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Mi trabajo como escritor consiste en despertar a esos 
hombres vivos que, por el hecho de estar muertos, están 
vivos. 
José Saramago 
 
 
 
–Y a continuación – seguí –, compara con la siguiente escena 
el estado en que, con respecto a la educación o a la falta de 
ella, se halla nuestra naturaleza. Imagina una especie de 
cavernosa vivienda subterránea provista de una larga 
entrada, abierta a la luz, que se extiende a lo ancho de toda la 
caverna, y unos hombres que están en ella desde niños, atados 
por las piernas y el cuello … Pues bien – dije –, esta imagen 
hay que aplicarla toda ella, ¡oh amigo Glaucón! a lo que se ha 
dicho antes; hay que comparar la región revelada por medio 
de la vista con la vivienda-prisión, y la luz del fuego que hay 
en ella, con el poder del sol. En cuanto a la subida al mundo de 
arriba y a la contemplación de las cosas de éste, si las 
comparas con la ascensión del alma hasta la región inteligible 
no errarás con respecto a mi vislumbre, que es lo que tú 
deseas conocer, y que sólo la divinidad sabe si por acaso está 
en lo cierto. En fin, he aquí lo que a mí me parece: en el mundo 
inteligible lo último que se percibe, y con trabajo, es la idea 
del bien, pero, una vez percibida hay que colegir que ella es la 
causa de todo lo recto y lo bello que hay en todas las cosas; 
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que, mientras en el mundo visible ha engendrado la luz y al 
soberano de ésta, en el inteligible ella es la soberana y 
productora de verdad y conocimiento, y que tiene por fuerza 
que verla quien quiera proceder sabiamente en su vida 
privada o pública (PLATÃO, 1981, p.6). 

 
Temos aqui Sócrates conversando com Glaucón. Em primeira pessoa, e 

prosseguindo sua intenção1, se propõe ajudá-lo a entender a Ideia do Bem (Eggers 
Lan, 1975, p.7) através de um relato (mythos) que exige uma resolução analógica.  

Para alcançar sua obrigação, o discípulo se vê alentado a aguçar a imaginação 
de modo tal que possa criar uma ponte entre o mundo sensível (o estado de nossa 
natureza) e o conhecimento superior. Esta compreensão se expressa como uma 
ascensão gradual que se desenvolve através de diferentes níveis de percepção cujo 
ponto máximo é a correta ciência (epistéme). 

O mito da caverna oferece esta cena pedagógica como marco e define os róis 
que cumprem ambos interlocutores. O objetivo que perseguem maestro e aprendiz 
é o mesmo, alcançar o cume da verdade e limpá-la da aparência que pretende 
disfarçá-la. A paideia encontra sua resolução na trama alegórica (eikón) que dá 
corpo ao relato. Traduzindo em imagens, primeiro, e conceituando depois o que lhe 
ensina Sócrates, Glaucón se aproxima da verdade e entende que na noção de bem 
está em favor do justo. Em palavras de Benjamin, 
 

Un conocimiento histórico de la verdad sólo es posible como 
superación de la apariencia: sin embargo, esta superación no 
debe significar volatilización, actualización del objeto, sino 
que debe asumir a su vez la configuración de una imagen 
rápida. La imagen pequeña y rápida en contraposición a la 
impasibilidad de la ciencia. Esta configuración de una imagen 
rápida coincide con la agnición del “ahora” en las cosas, pero 
no del futuro. (BENJAMIN, 2007, p.857)2 [Oº,81] 

 
A referência platônica à ascensão da alma abre o caminho da alegoria a uma 

dimensão transcendental que a evoca como fórmula e que explica o recurso 
pedagógico de que se vale Sócrates. A transcendência radica no ato mesmo de 
construção do conceito a partir dos recursos imagéticos nos quais se apoia. A 
representação plástica que habilita Glaucón a partir das palavras do seu mestre dá 
corpo às ideias que este expõe; no entanto, para alcançar a síntese desejada, deve 
reduzi-las até alcançar a inteligibilidade de um conceito com o qual assegura a 
pertinência da aprendizagem que se assistiu. 

Quando Benjamin (2007, p.393) afirma que, na alegoria, o mundo profano 
aumenta de classe na mesma medida em que se desvaloriza, dá conta desta 
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presunção. Explicita como a referência que transcende se divide de suas condições 
produtivas potenciando-se mais ainda e como os vestígios que lhe restam se tornam 
orgânicos ao ser esvaziados de sentido. A tensão entre o profano e o sagrado evoca 
– em outros termos – a dialética que inaugura a reflexão socrática ao postular a 
existência dos mundos: o sensível, de aparências, e o eidético, de essências 
permanentes. Assim, para Cohen – uma das investigadoras mais lúcidas do corpus 
benjaminiano –, a transcendência fica assegurada porque “la alegoría sigue 
aludiendo a lo sagrado, y por lo tanto hacia una posible redención teológica de la 
historia secular” (COHEN, 2010, p.219). 

