando-se segundo o avanço da ciência e desde que nos definimos 
como espécie: que é aquilo que nos diferencia do mundo animal? De pesquisas 
anteriores (GÓMEZ PONCE, 2015), recuperamos como a semiótica, como ciência da 
produção e recepção de signos, se aproximam, desde décadas, com a etologia (a 
biologia do comportamento) e, fundamentalmente, um de seus ramos mais 
diligentes: a comunicação animal. Referimo-nos ao campo da zoo-semiótica, 
fundada por Thomas Sebeok (1996) em meados do século passado e cuja base 
epistemológica é a teoria da comunicação proposta por quem era seu mestre, Roman 
Jakobson. Na busca por compreender como se comunicam as espécies animais, os 
cientistas derivaram sua atenção a aspectos como a bioacústica, a bioquímica, a 
neurofisiologia ou a anatomia, entendendo estas vias como canais de comunicação 
plausíveis de comportar mensagens altamente complexas. Seguindo esta lógica, o 
etólogo Stephen Hart se pergunta: 
 

¿se puede considerar que estas conductas son lenguajes? 
Nadie equipara las danzas de las abejas o incluso los gruñidos 
de los chimpancés con el lenguaje humano. Nuestro medio de 
comunicación, sin tener en cuenta la cultura en la cual nos 
criemos, sobre pasa ampliamente en complejidad y sutileza al 
de cualquier animal. Sin embargo, esta diferencia, ¿es 
cuantitativa o cualitativa? (1996, p.25).  

 
 Daí que, além das distâncias, a noção de linguagem (historicamente 
circunscrita a uma sintaxe, semântica e estética de ordem simbólica) comece a 
ampliar-se, abrindo-se caminho até outras entidades não humanas e incorporando 
uma questão fundamental: a inteligência animal2. O passo do estético ao natural nos 
leva, neste ponto, a supor que, na chave artística, o romance de José Saramago atenta 
ao modo em que o ser humano interpreta / traduz a figura do animal em sua 
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dinâmica cultural e textual, a partir da possibilidade de cognições complexas (e, por 
isso, o que se entende culturalmente como inteligência) em outras espécies.  
 Voltemos ao romance. Foi possível observar como o cornaca para comunicar-
se com o elefante (além de usar o bastão e dar-lhe golpes de menor ou maior 
agressividade), utiliza aquilo que a narrativa chama um “susurro ininteligible, que 
tanto podría ser hindí como bengalí, o una lengua sólo de los dos conocida, nacida y 
criada en los años de soledad” (2008, p.149, grifo nosso). A ideia de um sussurro, de 
uma linguagem compreensível só entre dois participantes (cornaca e elefante), 
deixa claro a existência daquilo que Iuri Lotman (1996) pensou como “estructuras 
semióticas creolizadas”, ou seja, de uma sorte de koiné. Ali onde, em aparência, 
existe uma impossibilidade comunicativa, os sujeitos são capazes de encontrar 
pontos de diálogo que lhes permitem estabelecer contatos e transmitir-se 
informação, ainda que pertençam a diferentes culturas, lugares sociais ou, como 
neste caso, espécies (pensemos, por exemplo, em como somos capazes de 
comunicar-nos com nossas mascotes). Ainda que o narrador nunca seja explícito 
neste aspecto, é certo que a trama do romance deixa aberto a questão para que o 
leitor, através de numerosas indiferenças, se pergunte qual a ciência certa a 
capacidade comunicativa que possuem ambos personagens. Como nos indica o 
narrador, existem “las incertidumbres, siempre presentes cuando se habla de 
idiomas diferentes” (2008, p.127), diferenças que parecem que ambos personagens 
são capazes de apaziguar.  
 O certo é que, apesar desta aparente impossibilidade, a falta de palavra no 
elefante se instaura como tema recorrente tanto para outros personagens como 
para o mesmo narrador. Porque, o fato de que nos encontrarmos com uma espécie 
animal (sabemos já que, ainda que capazes de comunicar-se, não podem fazê-lo em 
nosso mesmo idioma), através de suas estratégias de ficcionalização, Saramago não 
termina de arriscar uma ideia explícita em torno ao entendimento do elefante, muito 
e provavelmente com o objetivo de que os receptores do texto sejam quem inferem, 
que sucede na mente de nosso protagonista mamífero. Neste sentido, o narrador nos 
indica que  
 

tal como los prestidigitadores, también los elefantes tienen 
sus secretos. Entre hablar y callar, un elefante siempre 
preferirá el silencio, por eso le habrá crecido tanto la trompa, 
además de transportar troncos de árboles y trabajar de 
ascensor para el cornaca tiene la ventaja de representar un 
obstáculo serio para cualquier descontrolada locuacidad 
(2008, p.241).  

