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1. Os princípios e os fins 

 
 No romance Ensaio sobre a cegueira (novembro de 1995), pode ler-se, logo 
nas páginas iniciais do segundo capítulo: 
 

A consciência moral, que tantos insensatos têm ofendido e 
muitos mais renegado, é coisa que existe e existiu sempre, não 
foi uma invenção dos filósofos do Quaternário, quando a alma 
mal passava ainda de um projecto confuso. Com o andar dos 
tempos, mais as actividades da convivência e as trocas 
genéticas, acabámos por meter a consciência na cor do sangue 
e no sal das lágrimas, e, como se anto fosse pouco, fizemos dos 
olhos uma espécie de espelhos virados para dentro, com o 
resultado, muitas vezes, de mostrarem eles sem reserva o que 
estávamos tratando de negar com a boca (p.26) 

 
Trata-se de um troço reflexivo de um tipo a que os leitores deste escritor já 

se habituaram, e que revela essencialmente, do ponto de vista narrativo, da presença 
enunciativa do narrador no seu texto. Esta presença, normalmente discursiva e sem 
carácter diegético, assume modalidades diversas que até hoje não foram estudadas 
de forma sistemática, mas poderemos detectar, nelas, o predomínio do comentário, 
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de tonalidade jocosa ou sibilina, de jeito reprovador ou apreciativo, de conteúdo 
inerente à matéria romanesca ou a ela aparentemente apendicular; e digo 
aparentemente porque, na verdade, a textualidade discursiva faz parte do romance 
(de qualquer romance) em que manifestamente se insere. Acresce ainda que esta 
presença do narrador entre em correlação, do ponto de vista histórico-literário, com 
a sua correspondente romântica, sobretudo na modalidade irónica ou dramática, e 
que os efeitos de leitura criados por Saramago vão no sentido do desenvolvimento 
de uma cumplicidade entre o leitor e o narrador que os coloca a ambos numa 
situação de superioridade narrativa por vezes sobranceira, muito embora terna, 
compreensiva e até dependente, em relação à história contada, numa atitude pós-
moderna que contrasta com os modelos modernistas mais canónicos, entre os quais 
poderemos salientar, neste ponto, o Unamuno de Niebla, o Pirandello de Il fu Mattia 

Pascal ou o Gide de Les Faux-Monnayeurs. 
O excerto que destacámos é o comentário liminar ao comportamento de uma 

personagem, justamente a segunda personagem que nos surge neste romance, e 
esse comentário é feito no plano da relação escritor / leitor, e antes de mencionar o 
comportamento que a personagem vai assumir. Na história, o primeiro capítulo 
relatara-nos a cegueira súbita de um automobilista que, em pleno trânsito, e frente 
a um semáforo que acendia a cor amarela, provoca perturbação na via pública, após 
o que é conduzido a casa, primeiro no seu próprio carro e depois a pé, até à entrada 
do apartamento onde mora, ajudado por um transeunte amável; a esta sequência 
segue-se a da chegada a casa da esposa, e a da consulta médica que imediatamente 
ela marca, tendo-se verificado entretanto que o carro desaparece, levado sem dúvida 
pelo amável transeunte que o tinha guiado.  

Ora, o segundo capítulo inicia-se precisamente com as considerações do 
narrador sobre as motivações do ladrão de automóveis, sublinhando na sua atitude 
um complexo reactivo que o iliba em grande parte do roubo cometido, assim como, 
na atitude do cego, um similar complexo que o leva a impedir a entrada do outro em 
casa, e por conseguinte a criar a atmosfera de suspeição que facilitará ao ladrão o 
seu acto, do ponto de vista moral. “Plebeiamente concluindo, como não se cansa de 
ensinar-nos o provérbio antigo, o cego, julgando que se benzia, partiu o nariz”, 
acrescenta o narrador fechando o parágrafo que antecede imediatamente o excerto 
que estamos analisando; e a este segue-se um discurso misto de conjectura, de 
inspiração do senso comum e de focalização interna da personagem, que é dada em 
atitude de hesitação e perturbação psicológica, acabando por chegar ao 
acontecimento visado pela narrativa: “Abafava-se dentro do automóvel. Desceu os 
vidros dos dois lados, mas o ar de fora, se se movia, não refrescou a atmosfera 
interior. Que faço, perguntou. O barracão aonde deveria levar o carro ficava longe, 
numa povoação fora da cidade, com o estado de espírito em que se encontrava nunca 
conseguiria lá chegar. Apanha-me aí um polícia, ou tenho um desastre, e ainda é pior, 
murmurou. Pensou então que o melhor seria sair do automóvel por um bocado, 
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arejar as ideias, Talvez me limpe os aranhiços da cabeça, lá porque o tipo ficou cego 
não quer dizer que a mim me suceda o mesmo, isto não é uma gripe que se pega, dou 
uma volta ao quarteirão e já me passa. Saiu, nem valia a pena fechar o carro, daí a 
nada estaria de volta, e afastou-se. Ainda não tinha andado trinta passos quando 
cegou”. 