 
A questão da alegoria está vinculada à raiz de sua etimologia. Segundo a 

investigadora norte-americana, a expressão se compõe de dois termos: allos e 
agoreuein correspondendo ao prefixo a ideia de “otro hablar”. É precisamente este 
“otro hablar dentro del ágora” (COHEN, 2010, p.218) o que investe ao vocábulo de 
um plus que explica a direção oblíqua do raciocínio. Sua tarefa de ponte não 
desmerece porque está em sua configuração sígnica o servir a outra dimensão, daí o 
caráter didático que presume. Um discípulo não acostumado como Glaucón pode 
entendê-la porque não exige um grau magistral de clarividência, ainda que sim –
necessariamente – a capacidade de relacionar e de estabelecer vinculações por vias 
da associação sensível.  

Poderia especular-se a respeito de se a alegoria tem como objetivo último a 
definição de um conceito que se apreende por seu intermédio tal como se revela no 
mito da caverna, a síntese mental que resolve o mistério é produto de uma operação 
inteligível e – portanto – pertence à ordem do símbolo e não da alegoria. Foi 
precisamente Walter Benjamin quem pôs claridade a este juízo ao dividir as águas. 
Segundo ele, “desde hace más de cien años pesa sobre la filosofía del arte el dominio 
de un usurpador, que accedió al poder en la confusión del Romanticismo” 
(BENJAMIN, 2007, p.375). A usurpação do símbolo à que alude o pensador alemão, 
consiste na utilização do adereço narrativo somente como bastidores da cena. O 
símbolo se vale dele e depois o abandona quando já não necessita de seus serviços. 
A alegoria, pelo contrário, fica confundida em suas articulações sensíveis, e 
confinada a seus próprios farrapos. Isso é o que o filósofo alemão descobrirá 
examinando as versões barrocas do Trauerspiel que tomou como objeto de estudo. 

 
Conforme esta argumentação, o território da alegoria se compõe das sobras 

da exploração simbólica e isto é o que pode advertir-se na ficção saramaguiana, que 
compromete a seus personagens de maneira particular quando no capítulo 20 
confrontam com os restos da caverna platônica. Ainda que exista distância entre a 
referência mítica e a novelesca, se põe em questão a mesma pulsação: a aproximação 
com a verdade. Mesmo assim, os modos de apreensão são diferentes. Eles não têm 
ninguém que lhes conte o relato. Encontram-se sozinhos com o próprio desafio, 
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conscientes de que a experiência é algo que se faz de maneira individual, mas pode 
ser compartilhada em forma solidária. “Cipriano Algor volvió los ojos hacia la 
cavidad y preguntó, Viste lo que hay ahí dentro, Lo he visto, respondió Marcial, Qué 
es, Compruébelo usted mismo, aquí tiene una linterna, si quiere, Vienes conmigo, 
No, yo también he ido solo” (SARAMAGO, 2000, p.430). 

 
Conforme se propõe, a resolução alegórica, e não simbólica, é o que está em 

jogo na novela de Saramago e isto explica que o relato grego – apesar de haver 
perdido sua pregnância discursiva – tenha algo ainda para dizer. Por este motivo, 
Cipriano e Marcial podem encontrar seus restos materiais. Ainda que os efeitos 
singulares propiciados já não se observam da mesma maneira – o tempo fez seus 
estragos –, as mortalhas ainda permanecem e contém a reserva do mito3.  

Quero reter a imagem do adereço para referir ao cenário armado que 
Cipriano encontra logo que ingressa na cova. Precisamente, esta tarefa de 
reconhecimento é o que o guia na escuridão. O narrador saramaguiano é muito 
cuidadoso na descrição e patenteia cada um dos seus detalhes para que não fiquem 
dúvidas sobre o conteúdo achado: a parede, o banco de pedra, os corpos, as ataduras, 
etc. A experiência a qual se submete a seus personagens é a da viva carnalidade. Para 
eles – como antecipei – a sobrevivência do mito devém de uma inspeção material de 
seus restos. 

Atendendo a este aspecto, posso concluir que na novela de Saramago, o 
significante deveio do significado. Afirmo isto porque, esvaziado de sentido, se 
transformou em um objeto digno de conhecimento4 por si mesmo. As figuras 
discursivas que aludiam aos homens (“unos hombres que están en ella desde 
niños…”) se converteram em “personas muertas” (SARAMAGO, 2000, p.437). Elas já 
não apontam um caminho de emancipação; pelo contrário, mostram a facies 

hippocratica5 da história e se oferecem à contemplação. 
Terry Eagleton – seguindo a Benjamin em um livro que o resenha – discute 

este tema encarando-o como um “asunto de énoncé y énonciation” (EAGLETON, 
1998, p.31). O paradigma aberto pela enunciação é o que habilita o mito “dentro de 
las sinuosas inflexiones del habla” (33) e deixa permear a transcendência que o 
protege; a perspectiva do enunciado se impõe quando o significante fica disponível 
como hieróglifo – escritura – depois de seu esvaziamento comunicativo. Neste 
sentido, a ênfase na materialidade do século é o que aproxima a paideia platônica à 
alegoria barroca estudada por Benjamin e que pode entender-se a partir da noção 
de “emblema” que opera como elemento heurístico.  