 
 Traduzidos à ordem da arte, certos aspectos da linguagem animal (a carência 
ou a presença destes) colaboram com a formação desse “secredo elefantino”. Graças 



 
REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.3. janeiro, 2016 • ISSN 2359 3679 

69 

 

às ciências naturais, sabemos que os elefantes são, sem dúvida, uma espécie atípica 
dentro do mundo animal. Mamíferos que podem viver entre 50 e 80 anos, os 
elefantes possuem o cérebro maior dentre os animais terrestres com um peso de ao 
redor de cinco quilos (CURTIS et al, 2009). Estes dados lhe permitem à etologia 
justificar a existência de comportamentos vinculados à inteligência que pareceriam 
sustentar-se em determinada particularidade cerebral: como em cetáceos e 
primatas, se encontram formas de duelo, altruísmo, adoção, autorreconhecimento e, 
evidentemente, memória. Estas capacidades cognitivas têm como resultados 
complexidades comportamentais que chamam a atenção de cientistas no mundo 
inteiro: a saber, os elefantes formam comunidades matriarcais, sumamente 
hierárquicas e sob o domínio exclusivo das fêmeas, dando lugar a complexas 
sociedades, altamente unificadas e onde o abandono de um membro não é possível. 
 Seguindo esta lógica, os estudiosos observaram a existência de uma 
“estranha coordenação” entre os elefantes e suas crias (HART, 1996), algo que o 
entendimento comum dos povos africanos e asiáticos definiu como uma “percepção 
extra-sensorial”. Todavia, (e mais além dos barridos que são ouvidos por numerosos 
personagens ao longo da trama), o que aqui funcionaria em realidade é uma 
comunicação inacessível para o homem que pareceria esconder o “segredo” do 
elefante saramaguiano: nos referimos ao som por debaixo do umbral do registro 
humano que se chama infrassônico e que alcança grandes distâncias. Até o 
momento, os etólogos só identificaram ao redor de vinte tipos de chamadas 
diferentes segundo a personalidade e o estado anímico do elefante, aspecto que dá 
conta de uma complexidade que supera aquela manifestada mediante sinalizações 
vocais, tal como sucede com outras espécies.  
 Contudo, através da paradigmática figura do elefante, o romance relê estas 
particularidades da espécie mamífera, mediante uma destacável estratégia 
narrativa: o silêncio. Em outras palavras, a partir daquilo que o elefante cala, se 
colocam em evidência múltiplas interrogações que levam o leitor a questionar uma 
ideia de veracidade e que imprimem, ao mesmo tempo, a concepção de uma 
inteligência perspicaz que se esconde dentro do animal protagonista, e a partir daí 
o romance supõe que “en un elefante hay dos elefantes, uno que aprende lo que se 
le enseña y otro que persiste en ignorarlo todo” (2008, p.162). Seguindo autores 
como Roland Barthes (2008), podemos supor que este ignorar se configura através 
de um silêncio que se constitui como figura semiológica que interpela o leitor: como 
um direito a calar-se e um direito a não escutar que é próprio da “tranquilidade da 
natureza” e que os animais, assim como parte dela, comportam.  
 Nesta lógica, nos achamos ante uma posição que o semiólogo francês entende 
como neutra: se o elefante cala, é porque realiza uma operação discursiva que lhe 
permite desbaratar a opressão, a intimidação e fugir dos perigos da fala. Resposta 
afônica sobre o fundo da palavra e enunciado calado, mas não por isso não 
contestatário (BAKHTIN, 2008), o silêncio elefantino permite a emergência da 
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pergunta pela inteligência animal: se este espécimen não fala, é porque não pode ou 
por que não quer? Esconde-se detrás de uma mentalidade que permanece atenta a 
tudo? É por isso que, ante situações extremas (a operação do milagre, o episódio da 
saudação) o elefante responde através de gestos que pareceram roçar o simbólico? 
 Aqui cobram sentidos os comportamentos do elefante, dado que mediante 
estes resulta possível “entender” (ou, ao menos, supor) que ideias trilham pela 
mente do animal. Os episódios nomeados anteriormente (aqueles que lhe outorgam 
o caráter de singularidade ao elefante) supõem também uma via de comunicação 
que lhe resulta de sumo interesse para a linha zoosemiótica: o diálogo não-verbal. O 
estudo da comunicação dentro e através do mundo animal de aspectos não-verbais 
(o que o corpo comunica: seu deslocamento, suas formas ou suas maneiras de 
camuflar-se ou investir-se, entre outros) supõe uma interação que instaura uma 
plausível contiguidade entre o humano e o animal: nos referimos a universos que, 
mediante formas de cognição pré-verbais, deixam claro um umbral “donde el 
sentido se desploma” (KRISTEVA, 1989, p.3) e que os textos de arte trabalham de 
maneira criativa. Como refere o primatólogo Franz de Waal, “si el lenguaje nos 
separa del reino animal, la comunicación no verbal nos conecta con él” (1996, p.10) 
e, nesse sentido, o elefante (ainda silenciado, incapaz de produzir fala articulada) 
comunica com gestos suas intenções e interroga constantemente a outros 
personagens que não podem permanecer alheios a sua loquacidade simbólica.  
 