É este acontecimento (a segunda cegueira) que começa a fazer existir a 
narrativa em que se funda o romance, e que constitui a primeira malha do tecido 
textual de forma a dar-lhe um princípio de consistência, e a definir o protocolo que 
vai conduzir a possibilidade do seguimento de leitura (de facto, as várias 
personagens vão progressivamente cegando: o médico e os seus consulentes, que 
são o rapazinho estrábico, o velho da venda preta e a rapariga dos óculos escuros, 
exceptuando-se a mulher do médico, que não é atingida pelo mal mas que o finge 
para poder acompanhar o marido para o edifício onde são todos postos em 
quarentena). De facto, todos os textos se iniciam com uma espécie de branco 
semântico, de vazio integrador de várias possibilidades de sentido, e o chamado 
“incipit”, que na poesia se reduz ao primeiro verso ou apenas a uma parte dele 
prosodicamente delimitada, pode alargar-se, no texto do romance, à introdução da 
linha de acção determinante, um pouco como na “situação inicial” da tragédia 
clássica. O “incipit” efectivo limita-se, como na maioria dos romances, à primeira 
frase: “Longtemps, je me suis couché de bonne heure”; “Yes, of course, if ti’s fine 
tomorrow”; “Ouço o mesmo ruído de morte que devagar rói e persiste” – inícios 
célebres de célebres textos modernistas; e não é difícil perceber que estes inícios, 
embora dando conta de uma cateogirzação textual, nao avançam a sua eventual 
categorização narrativa, que só pode apreender-se em ocorrência posterior que com 
eles estabeleça um sensível encadeamento semântico ou lógico, o que nem sempre 
se verifica, tratando-se de romances, em relação à dita frase inicial, que pode 
recolher apenas uma significação de índice, de vago cenário ou de qualquer outro 
aspecto colateral; e observem-se mais alguns exemplos conhecidos, mas que talvez 
nem todos os leitores identifiquem de imediato, dada precisamente a sua débil 
incidência narrativa: “Sento-me aqui nesta sala vazia e relembro”, ou “Les lueurs se 
sont multipliées” ou “Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas 
verdes”. O “incipit” textual de Ensaio sobre a cegueira funciona do mesmo modo, no 
que diz respeito à primeira frase, “O disco amarelo iluminou-se”, que, em si própria, 
é polivalente, podendo reenviar para o sol, para um disco voador, para um artefacto 
visual de qualquer ordem, e que, com a frase seguinte (“Dois dos automóveis da 
frente aceleraram antes que o sinal vermelho aparecesse”), ganha o sentido 
contextual de sinal de trânsito. Mas Ensaio sobre a cegueira é um romance sobre 
trânsito, circulação, viagem? Não, é um romance sobre a visão e a privação dela; 
sobre a forma de estar no mundo, atentando nele devidamente ou não; é um 
romance, em última análise, sobre a possibilidade de constituição das imagens, de 
forma subjectiva ou objectiva – da sua consideração, da sua interpretação e crítica. 
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(Tal como Aparição não é um romance sobre uma casa vazia ou abandonada, mas 
sobre a confrontação do indivíduo com a sua memória, tal como L’Emploi du temps 
não conta histórias sobre fogos de artifícios ou luminosidades débeis, mas incide 
sobre a perspectivação múltipla que os outros, pedaços de tempo, ganham na 
consciência de um narrador solitário, tal como Vidas secas não é um texto que se 
ocupa primacialmente da descrição da paisagem brasileira mas do conflito que o 
homem desprotegido vive na relação de subsistência e de itinerância com ela). 

Mas o que é evidente é que tais frases também iniciam um processo discursivo 
que prepara (fundamenta) o “incipit” narrativo tal como o concebemos: a solidão do 
narrador de Aparição perante o lugar e o tempo efectivos; a estranheza de Jacques 
Revel chegando de comboio, pela noite, à cidade desconhecida de Bleston; ou a 
obsessão intensa da dicotomia entre a paisagem seca e a paisagem verdejante, para 
a família do pobre Fabiano. Deste modo, o “disco amarelo” de Saramago funciona 
metaforicamente como uma espécie de ausência solar (noite e dia apagam-se, no 
texto, para darem, origem à visão comum e indistinta de uma brancura homogénea 
e brilhantes – o “Mar de leite” que contrastará com o “sangue” das lutas pela 
sobrevivência) e ainda como uma sugestão liminar de prevenção e alerta, que é, do 
ponto de vista diegético, a do sinal amarelo que indica o vermelho que vai seguir-se, 
mas, do ponto de vista simbólico, a cautela assinalada para um processo de tensão 
(diegético e de leitura empírica) que imediatamente se inicia, e progressivamente se 
reforça, até aos limites da intolerabilidade de todos, até à recuperação final da visão 
que absolutamente nada dá do que enfim vê, a não ser a sua afirmação tautológica, 
entre a simples menção dos detritos acumulados pela deterioração comum que o 
período da cegueira provocou, e o branco do céu, compacto e inexpressivo. O sol 
aparece raramente, neste livro, e, quando aparece, refere-se pelo seu efeito negativo: 
“O tempo estava claro, parecia que as chuvas tinham acabado, e o sol, ainda que 
pálido, já começava a sentir-se na pele, Não sei como poderemos continuar a viver 
se o calor apertar, disse o médico, todo este lixo a apodrecer por aí” (281); e a 
própria noite é a marca da visão recuperada, a constratar com o branco brilhante 
(quase se poderia dizer: activo) do mal que a todos provoca a cegueira. Por outras 
palavras: se o amarelo de advertência cautelosa do “incipit” se perde na progressiva 
cegueira comum, dando lugar a uma brancura brilhante de ofuscação na sensação 
subjectiva, normalmente pontuada por notações nocturnas assumidas pelo ponto de 
vista do narrador ou da única personagem que vê (a mulher do médico), a euforia 
que marca a recuperação final da vista pelas personagens não adianta matérias, 
objectos ou suportes determinados dessa mesma visão, que é marcada, no geral, 
pelo reencontro do escuro que substitui esse branco ofuscante (as primeiras 
recuperações acontecem justamente durante a noite, o que permite o oxímoron “vi 
tudo escuro”, 306), ou pela sensação de brancura experimentada pela primeira vez 
no desenlace pela única personagem “clarividente”, a mulher do médico que, quando 
todos gritam e cantam, “levantou a cabeça para o céu e viu-o todo branco” (“Chegou 
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a minha vez, pensou. O medo súbito fê-la baixar os olhos. A cidade ainda ali estava”), 
dá a nota para um “explicit” indistinto, onde apenas a sensação se recobra, mas não 
o sentido da sua crítica. O que faz deste livro um acto performativo acutilante, 
porque Saramago não narra uma alegoria onde implicitamente sugiro o que está 
mal, e a forma como esse mal se pode tornar em bem; diferentemente, Saramago 
alerta para um perigo (o perigo de não se ver, de não se reparar) que, uma vez 
descrito ficcionalmente, não pode deixar de manter tudo na mesma, apenas 
acrescentando das marcas de deterioração resultante, apenas se tendo enunciado 
enquanto perigo cujas consequências se antevêem, dando conta final da cidade 
como entidade fundamental, que não “está ali” apenas a marcar a felicidade da 
mulher do médico, incólume à cegueira (ou não, pois não se diz explicitamente que 
ela via que a cidade ainda ali estava, mas que pura e simplesmente ela ainda existia, 
com um “ainda” terrível de indecisão sugerida e prolongada) e que, expectante, é a 
entidade que sofre, urbana e comunitária, dos defeitos orgânicos ou funcionais dos 
seus habitantes.  
 