Quando Eagleton afirma que “la alegoría barroca pone al descubierto el 
recurso, colocando el lema y el título en relación penetrante y directa con la figura 
visual, venciendo los engaños del simbolismo” (1998, p.48), expressa 
argumentativamente o que lhe sucede a Cipriano quando confronta com as 
imágenes que se aglutinam ante seus olhos.  
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 No breve diálogo que divide com Marcial – “Sabes qué es aquello, Sí, leí algo 
hace tiempo, respondió Marcial, Y también sabes que lo que está ahí, siendo lo que 
es, no tiene realidad, no puede ser real, Lo sé” (SARAMAGO, 2000, p. 434) – a 
linguagem vem em auxílio da imagem e a complementa confirmando-a em sua 
autenticidade. O emblema – assim – se constrói e se oferece como recurso. De 
repente, o quadro alegórico cobra sentido: é animado pela unidade de um eco 
ressonante6 e uma figura que se desenha em forma gráfica. 

Como a transcendência se elidiu, o olhar dos personagens se concentra na 
“paisaje primordial petrificado” (BENJAMIN, 2007, p.383) e se mortifica. Essa 
percepção descansa nos rostos sem vida dos corpos apodrecidos, as caveiras que 
comoviam os criadores barrocos. O papel dos alegoristas é decisivo e Benjamin o 
reclama como imprescindível já que de sua virtude depende o “contenido” com o 
que há de ser preenchida da matéria que foi esvaziada. Desprovidos de uma 
univocidade, os restos materiais recorrem os significados que se lhes queira 
reconhecer. Cipriano atribui valor ao que vê e dessa imputação de sentido deriva o 
pranto com que o resume. O oleiro logra conectar-se com a banalidade de todas as 
coisas e é assaltado pela força do efêmero que se revela tremulamente.  

Na alegoria saramaguiana, o adereço narrativo se institui ponto por ponto a 
diferença do mito grego que o resolve em uma unidade de conjunto. Quando 
Sócrates escreve a Glaucón as características do mundo sensível, não tem por 
objetivo que seu interlocutor se perda nos detalles, mas sim que estes suportem o 
percurso da significação que pretende traçar. Ao perder a dinamicidade da historia 
em seus suplementos materiais, a experiência de Cipriano pode se fazer 
mensurando cada aspecto em particular e, por isso, impactam em demasia quando 
considerados em forma distanciada da fogueira, os corpos mumificados e as 
ataduras que vê despedaçadas a seu lado. Assim mesmo, se percebe a intenção de 
circunscrever com claridade as referências para que a compreensão do conjunto se 
canalize na mesma direção. O caso da plataforma suspeitada é relevante neste 
sentido:  

Cuando bajaba tuve la sensación de ver algo que podría ser un 
muro y una plataforma, si pudieras mudar la orientación de 
uno de esos focos, no necesitó terminar la frase, Marcial ya 
estaba girando una rueda, accionando una manilla, y luego la 
luz se extendió suelo adentro hasta chocar con la base de un 
muro que atravesaba la gruta de lado a lado, pero sin llegar a 
las paredes. No había ninguna plataforma, sólo un paso a lo 
largo del muro (SARAMAGO, 2000, p.434). 

 
 Cipriano faz referência à plataforma ao início de sua pesquisa, mas demora 
em resolvê-la até o final. O dado é singular porque sua existência ou não joga um 
papel decisivo na hora de compor o cenário da ação. Também cumpre este rol a 
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fogueira que funciona como a peça do quebra-cabeça que procede a dar-lhe ordem 
e completude: “Falta una cosa, murmuró Cipriano Algor. Avanzó algunos pasos y de 
repente se detuvo, Aquí está, dijo. En el suelo se veía una gran mancha negra, la tierra 
estaba requemada en ese lugar, como si durante mucho tiempo allí hubiera ardido 
una hoguera” (SARAMAGO, 2000, p.434). 

Recomposto o adereço em sua totalidade mediante um trabalho de 
montagem, o personagem pode concluir intempestivamente traduzindo a certeza: 
“No merece la pena seguir preguntando si existieron o no, dijo Cipriano Algor, las 
pruebas están aquí, cada cual sacará las conclusiones que crea justas, yo ya tengo las 
mías” (SARAMAGO, 2000, p.434). 