5. Memória animal: um passo através das espécies e as culturas 
 
 A questão da linguagem que atravessa o romance de Saramago nos leva ao 
último corolário em nossa análise: se o elefante é capaz de comunicar-se (ainda, 
como observamos, de maneira não-verbal e através de seus comportamentos), o faz 
conscientemente? Durante as últimas décadas, a esta pergunta formou um ramo 
especial da ciência do comportamento animal denominada etologia cognitiva, cujo 
objetivo é destramar a cognição das espécies não-humanas e indagar sobre os 
possíveis modos de pensamentos presentes nos demais seres vivos. Os estudiosos 
se encontram na busca de “semelhanças funcionais” através das quais os animais 
adquirem, processam, armazenam e manejam a informação proveniente de seu 
entorno e a registram em representações mentais: em outras palavras, os modos de 
percepção, aprendizagem, memória e tomada decisões a partir daquela informação 
que ingressa pelas diversas vias sensoriais. Referimo-nos a “mecanismos 
fundamentais”, ou seja, os princípios de manejo de informação que compartilham as 
espécies (registro, discriminação), enquanto que, por outro lado, os princípios de 
cognição espacial e social se registrem ao domínio cognitivo de seres particulares 
(SHETTLEWORTH, 2010)3. Contudo, estes traços cognitivos partilhados por todos 
os seres se sustentam num mecanismo fundamental que permite as espécies 
organizar e registrar a informação: a memória. 
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 Agora, por que recuperamos estes dados da neurologia comparada? Porque, 
novamente, encontramos que o romance de Saramago articula estes aspectos 
através da figura fronteiriça do elefante, para dar conta de uma espécie cujas 
capacidades cognitivas vivem assombrando o ser humano desde a noite dos tempos. 
As ciências do comportamento animal (CURTIS et al, 2009; PURVES et al, 2012) nos 
indicam que os elefantes são capazes de: i) gravar imagens em sua memória graças 
à informação que o olfato e o tato registram por colaboração de seu instrumento 
preferido, a tromba; ii) reconhecer a mais de cem indivíduos de sua espécie (mais 
além daqueles que formam sua própria manada); iii) são os únicos animais 
documentados que veneram a seus antepassados, que praticam uma sorte de ritual 
em torno ao corpo do falecido (espalhar seus ossos pelo território e até chegam a 
esconder os caninos no que pareceria ser uma estratégia para evitar que os 
levassem); e iv) no caso de elefantes treinados, podem recordar durante décadas se 
o domador lhes fez dano. Estes dados que parecem ser anedóticos evidenciam uma 
possível “memória de elefante”, ideia constante na cultura do Ocidente e, por isso, 
repetida assiduamente ao longo do romance. 
 Neste sentido, recordamos que, antes do começo da viagem, a servidão dos 
reis banha Salomão e este se mostra aparentemente entusiasmado. Segundo nos 
adverte o narrador, este gesto pode ter-lhe despertado “algún agradable recuerdo” 
(2008, p.21, grifo nosso), algo em sua memória que recupera experiências prévias 
em seu hábitat original (sabemos que os elefantes possuem uma grande afeição pela 
água, recurso que escasseia em seus entornos regulares e que, ao encontrá-la, 
disfrutam efusivamente). De maneira similar, quando o elefante está pronto para 
chegar a Áustria e sobe no barco, se diz que este tem “pé de marinheiro”, dado que 
pareceria que recorda como foi viajar quando, previamente, chegou da Índia a 
Portugal. Estes exemplos deixam claro a existência de uma hipotética memória que 
(como sucede com a capacidade reflexiva do animal) se estilizam como questões que 
levam o leitor a se indagar.  
 Todavia, além destes casos que abrem a questão da subjetividade do elefante, 
cremos que existe um aspecto mais interessante em torno à memória como recurso 