2. O meio: processo e paragem 

 
Do que fica dito decorre, pois, que gostaria de mostrar como, no romance de 

José Saramago, uma narrativa concebida em moldes basicamente tradicionais (de 
articulação lógico-temporal, de sintaxe encadeada e de concepção de um universo 
romanesco com incidências concretas em relação a uma visão do mundo 
determinada) prossegue uma linha sequencial aparentemente neutra, 
desenvolvendo apesar disso (ou, por isso mesmo, com intensidade, sublinhada pela 
economia de meios expressivos e pela sobriedade da retórica utilizada) uma crítica 
violenta ao “statu quo” e à responsabilidade dos que passivamente o aceitam. 

A descoincidência entre o “incipit” narrativo e o “incipit” textual dá desde 
logo conta de duas vias discursivas paralelas mas igualmente emergentes: a do 
discurso da narrativa (a história que se conta, linear e clara) e a do discurso da 
significação (impregnada de investimentos semânticos conotativos, simbólicos, 
alegóricos, alusivos, irónicos, satíricos, que no seu conjunto abrem a via 
interpretativa da duplicidade, quer de leitura quer da tonalização ideológica). É daí, 
aliás, que poderemos tirar o efeito expressivo da instância titular, na medida em que 
a “cegueira” aponta para o assunto central do texto, e que o “ensaio” controverte o 
subtítulo genológico que imediatamente lhe segue, e que é o de “romance”; não se 
trata, portanto, de um romance-ensaio, nem de um ensaio de romance; trata-se, sim, 
de um romance que “ensaia” a situação de cegueira ou, talvez mais correctamente, 
que reflecte sobre a imagem visível (e por isso possível de ser descrita) da cegueira 
(para o que, com o narrador, fica uma única personagem a ver, ou talvez concluir 
que o que vê não é o que vê, pois vê o céu branco, e o branco é uma espécie de 
totalização anuladora, neste sistema de significação).  
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A via dupla que conduz o sentido desdobra-se ainda, na sua componente de 
textualização significante, numa vertente ético-ideológica (relevando dos primeiros 
passos que citámos, e de outros que o narrador igualmente assume, ou faz coincidir 
com a consciência das personagens; mas não são muitos, pontuam de forma regular 
mas escassa na narrativa) e numa vertente simbólico-retórica (apresentando uma 
simbolização ténue e de efeitos sóbrios que, em última análise, se podem recolher 
ao nível primário da descrição, e acumulando os efeitos retóricos em dois grandes 
tipos: os que se correlacionam com a voz do narrador, e por isso tornam ainda 
ambígua a figuração textual que organizam, uma vez que o narrador omnisciente e 
testemunhal reúne dados de determinação objectiva do mundo criado, mas também 
permite atitudes de subjectivação impressiva ou análise e juízo das situações). 

“Os olhos são espelhos virados para dentro”, diz-se no comentário citado no 
início; o que significa que as personagens são as categorias fundamentais da trama 
romanesca, que o que elas vêem / sentem organiza os vectores centrais dessa trama, 
e que tudo isso é passível de descrição (em termos especulares e, logo, de alguma 
forma exemplares). E sem dinâmica que não seja a de um exterior correlacionado 
com um interior, ou de imagens centradas nos seus objectos. Com efeito, o “incipit” 
apresenta-nos uma detenção, uma paragem na marcha do mundo (da cidade) que, 
em cadeia, vai paralizando tudo (homens e coisas); e por conseguinte este romance 
é afinal, de alguma forma, um romance sobre o trânsito interrompido, sobre a 
marcha detida, de acordo com o “incipit” textual. Não ver é não andar, e este romance 
acaba por ser uma visão crítica da imobilidade. De algum modo, representa, no plano 
histórico-literário, uma consideração actual da problemática tratada por Albert 
Camus, cinquenta anos antes, em La Peste, com técnicas narrativas renovadas, e um 
modo específico de encarar o mundo e a ficção; e convertendo a ânsia ideológica da 
segunda geração modernista (a da Segunda Guerra) em aparato mais 
insidiosamente e artificialmente parabólico, de índole desprendidamente satírico-
moralista, o que pode dar razão aos que querem ver em Saramago traços de uma 
índole barroca.  