Uso aqui o conceito de “montaje” apoiando-me no pensamento de Walter 
Benjamin. Parece-me relevante para entender a ideia de um dispositivo de conjunto 
que nasce do olhar melancólico do alegorista que o compõe. Ainda que esteja dado 
de antemão – por sua existência na gruta – está coberto pela escuridão e é só o olhar 
de Cipriano auxiliado pela lanterna o que o desperta e retira à luz. Nessa projeção 
cobram formas – e se tornam vívidos – os suplementos de uma cultura. 
 O processo seguido pelo oleiro-investigador nesse ato resulta de uma 
importância considerável se se atende ao fato de que o trabalho arqueológico que 
desempenha não pressupõe só a confirmação de um dado ou a corroboração de uma 
hipótese, mas sim a demora em uma experiência subjetiva que o nutre e o potencia 
filosoficamente. 
 O papel dos corpos petrificados é impagável neste sentido. Ainda que 
Cipriano necessite do adereço narrativo para circunscrevê-lo se delimitá-los, lhe 
impactam por sua força expositiva e não por sua biografia. Sejam estes ou outros, 
sejam os reais ou suas copias substitutivas, o fato de que mostrem o corpo humano 
morto em uma situação oprobriosa – como a que expressam as cordas que estão ao 
lado –, é suficientemente impactante como provocar a reflexão. Além de conotar a 
ideia de morte – conforme foi apontado – põem em evidência o desprezo que 
padeceram e a redenção que lhes foi negada já que ficaram imobilizados por falta de 
misericórdia. Foram obrigados a fixar a mirada nas aparências e se desentenderam 
do mundo real. 

A alegoria saramaguiana é – neste ponto – virulenta. Cipriano se comove ante 
um cadáver que pode ser perfeitamente o dele mesmo já que as condições 
produtivas resultam semelhantes. Também ele se vê sem alternativas, lhe tiram seu 
trabalho, riem dele7 e o deixaram desamparado, sem outra possibilidade que a de 
viver como refém de sua família no Centro Comercial. 

O impacto da novidade é assustador; desarticula qualquer conjetura e 
desestabiliza qualquer propósito que pretenda justificá-lo e dar-lhe uma razão 
orgânica. Como lhe sucede a Édipo, logo que confirma a revelação de Tirésias, dão 
ganas de arrancar-lhe os olhos depois de se expor ao que se negava ver. A força da 
imagem é potente e supera a do entendimento. Quando o subchefe de compras lhe 
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propõe a realização de uma sondagem comercial para avaliar o impacto que terá a 
fabricação de bonecos de barro, revelando-lhe assim “el secreto de la abeja”, o oleiro 
sabe de uma vez e para sempre que seu caminho não tem retorno. No entanto, entre 
o entendimento racional e a constatação imagética há um ponto difícil de atravessar 
pelo paroxístico que resulta: as “personas muertas” (435) da gruta o manifestam 
como um estouro de consciência irredutível. 

Benjamin dedicou uma especial consideração ao shock em seu ensaio sobre 
Baudelaire (BENJAMIN, 2012, p.193) quando traça a diferença entre erlebnis e 
erfarhung para aludir aos recursos de defesa do sujeito frente a estímulos 
embrutecedores. Apoiando-se em suas leituras de Freud, se detém no papel da 
memória como protetora das impressões e distingue aqueles casos em que esta 
função se cumpre de maneira excelsa daqueles outros nos quais as barreiras 
mnêmicas não são suficientemente resistentes para impedir a ação de forças 
destruidoras: “La amenaza representada por estas energías es la de los shocks. 
Cuanto más a menudo los registre la conciencia, tanto menores serán sus efectos 
traumáticos” (BENJAMIN, 2012, p.193). 

Quando Cipriano Algor se noticia pelo chefe de compras de que sua produção 
de louças já não responde à demanda esperada, o impacto é tão forte que a 
consciência não permite elaborar com ductilidade esse duelo. A informação recebida 
não possui ancoragens possíveis que possam ser auxiliados pela experiência 
(erfarhung) conhecida. A novidade se impõe como vivência (erlebnis) através do 
feroz impacto, o que deixa inscrito uma marca no aparelho psíquico. No entanto, a 
sucessão de efeitos semelhantes ao longo do tempo elimina essa novidade vá 
disponibilizando a capacidade de afronta de modo que as lesões já não produzam os 
mesmos danos. 

Nos termos descritos, se pode falar – então – de uma vivência radical capaz 
de originar uma experiência consistente, provavelmente a “neutralización de los 
shocks” a que se referia Benjamin em relação com Baudelaire. Não há que perder de 
vista que Cipriano Algor quando lê a imagem da gruta não só vêm em sua mente as 
leituras da tradição que o descobrimento convoca, mas também a concatenação de 
cenas vividas no último tempo: à recepção da metade das mercadorias se soma 
também o fim do contrato das louças e –finalmente – o fechamento da olaria. A gruta 
é – no dizer de Marcial – “la última gota” (SARAMAGO, 2000, p.450), a que fecha o 
horizonte aberto pela má notícia do começo da historia. 

Todas as desordens afetivas que se vieram acumulando no personagem, e 
que foram dobrando seu espírito, alcançam resolução não só no achado dos mortos, 
mas sim na compreensão do que significam. É o ponto no qual a interiorização das 
vivências começa a marcar a experiência de derrota – mas também de resistência– 
do oleiro. Para Marcial, representa o lugar a partir do qual se inicia sua vida adulta. 
 Estreitamente ligada a esta experiência, se manifestam as cordas 
encontradas ao lado dos cadáveres: “vio restos de ataduras que parecían haber 
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servido para inmovilizarles los cuellos, después bajó el foco de la linterna, ataduras 
iguales les prendían las piernas” (SARAMAGO, 2000, p.432). 