não só narrativo mas, principalmente, cultural. Porque, em chave metafórica, o 
passo do elefante se estabelece como um percurso pela memória da Europa: da 
travessia intercultural, de outras línguas (e, por isso, de outras subjetividades), das 
distâncias sociais, políticas e hierárquicas; e, ao mesmo tempo, do esquecimento 
como mecanismo cultural. Através do romance, Saramago recupera problemáticas 
das cruzadas culturais na Europa que, ainda com o avanço do tempo e em plena 
globalização, parecem não estar extintas na contemporaneidade. Não obstante, da 
mesma forma que o elefante permite a recuperação da informação, o animal se 
coloca como elemento que não elude as leis da lembrança e do esquecimento. É por 
este motivo que o cornaca rememora aquele momento em que chegam a Lisboa e, 
ainda que todo o povo se assombra e se entusiasma pela chegada do atípico ser, logo 
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será relegado à periferia da atenção. Como celebridades as que se  esgotam seus 
quinze minutos de fama, cornaca e elefante serão deslocados por parte até dos 
mesmos reis quem, quase por azar e casualidade, se apercebem de sua existência ao 
ter que elogiar o arquiduque. Assim, nosso protagonista animal não permanece 
alheio aos mecanismos da memória (ainda que, como indica o narrador, cabe 
destacar que pareceria que o único elefante que escapa a este destino é Ganesh, 
aspecto que abre, também, a discussão teológica de como operam os sistemas 
mneumônicos nas religiões ao longo do tempo).  
 Este funcionamento da memória encontra sua justificativa na chave 
semiótica, já que nos permite entender que entre o sistema de informação biológica 
(o do elefante, o da espécie) e o cultural existe uma descontinuidade: o caráter 
diferencial que possuem os mecanismos mneumônicos. Porque, para Iuri Lotman, a 
memória biológica “falha”: através da evolução biológica, as espécies desaparecem, 
mas, ao contrario, através da evolução cultural, os objetos permanecem vivos e 
alimentam o futuro4. A memória cultural se encarrega de conservar aquilo que a 
experiência biológica não pode sustentar no tempo: a extinção, a decomposição e a 
desaparição da vida. E, como indica Silvia Barei (2013), as linguagens da cultura 
operam como “replicantes” não só daquilo que se encontra fora do sujeito (seu 
mundo exterior), mas também de sua própria interioridade e de sua mesma 
corporeidade. Estes oferecem casos nos quais o sustento orgânico “se traslada del 
mundo biológico al orden cultural y el rastro de este viaje está en el lenguaje” 
(BAREI, 2013, p.21). Desta maneira, nos achamos ante deslocamentos de sentidos 
ou, em outras palavras, traduções culturais da experiência biológica que, em nosso 
caso, imprime o passo do elefante pela Europa histórica. Inclusive, quando não 
sabemos ao certo o que sucede dentro da cabeça do animal, sua presença e sua 
recorrência ancoram fragmentos ou parcelas de informação que correspondem a 
coordenadas socio-históricas particulares.  
 É por isso que a memória do elefante implica uma reflexão em torno à 
memória como mecanismo de seleção de informação cultural, em estreita 
vinculação com o próprio ofício e o dever ético de José Saramago como romancista:  
 

hay que reconocer [afirma o narrador] que la historia no es 
selectiva, también es discriminatoria, toma de la vida lo que 
le interesa como material socialmente aceptado como 
histórico y desprecia al resto, precisamente donde tal vez se 
podría encontrar la verdadera explicación de los hechos, de 
las cosas, de la puta realidad. En verdad os diré, en verdad os 
digo que vale más ser novelista, ficcionista, mentiroso (2008, 
p.237). 
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6. Conclusões: um animal que produz luz sobre o humano 
 