A composição do romance é rigorosamente conduzida, desde a alteração do 
estado de coisas inicial (primeiro homem a cegar) até à reposição desse estado de 
coisas no desenlace (conjunto sucessivo de recuperações da visão, que permitem 
prever, do ponto de vista da orgânica do mundo possível da ficção, a total 
recuperação de todos; com a enigmática observação final sobre o olhar da mulher 
do médico, que torna este final de algum modo aberto, mas subtilmente, a várias 
ordens de possíveis. Entre ambos, três sequências fundamentais: a da clausura 
(capítulos IV a XII1: encerramento das personagens afectadas num edifício isolado, 
que por sinal é um manicómio devoluto), a da fuga (capítulos XIII e XIV: conquista 
da liberdade pelas personagens, que se espalham pela cidade e verificam a situação 
de cegueira colectiva total) e a do regresso a casa (capítulos XV e XVII: constituído 
pelo encontro das casas de cada um, de modos vários, alterados e com necessidade 
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de permutas, abandonos e adopções, em resultado de mudança). No geral, o texto 
desenvolve uma tópica da imobilidade, ou melhor, da detenção, dadas as 
circunstâncias várias de aprisionamento ou incapacidade de deslocação; e é essa 
tópica que, juntamente com as inerências semânticas das situações aduzidas (o 
quotidiano de quem não vê, encarado na sua dramática e integral trivialidade, e pelo 
lado negativo que a privação implica: comida, limpeza, relações, sentimentos, 
peculiaridades temperamentais), faz dessa imobilidade uma estagnação 
progressivamente deteriorada, cujo agravamento se define em termos de vida ou de 
morte, desenvolvendo uma luta entre os habitantes do manicómio, que, implicando 
domínio e opressão de uns sobre os outros (nos sectores material, alimentar, sexual 
etc.), conduz a cenas de extremo dramatismo e de transposição de fronteiras morais. 
O mundo dos cegos reproduz, de facto, o mundo que se supõe ser o de cá de fora, e 
que é afinal apenas o mundo anterior: a progressiva identificação dos espaços pelo 
contágio da deterioração faz com que só o tempo agora mude; os lugares estão 
definitivamente isolados, conspurcados, e o encontro de um local de relativa 
protecção (o espaço doméstico, fortemente valorizado) resume-se ao facto de se 
encontrar a casa fechada e, por conseguinte, como que parada no tempo e por isso 
também anterior à devastação. Da clausura no manicómio passa-se assim ao casulo 
da casa, reencontro da intimidade e dos cheiros próprios ou revivificados.  

Mas o “incipit romanesco” (que corresponde à declaração do mal e à sua 
rápida propagação, correspondendo à primeira transformação da matéria literária 
inicial) pode constituir uma primeira sequência, introdutória ou não (conforme a 
perspectiva analítica que a trate), que é de facto a única em que o movimento se 
processa numa mimese circunstanciada da vida corrente; do mesmo modo, os três 
últimos capítulos (sequência de regresso a casa) renovam esse movimento, numa 
relação cuidada entre motivos que, sem paralelismos evidentes, se retomam, e de 
que dou alguns exemplos: 1. a água que entorna de uma jarra de flores que se parte 
quando o primeiro cego, ao chegar a casa, esbarra na mesa da entrada, é retomada 
na água das chuvas que se aproveita para o banho das personagens quando 
regressam à casa do médico; e a mulher do médico veste-se então de lavado, com 
um vestido estampado de flores (flores que entretanto secaram numa jarra que a 
rapariga dos óculos escuros encontrara na sua casa, quando a ela tinha voltado); 2. 
a consulta médica do primeiro cego, que dá origem à contaminação, realiza-se no 
consultório onde, no final, também se regressa, mas cuja função de apaziguamento 
é transposta para a cena da igreja, onde a mulher do médico, na sua última 
deambulação pela cidade, decide descansar. O casulo da casa representa, pois, por 
assim dizer, o recurso material dos homens para o exorcismo da epidemia; e nele se 
abrigam ante a previsão de males maiores, isto é, do concurso das circunstâncias 
para o final que parece inelutável, o da destruição, do apagamento total. 
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3. Gestos e movimentos 