Interessa-me deter-me nelas, já que sua única imagem evoca a ideia de um 
laço que pode funcionar como um nó e – neste sentido – como um signo da 
devastação que subverte. Trata-se de restos também, mas que tem uma história que 
agora se esvaziou como todos os elementos do adereço. Alguma vez cumpriram um 
papel: se asseguraram de que os prisioneiros não puderam se mover sujeitando-os 
e garantindo-lhes a única possibilidade permitida: fixar o olhar na parede. Com o 
passar dos anos se desgastaram e vencidas caíram ao lado dos cadáveres que os 
condenaram. Hoje revelam a impunidade que as caracterizou. 

Os desfeitos das ataduras – além de revelar o oprobrioso passado que 
protagonizaram – são funcionais ao presente colocando em evidência os modos 
através dos quais o poder cria também hoje sujeitos encadeados. As cordas 
desatadas – além dos seus vestígios ruinosos – significam também prescindir de 
ataduras formais. Os prisioneiros de hoje aceitam voluntariamente a submissão 
porque lhes assegura algumas vantagens. Como Cipriano em seu sonho8, entram por 
própria vontade na caverna e ficam aderidos a seus desígnios. A ilusão 
fantasmagórica os aprisiona sem necessidade de cadeados. 

É preciso recordar que no mito platônico até o ato de liberdade é propiciado 
pela força de autoridade: 
 

Examina, pues – dije –, qué pasaría si fueran liberados de sus 
cadenas y curados de su ignorancia, y si, conforme a 
naturaleza, les ocurriera lo siguiente. Cuando uno de ellos 
fuera desatado y obligado a levantarse súbitamente y a volver 
el cuello y a andar y a mirar a la luz… (PLATÃO, 1981, p. 3, 
grifos meus). 

 
 Tal como ali se explicita, um prisioneiro é obrigado a deixar de sê-lo por 

algum tempo para entender a condição na qual vive. Por isso, se separa de seus 
referentes próximos e inicia uma própria aventura pondo em evidência a razão 
mesma da alegoria. Em algum ponto é caso de Cipriano Algor já que – mesmo tendo 
escolhido submeter-se à prova da gruta por seus próprios motivos pessoais– vive 
resguardado num contexto que dobra sua natureza e que o deixa sem alternativas. 
 Depois da investigação realizada no interior da gruta, Cipriano volta ao andar 
34 e se encontra com sua filha Marta. A breve conversa que mantém é esclarecedora 
em vários sentidos: 

 
Qué hay abajo, volvió a preguntar Marta después de haberse 
sentado, Abajo hay seis personas muertas, tres hombres y tres 
mujeres, No me sorprende, era exactamente lo que pensaba, 
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que se trataría de restos humanos, sucede con frecuencia en 
las excavaciones, lo que no comprendo es por qué todos estos 
misterios, tanto secreto, tanta vigilancia, los huesos no huyen, 
y no creo que robarlos mereciese el trabajo que daría, Si 
hubieses bajado conmigo comprenderías, todavía estás a 
tiempo de ir allí, Deje esas ideas, No es fácil dejar esas ideas 
después de haber visto lo que he visto, Qué ha visto, quiénes 
son esas personas, Esas personas somos nosotros, dijo 
Cipriano Algor, Qué quiere decir, Que somos nosotros, yo, tú, 
Marcial, el Centro todo, probablemente el mundo, Por favor, 
explíquese, Pon atención, escucha. La historia tardó media 
hora en ser contada. Marta la oyó sin interrumpir una sola 
vez. Al final, dijo, Sí, creo que tiene razón, somos nosotros 
(SARAMAGO, 2000, p.436). 

 
O achado contado por seu pai, não surpreende Marta; lhe parece o mais 

natural do mundo que em uma gruta abandonada se achem restos humanos de 
antigas gerações desaparecidas e que estas se manifestem através de esqueletos. 
Mesmo que pudessem se confirmar como restos da cultura grega, o assombro seria 
o mesmo e o alcance da surpresa também, já que somente um estudo arqueológico 
revelaria a idade das caveiras. 

O que causa um verdadeiro espanto, não são os ossos encontrados, mas sim 
o adereço do qual formam parte, porque este lhe revela a significação do mito e –
então – todo o especulado se faz efetivo e concreto. Marta não viu com seus próprios 
olhos a revelação que assaltou o oleiro, mas confia em sua palavra e pode imaginá-
lo. Por isso não necessita fazer a experiência. Passa o mesmo a ela que a Glaucón 
quando escuta a Sócrates, só que a cena é mais terrífica porque está feita de matéria 
deteriorada e decadente. Se Glaucón imaginando logra dar entidade às figuras que 
projeta, Marta decodificando, corrobora a percepção de Cipriano e se soma a ela.  