 Neste trabalho, compreendemos como José Saramago interpela o leitor 
através da incerteza do mundo animal: a plausível existência de uma identidade em 
outras espécies (e, por isso, de subjetividade), a linguagem como manifestação capaz 
de transmitir informação de maneira complexa, e a memória como mecanismo que 
opera tanto nos seres como em seu entorno, seja esse natural ou cultural. Não 
obstante, como desdobramentos de maneira exploratória, o elefante se projeta num 
ponto de articulação que, além de propor questões em torno à cognição animal, se 
orienta ao funcionamento da cultura e, mais especificamente, de um entendimento 
do humano. É por este motivo que o narrador afirma que “extraño animal es este 
bicho hombre” (2008, p.91), dado que, como sujeito de fronteiras, nosso 
protagonista elefantino permite aos personagens restantes refletir sobre sua 
própria condição humana. Como afirma o narrador saramaguiano, “no se han 
evitado en este relato consideraciones más o menos certeras sobre la naturaleza 
humana, y todas las fuimos fielmente consignando y comentando según la 
respectiva pertinencia y humor del momento” (2008, p.63). 
 Por isso, ainda através do aparente silêncio e dos enigmas que imprimem seu 
comportamento ao longo da odisseia mamífera, resulta possível evidenciar como o 
elefante permite a emergência de uma crítica ao devir humano, principalmente a 
certo regime de sentimentos que evoca na interação subjetiva dos demais caracteres 
da obra. Assim, podemos observar como certas emoções notadamente humanas se 
tornam visíveis com o avanço da trama: o arrependimento (recordemos que o envio 
do elefante gera nos reis “asomos de paladino arrepentimiento” que logo os levará 
a rememorá-lo como “nosso salomãozinho”), a ambição (manifestada, 
principalmente, nos membros da cavalaria que buscam ascender na escala 
hierárquica na comitiva em que viajam), o cinismo (visível tanto por parte da Igreja 
católica e sua operação milagrosa, como também do cornaca quem vende os pelos 
de seu companheiro como fonte espiritual), a justiça (submetida à crítica novamente 
nos hipotéticos milagres do elefante e na venda de seus pelos) e, entre outros, a 
nostalgia (produto da constante emigração, estado que redobra o sentimento de 
desapego e de estrangeirismo que o elefante e o cornaca vivem duas vezes).  
 Por esta razão, entendemos que o elefante possui a missão narrativa de 
“desmascarar” um funcionamento humano a partir destas emoções e de formas 
complexas da cognição social que podem ser pensadas como a “quebra” do homem 
com seu passado animal. Não é em vão que o romance recorre à estratégia da 
incerteza para que nós, leitores devamos recorrer a nossas próprias inferências para 
aplacar a multiplicidade de significações ocultas que modelam o elefante, 
terminemos por completar o sentido da obra. Assim, o mamífero que empreende 
uma épica viagem por Europa, não só atravessa a história da época, mas, além disso, 
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nos interpela como seres humanos. É por este motivo que o narrador evoca uma 
reflexão crucial através do protagonista, dado que, como refere: 
 

lo que nos salva es el buen carácter de los elefantes, 
especialmente los oriundos de la india. Piensan ellos que es 
necesario tener mucha paciencia para soportar a los seres 
humanos, incluso cuando los perseguimos y matamos para 
serrarles o arrancarles los dientes y quitarles el marfil. Entre 
los elefantes se recuerdan con frecuencia las famosas 
palabras pronunciadas por uno de sus profetas, esas que 
dicen, Perdónales, señor, porque ellos no saben lo que hacen 
(2008, p.176). 