 
A estagnação física e moral em que vivem as personagens de Ensaio sobre a 

cegueira tem um nome: abjecção. E essa abjecção é-lhes antes de mais nada 
conferida pela posição de isolamento marginalizado em que se encontram, partindo 
portanto de uma determinação social, e reparte-se depois, durante a vida no 
manicómio, em dois tipos de motivação: objectiva e subjectiva. De facto, o meio em 
que vivem, e que ocupa todo o “meio” do romance (capítulos IV a XIV), é um meio de 
imundície física e de miséria moral, quer durante a clausura, quer durante a fuga, 
embora durante a fuga se concretizem, por parte do grupo das personagens que 
acompanhamos, algumas orientações de emersão em relação ao ambiente 
circundante deteriorado. São essas orientações (desejos, projectos, gestos, 
deslocações) que animam o mundo romanesco, e que, a princípio de forma larvar 
(ainda durante a permanência no edífico da clausura), e depois de modo mais 
nobremente animal (o modo humano e o anímico, se é que podemos distingui-los, 
aparecem muito esporadicamente antes da sequência do regresso a casa), 
determinam o movimento que organiza a acção do romance.  É pouco antes do 
regresso a casa, justamente, quando a fuga já teve êxito e o grupo tenta aproximar-
se de um padrão de existência menos abjectiva (“Vestiram-se e calçaram-se, o que 
ainda não acharam foi a maneira de lavar-se, mas já fazem uma grande diferença dos 
outros cegos”, 231), que surge a figura do cão. Ele é, antes de mais, uma espécie de 
anjo da consolação da mulher do médico que, tendo andado à procura de comida 
para os outros, e abalando de um supermercado carregada de sacos cheios, se perde 
nas ruas e, cansada e deprimida, se deixa cair no chão sujíssimo a chorar; um cão 
aproxima-se e lambe-lhe a cara, e ela chora abraçada ao animal. Esse cão, que se vai 
destacar do bando de cães famintos que, “como hienas”, atacam tudo o que podem, 
vai ser, em segundo lugar, a marca da domesticidade que une o grupo, passando a 
acompanhá-los e a guiá-los, eventualmente a defendê-los. A narrativa passa a 
chamar-lhe o “cão das lágrimas”, numa relação com o primeiro desfalecimento da 
corajosa mulher do médico, que de fonte de visão e de energia para todos passa 
progressivamente a assumir a figura de “mater dolorosa”. Ela dirá justamente: “Sou 
a que nasceu para ver o horror” (262); e, mais tarde: “De uma certa maneira, [...] 
estou cega da vossa cegueira, talvez pudesse começar a ver melhor se fôssemos mais 
os que vêem, Temo que sejas como a testemunha que anda à procura do tribunal 
aonde a convocou não sabe quem e onde terá de declarar não sabe quê, disse o 
médico” (283). É essa ressonância kafkiana que dá conta da tremenda solidão dessa 
personagem única, que detém poderes que a tornam excepcional no meio, de acordo 
com a maior parte das mulheres dos romances de Saramago, que são seres de 
orientação, de apoio e de resistência.  

Os movimentos do cão contrastam com as marcas de petrificação do 
ambiente, ou de instinto larvar desenvolvido pela maioria dos cegos (cuja 
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comunidade de efeitos trágicos, desenrolando-se entre a miséria e a ignomínia, 
lembra a dos mortos do Húmus de Raul Brandão, com marcas semelhantes no que 
se refere à ambiguidade entre a responsabilidade e a inocência); é um cão “humano”, 
se assim se pode dizer, face ao ambiente de desumanidade, ou de animalidade, que 
se gerou.  

Neste ponto, o essencial do romance engrena-se no capítulo IV, quando são 
aplicadas as medidas de quarentena, e quando a segregação dos cegos se pratica, 
não sob a forma de tratamento ou apoio, mas em termos de completa exclusão social. 
É a temática da discriminação que se desenvolve, numa dinâmica interior / exterior 
que, progressivamente relegada para o espaço interno (até porque, embora os cegos 
fechados no manicómio o desconheçam, os habitantes do exterior em breve são 
também completamente contaminados, e deixam de fornecer comida aos 
internados), vai representar um microcosmo social específico. Já em A jangada de 

pedra Saramago tinha romanceado um espaço desta natureza, também provocado 
por uma acção de exclusão, devida a causas físicas mas inexplicáveis. É portanto o 
mundo da distopia que atrai o escritor, numa imaginação da coexistência entre o 
excepcional e o comum. 

Nos nove capítulos que descrevem a vida em clausura, os gestos do 
quotidiano adquirem proporções de excepção: ir buscar comida ou ir à retrete são 
actos que comportam riscos de frustração e achincalhamento; fazer amor ou 
enterrar um morto são atitudes que levantam problemas inimagináveis – e toda uma 
aprendizagem deve ser feita que não é a do cego entre os que vêem, mas a do cego 
que entre cegos, e onde, por acaso, só um é que vê, mas a maioria dos outros não o 
sabe. O tempo sente-se na espessura da imobilidade espacial, em função da clausura 
de novos cegos, um deles ainda cliente do médico, o velho da venda preta, que 
conseguiu trazer um rádio; mas a relação paradigmática que o aparelho estabelece 
com o exterior em breve se extingue, quando o rádio deixa de funcionar, tornando o 
mundo exterior homólogo do interior, e tornando o tempo tão imóvel quanto o 
espaço. 

A descrição prosseguida nestes nove capítulos, de progressiva deterioração 
física e moral do ambiente em que vivem os cegos (“nós somos aqui, cegos, 
simplesmente cegos”, diz o médico à mulher, “cegos sem retóricas nem 
comiserações, o mundo caridoso e pitoresco dos ceguinhos acabou, agora é o reino 
duro, cruel e implacável dos cegos”), cria um clímax que constitui o essencial do 
romanesco desta sequência, e que é constituído pela tensão criada por um grupo de 
exploradores, que exige dos outros comida, dinheiro e sexo, e em relação aos quais 
a maioria se revolta, com assassinato e incêndio, numa cena de devassidão orgíaca 
de timbre apocalíptico. Sangue, água e leite, fogo, luz e fumo são partículas, neste 
capítulo XII admirável e impressionante, de um sentido comum sincrético cuja 
simbologia aparece e desaparece, se autoriza e apaga, numa reversão incessante de 
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valores que sugere um filme-mundo ou a vertigem voraz e imediatamente 
inacessível de um juízo final. Que corresponde à libertação: 
 

Então, para simplificar, aconteceu tudo ao mesmo tempo, a 
mulher do médico anunciou em altas vozes que estavam livres, 
o telhado da ala esquerda veio-se abaixo com medonho 
estrondo, esparrinhando labaredas por todos os lados, os cegos 
precipitaram-se para a cerca gritando contra as paredes, 
outros foram pisados até se transformarem numa massa 
informe e sanguinolenta, o fogo que de repente alastrou fará de 
tudo isto cinzas. O portão está aberto de par em par, os loucos 
saem (210). 