Quando o oleiro anuncia: “esas personas somos nosotros”, resolve a chave 
alegórica do relato. Glaucón com certeza pensa o mesmo ao escutar Sócrates, só que 
há uma diferença. O personagem platônico recria com a informação recebida o 
ensino que lhe aguarda e Cipriano constata com dor o irremediável. Marta, ao somar 
este comentário do pai e repeti-lo com suas próprias palavras, não só o confirma, 
mas também lhe dá veracidade e sentido. 

A intervenção de Isaura nesta historia não deixa de ser chamativa e, inclusive, 
lhe acrescenta um dado curioso que não passa desapercebido. Quando no capítulo 
seguinte, ela se dá conta do descobrimento da gruta através das palavras de 
Cipriano, escuta atentamente o relato e conclui o avalizando: 
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Isaura Madruga no es particularmente versada en historias 
antiguas e invenciones mitológicas, pero sólo necesitó de dos 
palabras simples para comprender lo esencial de la cuestión. 
Aunque las conozcamos ya, no se pierde nada en dejarlas 
escritas otra vez, Éramos nosotros (SARAMAGO, 2000, 
p.446). 

 
Se prestarmos atenção à conjugação do verbo, veremos que o pretérito que 

ela remarca não é só uma maneira de aludir à ação passada de se inteirar; ela 
enfatiza nesse silogismo o fato de que as “personas muertas” da historia eram o que 
hoje somos. O pensamento da nova mulher de Cipriano reordena a temporalidade 
do relato: não somos só uma cópia irreprodutível daqueles restos; eles já nos 
antecipam porque foram os primeiros prisioneiros da cova do ilusório que hoje rege 
nosso mundo. 

No passado ou no presente, a conjugação do verbo ser que dá razão da 
alegoria compacta a percepção no interior da gruta; sustenta a relação humana 
primordial que lhe imprime significação e que preserva aos homens do 
envelhecimento que se apodera deles quando se transformam em mercadorias. 
Precisamente isto é o que – ao contrário do esperado – sucede quando a gruta se 
abre ao público nas últimas linhas do texto: “EN BREVE, APERTURA AL PÚBLICO DE 
LA CAVERNA DE PLATÃO, ATRACCIÓN EXCLUSIVA, ÚNICA EN EL MUNDO, COMPRE 
YA SU ENTRADA” (SARAMAGO, 2000, p.454). 

A caverna iluminada patenteia o Centro Comercial em forma de imagem, mas 
ao mesmo tempo a banaliza. Transforma as “personas muertas” que vê Cipriano em 
objetos de exibição9. Elas são destituídas de sua historia para ingressar ao circuito 
mercantil que – através de uma entrada – garante o acesso a sua novidade. O peso 
trágico que a cena do descenso à cova tem ao longo da novela desaparece para dar 
lugar a um espetáculo. A própria filosofia que se articula através da origem mítica se 
torna evanescente aos olhos do empreendimento econômico que avassala sem 
tréguas.  

É necessário considerar também outro aspecto vinculado. Ao se negar a 
transcendência do símbolo, o esvaziamento alegórico torna os espectros 
identificados no interior da gruta, elemento disponível para uma sobrecarga 
interpretativa como a que indiquei ao referir-me ao olhar alegórico de Cipriano 
Algor. Com esse cartel tão pomposo que exibe à entrada, o Centro Comercial também 
imputa sentido ao descobrimento ao fazê-lo seu. Constrange-o ideologicamente 
reposicionando novas inflexões de leitura: a féerie que se potencia através do 
resplendor artificial que ilumina a fundura da cavidade é uma mostra a mais de sua 
concessão ao mercado de bens e serviços. 

O final da novela assim o explicita. De não ser pelos personagens que 
Saramago privilegiou para sua história, que se retroalimentam de sua força 
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heurística, não haverá modo de deter este bombardeio infrutuosa. A atualização do 
mito platônico que o autor português se propõe conduz nesta direção. Se o “texto 
original”, em sua origem, formava parte de um livro de política10 destinada à 
instrução dos cidadãos, hoje em sua fraqueza revela a subordinação de que o poder 
económico lhe serve. 

 Ainda que duplamente vencidos – pela razão e pela força – os personagens 
saramaguianos não se submetem docilmente ao sistema; o furam exibindo seus 
poros, mostrando suas fibras mais íntimas. Provavelmente não tenham a capacidade 
de se impor e transformar o mundo, mas alertam sobre o curso irresistível de seu 
desgaste. 

A constatação intelectiva de Cipriano cobra ação prática. O personagem toma 
uma decisão, opta, escolhe. Faz uso de uma faculdade que lhes foi negada aos rostos 
emudecidos da caverna platônica. Com este gesto se diferencia deles.  

 
Comprendo que haya sido un choque para usted, como 
también, incluso sin haber estado allí, lo fue para mí, 
comprendo que aquellos hombres y aquellas mujeres son 
mucho más que simples personas muertas, No sigas, porque 
ellos son mucho más que simples personas muertas yo no 
quiero seguir viviendo aquí, Y nosotros, y yo, preguntó Marta, 
Decidiréis vuestra vida, yo ya he decidido la mía, no voy a 
quedarme el resto de mis días atado a un banco de piedra y 
mirando una pared (SARAMAGO, 2000, p.437). 