 
 Contudo, em A vaigem do elefante, se evidencia uma vez mais como as ficções 
literárias (como muitas outras dentro da ordem cultural) configuram 
representações do animal que vem “anular” esta aparente e discutida distinção 
entre o humano e o inumano. Como refere o semiólogo argentino Nicolás Rosa 
(2006), a cultura constrói figuras mediante as quais se tornaria possível uma 
semelhança entre o “humano perfectível” e os “animais a perfeiçoar”. Daí que 
constantemente Saramago reafirme uma crítica constante ao entendimento que seu 
romance interpreta como uma plausível “natureza humana” (e, com uma referência 
muito mais direta a sua reflexão em torno à humanidade, afirmará que “la dura 
experiencia de la vida nos ha demostrado que no es aconsejable confiar demasiado 
en la naturaleza humana, en general”, 2008, p.55).   
 Ainda que de maneira panorâmica, podemos observar como esta pergunta 
pelo humano se configura através da figura do animal, sujeito sempre nas fronteiras 
do mundo cultural e o natural. A semiótica da cultura e suas questões mais atuais 
(zoosemiótica, biosemiótica) nos oferece alternativas teóricas para atender como a 
cultura aborda a relação com os sujeitos da natureza com o objetivo de interrogar-
se sobre seu próprio devir. Mediado por um elefante que parece imprimir mais 
perguntas que respostas, José Saramago trabalha esteticamente certas formas de 
(des)articulação dos domínios naturais e culturais que discutem a própria ontogenia 
humana e que vem se repetindo desde a noite dos tempos. Situando a outras 
espécies como fronteira que habilita o trânsito de sentidos e significações. Categoria 
que se desloca pelas culturas, as espécies, as subjetividades e as memórias, o 
protagonista elefantino se apresenta como mecanismo de tradução que habilita o 
trânsito de sentidos e significações: que estrutura uma zona de indeterminação no 
qual a diferença entre o humano e o animal se submete a discussão para dar conta 
de uma “inestabilidad de lo humano” (BAREI et al, 2012; 2013). Uma vez mais, o 
animal, sempre presente na vida do ser humano, nos interpela para pensar que nos 
faz humanos e como a memória evoca esta constituição que desperta 
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inumeravelmente a curiosidade de nossa espécie. Porque, finalmente, como infere o 
narrador saramaguiano: 

 
el pasado es un inmenso pedregal que a muchos les gustaría recorrer 
como si de una autopista se tratara, mientras otros, pacientemente, 
van de piedra en piedra, y las levantan, porque necesitan saber qué 
hay debajo de ellas. A veces se salen alacranes o escolopendras, 
gruesos gusanos blancos o crisálidas a punto, pero no es imposible 
que, al menos una vez, aparezca un elefante (2008, p.35). 

 
Notas 

 

* Tradução de Regiane Santos Cabral de Paiva 

 
1 No romance, o elefante tem um nome, Salomão, cujo referente histórico comumo é o Rei 
Salomão, o rei mais sábio da terra segundo conta a lenda judaico-cristã. 
 
2 Não obstante, sabemos que, ainda que quase todas espécies sejam capazes de manejar os 
mesmos canais e códigos não verbais (visuais, auditivos, táteis, químicos), o homem, por 
falta de pressão evolutiva ou por carência de especificidade biológica, carece de certas 
aptidões que, como demonstrou a primatologia (DE WAAL, 2010), nossos irmãos mais 
próximos possuem. 
 
3 Neste percurso, as ciências naturais conseguiram segmentar os comportamentos em 
esquemas tais como eleição, autoconsciência, uso de ferramentas, engano, agressão 
organizada e linguagem. Hoje, graças à neurologia, sabemos que estes mecanismos 
implicam um manejo informacional, dado que toda informação receptada ascende pela 
medula espinal para que logo os correspondentes conjuntos neuronais organizem e 
processem o incorporado. No cérebro de todos os vertebrados, existem estruturas 
profundas que rodeiam os hemisférios e se encarregam da dita colheita: como as definem 
os biólogos, as “áreas mais primitivas” de nosso sistema nervoso (PURVES et al, 2012). 
Neste complexo aparelho, o sistema límbico parece ser o responsável dos impulsos 
fisiológicos básicos, da gestão das respostas que produzem estímulos emocionais e de sua 
organização em esquemas de memória. 
 
4 Se como afirma Lotman, a cultura é a “memoria no hereditaria de una colectividad” (2000, 
p.172), nos humanos se incorpora a transmissão intervinda pelo sujeito, suas condições 
históricas e sua própria leitura da realidade. 
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