 
E a liberação é, como se supõe, um novo bloqueio, uma nova detenção: 

porque os cegos não vêem por onde vão, porque não sabem se é dia ou se é noite, 
porque os aguarda um mundo semelhante ao que abandonaram; e o movimento 
essencial foi o da libertação, mas que de novo paralisa. Pequenas deslocações se 
seguem: procurar um supermercado, para se abastecerem de comida; procurar uma 
loja de roupas, para protegerem os corpos; reconhecerem o mundo devastado da 
cidade; procurarem as casas respectivas. E são de novo as caminhadas, tão ao gosto 
de Saramago (como Baltasar que volta da guerra e Blimunda que o procura; como o 
grupo da Jangada que dá a volta à península ibérica), com uma chegada final, no 
capítulo XV, à casa do médico (“uma espécie de paraíso” aonde “chegaram os sete 
peregrinos”: o médico, a mulher, o primeiro cego, a mulher deste, o velho da venda 
preta, a rapariga dos óculos e o rapazinho estrábico, sem falar no cão). Na casa, 
limpos e aconchegados, de novo imobilizados à espera que no cataclismo prossiga, 
realizando apenas as pequenas digressões de reconhecimento, a visão retorna, tão 
inesperada como chegou, e começando pelo primeiro cego, evidentemente.  
 
4. As cenas, os quadros e as imagens 

 
Num romance de carácter predominantemente estático, não admira que 

alguns significativos sejam constituídos por cenas exemplares, envolvidas por certa 
retórica e simbolismo. Retórica e simbolismo sóbrios e subtis, conforme anotámos 
antes, que fazem oscilar a sua dimensão de situação romanesca justamente entre a 
cena e o quadro (entre o movimento e a fixidez; ou entre a visão e a invisibilidade, 
dado que se interpenetram as perspectivas narrativas: as do narrador e a da mulher 
do médico, que podem ver, e as dos outros, que só vêem a ofuscação do branco). 
Estudarei a apresentação destas cenas a partir do seguinte fragmento de diálogo: “É 
uma verdade a que diz que o pior cego foi aquele que não quis ver. Mas eu quero ver, 
disse a rapariga dos óculos escuros. Não será por isso que verás, a única diferença 
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era que deixarias de ser a pior cega” (284), para insistir de novo na ambiguidade 
criada por Saramago entre o romanesco fictivo e a advertência da parábola, 
sublinhando que o discurso do narrador desdramatiza constantemente os níveis de 
transposição interpretativa do texto, apelando para a materialidade do plano da 
escrita, mas não deixando de ser, apesar disso, um narrador, e por isso mesmo pouco 
autorizando (literalmente) em relação ao pensamento e intenções da entidade que 
escreve. 

No conjunto destas cenas, gostaria de salientar na sequência da clausura, a 
cena em que, num grupo, vários cegos narram a sua última visão; nos capítulos finais 
do regresso a casa (entenda-se: quando todos se abrigam em casa do médico, a única 
que é encontrada em condições e não ocupada), as cenas do banho e da libação e, 
para terminar, a conversa com o escritor e a contemplação das imagens na igreja. De 
notar desde já que todas estas cenas se reportam, na sua existência diegética, aos 
três primeiros e aos três últimos capítulos do romance, isto é, ao desenvolvimento 
do “incipit” e à preparação do “explicit”; e que todas elas têm em comum uma 
componente ekfrástica, embora por vezes alusiva (o banho e a libação) ou analógica 
(a conversa com o escritor)2; por outro lado, são cenas de carácter colectivo e não 
individual. 

Na cena da última visão, os cegos ouvem atentamente a descrição que do 
mundo exterior traz um recém-chegado, o velho da venda preta, e, comentando o 
dispositivo que lhe vela os olhos, acabam por considerar o factor estético algo 
dispensável, observando que o médico que “provavelmente, só num mundo de cegos 
as coisas serão o que verdadeiramente são” (128); e o velho propõe “um jogo para 
passar o tempo”: que cada um diga “exatamente o que estava a ver no momento que 
cegou”. A cena vai, pois, compor-se de quadros, ou de imagens, e o branco ofuscante 
que cada um deles vê na sua cegueira, espécie de parede impeditiva, compensa-se 
no quadro figurado da recordação. O velho diz que cegou quando estava a observa a 
órbita vazia que costuma trazer vendada (“Parece uma parábola, disse uma voz 
desconhecida, o olho que se recusa a reconhecer a sua própria ausência”); o médico 
confessa que a última coisa que viu foram as suas mãos sobre um livro (estava a 
consultar tratados de oftalmologia para tentar entender o mal); o primeiro cego viu 
o sinal vermelho; a sua mulher, o lenço com que limpava as lágrimas do desgosto de 
ter o marido cegado; a empregada do consultório diz que foi no elevador, quando 
estendeu a mão para carregar no botão; o ajudante de farmácia, esse, fechou os olhos 
a experimentar como seria ser cego, e assim ficou (“Parece outra parábola, falou a 
voz desconhecida, se queres ser cego, sê-lo-ás”). E a voz desconhecida (que se 
aparenta muito, aqui, às aparições fugazes de Hitchcock nos seus filmes) diz: “O 
último que vi foi um quadro, [...], Tinha ido ao museu, era uma seara com corvos e 
ciprestes e um sol que dava a ideia de ter sido feito com bocados doutros sóis”, e 
prossegue, de forma explicitamente ekfrástica, com a descrição de vários quadros 
célebres justapostos, inclusive, uma ceia com treze homens, uma mulher nua de 
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cabelos louros dentro de uma concha, “E uma batalha, [...], E um cavalo com medo, 
[...] ceguei precisamente quando estava a olhar para o cavalo” (131). Evidentemente 
que esta cena, só por si, mereceria ser estudada longamente, mas gostaria de 
salientar que a sua função, na economia romanesca, é a de criar um simulacro de 
temporalização no espaço paralisado da clausura, através da impressão sucessiva e 
subjectivamente diversa de espaços diferenciados, que envolvem a memória, e que 
a última visão descrita, a dos quadros sobrepostos, concretamente realiza; por outro 
lado, é curioso verificar como qualquer das “últimas visões” é dada como quadro 
(momento fixado), e como a visão do(s) quadro(s) é dada através de um pormenor, 
o que também temporaliza o quadro na sua relação com acto de ver. Quer dizer: na 
própria descrição da visão o processo é já cortado para dar a sua última fase, a 
“imagem”, derradeira, interrompida num processo de continuidade.  