 
A alocução que pronuncia significa que o personagem se resiste a morrer 

como essas pessoas que encontrou na gruta; sabe que esse é o destino que lhe 
aguarda, o de seguir imobilizado a espera de uma transformação que não chega, nem 
tampouco se observa e decide não se oferecer como voluntário ainda que lhe custe 
o presente. A decisão visceral do oleiro se corresponde com a força significante da 
alegoria. 
 Como todos os dados mensuráveis da história, este tem também sua 
considerável importância e pode ser lida na perspectiva alegórica que se assumiu 
neste ensaio. Trata-se de uma dimensão elocutiva que implica, não só em captar um 
significado ou interpretar uma sentença, mas sim, realizar uma ação correlativa em 
função daquela decifração. 
 O aprendizado gera transformação naturalmente. A consciência se desdobra 
ante um novo saber e se reorganizam os conhecimentos acumulados. A margem de 
atuação possível nem sempre se concretiza. No caso da novela, irrompe como uma 
súbita novidade, a de um discernimento que encontrou a resposta definitiva que se 
aguardava, a “última gota” a qual alude Marcial, depois da qual nada será igual. 
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Volto ao mesmo ponto sob outra perspectiva. A vida laboral de Cipriano Algor 
não conclui com a devolução das louças que se narra no primeiro capítulo. Depois 
de sofrer o desagravo, a fabricação de bonecos o reconcilia com a arte da olaria 
mediante o qual pode assegurar ainda seu posto como provedor de produtos ao 
Centro Comercial, o único cliente de que dispõe. 

A novela dedica páginas inteiras a esta produção que pode se considera seu 
centro narrativo. O leitor acompanha cada passo deste processo desde o desenho 
inicial copiado das velhas enciclopédias da família até a pintura que as reveste para 
lhe dar forma acabada. Ao longo desse arco esticado, vão ganhando espírito e 
adquirem fisionomia própria as estatuetas de barro surgidas das mãos do oleiro. 

A produção seriada de bonecos tem uma importância decisiva no estudo da 
alegoria. Como – por sua própria condição – são imitações de figuras humanas (e de 
seus ofícios, não nos esqueceremos11) a referencia aos mitos originários que se 
encontra dispersada na novela e o achado de figuras petrificadas na cova reforça o 
sentido que estou aqui esboçando.  

Não é por azar que as primeiras criações sejam as imagens de um homem e 
uma mulher e que o percurso que segue à composição dos modelos oferecidos ao 
Centro Comercial, passe pela disposição física e cultural: se são ocos ou recheados, 
se estão vestidos ou sem vestir, etc. Uma sorte de mimeses representativa vai 
conduzindo a reflexão até sua revelação final que se dá no momento da partida. 
Antes de abandonar a casa,  

 
Cipriano Algor entró en la alfarería y retiró con cuidado de la 
estantería las figurillas defectuosas que había juntado, y las 
unió a sus hermanas correctas y sanas, con la lluvia se 
convertirán en barro, y después en polvo cuando el sol las 
seque, pero ése es el destino de todos nosotros, ahora ya no 
es delante de la casa donde las figurillas están de guardia, 
también defienden la entrada de la alfarería, al final serán más 
de trescientos muñecos mirando de frente, payasos, bufones, 
esquimales, mandarines, enfermeras, asirios de barbas, hasta 
ahora Encontrado no ha derribado ninguno, Encontrado es un 
perro consciente, sensible, casi humano, no necesita que le 
expliquen lo que está pasando aquí. Cipriano Algor cerró la 
puerta del horno, dijo, Ahora podemos irnos (SARAMAGO, 
2000, p.454). 

 
O detalhe de que os bonecos que se tiram do forno incluam as figurinhas 

sadias e as defeituosas como um todo não deixa de ser significativo no contexto da 
situação que se narra. Ela abarca a humanidade em seu conjunto e esta não só está 
conformada de modelos perfeitos; todos os homens cabem em seu seio, inclusive 
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quando não formem parte do sistema único que parece se impor como legítimo. Por 
outra parte, o ato de tirá-los da caverna replica numa medida menor o gesto mais 
ousado aprendido no interior da cova, a saída em liberdade. Cipriano se solidariza 
com o feitio de suas mãos concedendo-lhes a mesma possibilidade que se outorga a 
si mesmo, a de poder desamarrar-se de um destino de virtualidade. Com este gesto, 
o mito antropogênico antes referenciado se oculta ao mito da caverna que serve de 
molde. 