As cenas do banho e da libação, pelo contrário, são nitidamente processuais, 
e nisso implicam um retorno à vida, embora a sua descrição alusiva (em termos 
iconográficos e religiosos) implique, conforme observei, a marca ekfrástica. O 
processo inicia-se, de facto, com a entrada em casa do médico, que, não obstante o 
pó acumulado, se encontra relativamente limpa e arrumada, e que justamente os 
cegos têm medo de sujar, dado o estado em que encontram. A mulher do médico vai 
tomando medidas de ordem prática para que isso não aconteça, e a narrativa anota 
progressivamente o céu carregado de nuvens e a “cidade negra sob o céu pesado”; 
reúnem-se à volta de uma candeia acesa, o rapazinho queixa-se de sede, não há água 
em casa, mas a mulher do médico tem de repente uma ideia salvadora: deve haver 
uns litros de água no depósito do autoclismo! Aí enche copos, distribui “a maravilha 
que é um copo de água” (e o narrador comenta: “a civilização tinha regressado às 
primitivas fontes do chafurdo”), quando o marido recorda que havia um garrafão de 
água na altura em que tinham saído. E é então que acontece a alegria de “beber água 
pura”, para a qual se prepara todo um ritual: 

 
Agarrou desta vez na candeia e foi à cozinha, voltou com o 
garrafão, a luz entrava por ele, fazia cintilar a jóia que tinha 
dentro. Colocou-o sobre a mesa, foi busca os copos, os 
melhores que tinham, de cristal finíssimo, depois, lentamente, 
como se estivesse a oficiar um rito, encheu-os. No fim, disse, 
Bebamos. As mãos cegas procuraram e encontraram os copos, 
levantaram-nos tremendo. Bebamos, repetiu a mulher do 
médico. No centro da mesa, a candeia era como um sol 
rodeado de astros brilhantes (269); 

 
mais tarde, já todos dormem, começa a chover, e já madrugada, e a mulher do 
médico acorda e aproveita para encher vasilhas, e para se meter a si própria debaixo 
de água na varanda, logo seguida da rapariga dos óculos escuros e da mulher do 



 
REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.2. julho, 2015 • ISSN 2359 3679 

111 

 

primeiro cego; e todas se despem e se lavam, “a única mulher com dois olhos e seis 
mãos que há no mundo”: 
 

três mulheres nuas, nuas como vieram ao mundo, parecem 
loucas, devem estar loucas, pessoas em seu perfeito juízo não 
se põem a lavar numa varanda expostas aos reparos da 
vizinhança, menos ainda naquela figura, que importa que 
todos estejamos cegos, são coisas que não se devem fazer, 
meu Deus, como vai escorrendo a chuva por elas abaixo, como 
desce entre os seios, como se demora e perde na escuridão do 
púbis, como enfim alaga e rodeia as coxas, talvez tenhamos 
pensado mal delas injustamente, talvez o que não somos 
capazes de ver seja o que de mais belo e glorioso aconteceu 
alguma vez na história da cidade, cai do chão da varanda uma 
toalha de espuma, quem me dera ir com ela, caindo 
interminavelmente, limpo, purificado, nu (266). 

 
A perspectiva do narrador é heterogénea, vai da primeira pessoa 

testemunhal e optativa até à “doxa” indeterminada, indecisa entre o senso comum e 
a dos cegos que hipoteticamente pudessem estar a observá-las ou a imaginá-las; mas 
trata-se inquestionavelmente de uma glosa das Três Graças, com a presença dos 
traços essenciais do mito: filhas da água, ligadas por braços que se entrelaçam, 
olhando em duas direcções diferentes e tecendo a roupa de Harmonia. Então, 
conversando, uma delas elogia a mulher do médico, sem a ver sugere que é bonita: 

 
Tu nunca foste tanto, disse a mulher do primeiro cego. As 
palavras são assim, disfarçam muito, vão-se juntando umas 
com as outras, parece que não sabem onde querem ir, e de 
repente saem, simples em si mesmas, um pronome pessoal, 
um advérbio, um verbo, um adjectivo, e aí temos a comoção a 
subir irresistível à superfície da pele e dos olhos, a estalar a 
compostura dos sentimentos, às vezes sãos os nervos que não 
podem aguentar mais, suportam tudo, era como se levassem 
uma armadura, diz-se A mulher do médico tem nervos de aço, 
e afinal a mulher do médico está desfeita em lágrimas por 
obra de um pronome pessoal, de um advérbio, de um verbo, 
de um adjectivo, meras categorias gramaticais, meros 
designativos, como o são igualmente as duas mulheres mais, 
as outras, pronomes indefinidos, também eles chorosos, que 
se abraçam à da oração completa, três graças nuas sob a 
chuva que cai (267). 
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E Saramago dá-nos assim, num registo simultaneamente lírico e distanciado 

(estético), a epifania da beleza feminina ligada à epifania da criação verbal, e 
representando o ponto culminante da recuperação da dignidade neste texto quase 
inteiramente consagrado às formas várias e mais terríveis da abjecção.  

Resta-nos considerar a cena da igreja e a conversa com o escritor. No capítulo 
XV, ao banho das mulheres segue-se o banho dos homens (que merece também 
atenção analítica cuidada), após o que decidem sair em busca de comida, e passar 
pela casa do primeiro cego; aí encontram instalado um escritor, que não diz o 
primeiro nome (“Os cegos não precisam de nome, eu sou esta voz que tenho, o resto 
não é importante”, comenta, em modalidade semelhante à do narrador de 
Saramago) e que, encontrando a sua casa ocupada, se instalara naquela. O grupo 
conta-lhe a história passada no internamento e ele confessa que está a escrever um 
livro todo aquele sofrimento. É nessa noite que a mulher do médico lê, a todos os 
outros, páginas de um livro que foi buscar à biblioteca. E é impossível não entender 
aqui que, além do espaço doméstico, do espaço do manicómio e do espaço da rua (da 
cidade-exterior), mais três espaços especificamente determinados se organizam na 
representação topológica deste romance: o consultório, a oficina do escritor e a 
igreja. 

A cena da igreja situa-se exactamente no final do texto, é mesmo uma espécie 
de meta-texto antes da recuperação da visão pelas personagens (como a mesa do 
escritor designa o meta-romance, e o consultório designa algo como o meta-corpo, 
pois não há lesões físicas nos cegos e a etiologia da doença se afigura aos médicos 
inteiramente desconhecida). O médico e a mulher atravessam a multidão de cegos 
no seio da qual surgem discursos reivindicativos e recriminatórios, após terem 
descoberto, nas caves do supermercado onde se abasteciam, um imenso sepulcro de 
outros cegos aí amontoados e encerrados; a mulher, enfraquecida, dirige-se à igreja 
com o marido e com o cão, e aí, embora o chão esteja pejado de gente, consegue 
encontrar um sítio para descansar um pouco. É então que, levantando os olhos, 
encontra Cristo na cruz, Nossa Senhora e todas as restantes imagens religiosas, com 
uma venda branca colocada nos olhos, assim como as figuras pintadas, de pinceladas 
brancas rasurando-lhes igualmente os olhos, e percorre-os um a um com o próprio 
olhar, e todos ostentam os olhos tapados. E isso talvez porque, diz ela, “as imagens 
vêem com os olhos que as vêem, só agora a cegueira é para todos”; e quando o 
marido lhe observa que ela, no entanto, continua a ver, a mulher do médico riposta: 
“Cada vez irei vendo menos, mesmo que não perca a vista tornar-me-ei mais e mais 
cega porque não terei quem me veja” (302). 

Como observámos no início, Ensaio sobre a cegueira pode ser considerado 
como um romance sobre a possibilidade de constituição das imagens, e agora 
verificamos ser essa possibilidade física (do corpo), temporal (da recordação), 
material (plástica) ou metafísica (espiritual). Na sua aparente linearidade, o 
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romance vai criando insensivelmente volumes de significação relativamente 
imponderáveis e subtis, isto é, numa narrativa cuidada do ponto de vista lógico-
semântico faz emergir nós romanescos de intensa trama moral, ideológica e 
implicitamente judicativa, que constituem um livro de sentido decisivo e acutilante. 
Tal como o narrador afirmara no início, “a consciência moral existe”, e a axiologia 
reconstitui-se (debilitada e indecisa embora, necessitando de uma interpretação 
que entendo ser exigida pelo próprio texto, mas que o texto em si não nos permite 

fundamentar de modo unívoco); porém, “acabámos por meter a consciência na cor 
do sangue e no sal das lágrimas”, e “fizémos dos olhos espelhos virados para dentro”, 
e de sangue, de lágrimas e imagens se faz este livro de libertação pelo fogo e pelo 
sangue, de purificação pela chuva, pela água e pelas lágrimas, no imenso “mar de 
leite” (13) que significa o vazio da figura, a anulação do imaginário, o homem 
desprovido da imagem de si, cortado de si mesmo. Ensaio sobre a cegueira é, pois, 
um romance sobre a identidade humana, e sobre a natureza concreta do espaço que 
a institui.  
 

Notas 

 
1 O texto de Ensaio sobre a cegueira, à semelhança de outros romances de Saramago, é 
constituído por vários segmentos de página; esses separados não contêm qualquer 
indicação, razão pela qual a designação de capítulos que aqui se apresenta é uma mera 
construção metodológica que nos permite indicar proporções, extensões ou indicações de 
situação quanto ao espaço do texto que, por razões analíticas, por vezes se não bastam com 
a localização por paginação. A numeração romana artificial que atribuímos aos capítulos 
destina-se a evitar confusão com a numeração das páginas.  
 
2 A tendência ekfrástica é por vezes determinante em José Saramago; considere-se, por 
exemplo, um livro como Manual de pintura e caligrafia ou, sobretudo, a decisiva descrição 
do quadro que inicia O evangelho segundo Jesus Cristo. 
  