Impossível concluir esta reflexão sem um correlato especulativo que sorteie 
a trama alegórica que o potenciou. Tem a ver com o dispositivo imagético 
considerando o ato próprio da percepção. No ensaio de Baudelaire ao que antes me 
referi, Benjamin aponta que “experimentar el aura de un fenómeno significa 
investirlo con la capacidad de levantar la mirada” (BENJAMIN, 2012, p.233)12. A 
relação entre o ato de ver e de ser visto que habilita a noção de aura é –
provavelmente – um dos eixos conceituais mais complexos do pensamento de 
Benjamin, mas que vem em auxílio do trabalho de cara à leitura que faz Cipriano 
Algor dos prisioneiros da caverna que encontra durante sua expedição. 

A parede do fundo da gruta que mumifica seus espectadores não tem a 
capacidade de devolver o olhar e – por esta razão – clausura o ato comunicativo na 
mesma projeção. Os prisioneiros não podem desentender-se dela, mas tampouco 
aprendem de sua força expressiva. Deixam-se arrastar pelas evidências 
escondendo-se de uma realidade que os faria protagonistas de sua própria história. 
Os laços que se amarram em torno da cabeça e das pernas lhe garantem submissão 
e incondicionalidade. A pesar de serem invisíveis, os ligamentos que sustentam os 
transeuntes, clientes e habitantes do Centro Comercial têm o mesmo efeito e 
espessura. 

Contrapostas a estas peças imóveis, o gesto reivindicador de Cipriano ao 
liberar os bonecos de sua olaria13 lhes devolve o olhar que perderam ao ficar fixas 
ao tabuleiro. A marca deste ato tem suas consequências na hora de pensar uma 
alternativa ao dispositivo ideológico do neoliberalismo que turva as diferenças e que 
parece assentar-se numa só direção. 

A devolução do olhar – neste sentido – é um protesto legítimo que se 
reconcilia com a condição humana emancipada. 

Uma leitura política da sequência descrita pode ajudar a entender o caminho 
realizado até aqui. Quando Terry Eagleton – seguindo a Benjamin – escreve: “la 

congelación del tiempo conseguida por el Trauerspiel señala la necesidad del estado 
absolutista de poner fin a la historia; el monarca absolutista se convierte en la fuente 
primaria de sentido en un mundo despojado de dinámica histórica” (EAGLETON, 
1998, p.31, grifos meus), pode criar hipótese sobre a dimensão histórica que está 
implícita na natureza morta reconhecida no interior da gruta. Ela paralisa o curso 
histórico estandardizando uma versão irreprodutível representada pelo Centro 
Comercial que se proclama seu dono. Com este fim arranca da tradição um de seus 
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motores mais dinamizadores, o mito, para colocá-lo a seu serviço e conspirar na 
repetição inacabada de sua eternidade.  
 

Notas 

* Tradução de Regiane Santos Cabral de Paiva 
 

1 Como o mito da caverna forma parte do Livro 7 de La República de Platão, se parte da 
presunção de que o tema vinha sendo conversado. Segundo Ramón Cornavaca, “la 
‘educación de los guardianes’ de la ciudad ideal ha sido ya el objeto de la conversación de la 
segunda mitad del libro II y parte del III … Los libros V, VI y VII, algo así como ‘el centro del 
centro’ de la obra platónica, desarrollan, algunas propuestas fundamentales para que sea 
posible el surgimiento de aquella ciudad ideal, entre ellas –y como la más importante– la de 
la asociación de poder y sabiduría, o dicho con otras palabras, la del ‘gobierno del filósofo’. 
Es aquí donde adquiere la máxima importancia el tema de la paideia que se ha de impartir 
a los guardianes” (CORNAVACA, 1990, p.194). 
 
2 Fiz algumas retificações à citação a partir da tradução de José Manuel Cuesta Abad 
apresentada em Juegos de duelo. (CUESTA ABAD, 2004, 26). 
 
3 Walter Benjamin na tese VII de “El Narrador” conta a história de Psaménito e conclui o 
texto desta maneira: “Por eso, esta historia del antiguo Egipto está en condiciones, después 
de miles de años, de suscitar asombro y reflexión. Se asemeja a las semillas de grano que, 
milenariamente encerradas en las cámaras de las pirámides al abrigo del aire, han 
conservado su poder germinativo hasta nuestros días” (BENJAMIN,  2008, p.70). 
 
4 O significante alegórico não é “simplemente un signo de lo que debe conocerse, pero es en 
sí mismo un objeto digno de conocimiento” (EAGLETON 1998, p.23). 
 
5 Cito aqui a célebre página de Benjamin nos estudios del género: “Mientras que en el 
símbolo, con la transfiguración de la caducidad, el rostro transfigurado de la naturaleza se 
revela fugazmente a la luz de la redención, en la alegoría la facies hippocratica de la historia 
se ofrece a los ojos del espectador como paisaje primordial petrificado” (BENJAMIN, 2007, 
p.383). 
 
6 “los ecos van de pared a pared, se multiplican, si Marcial no se calla un minuto no será 
posible que oigamos la voz de Cipriano Algor diciendo, distante, como si ella misma fuese 
también un eco, Estoy bien, no te preocupes, no tardo” (SARAMAGO, 2000, p.433). 
7 Cipriano Algor, no cementério: “No es justo, Justa, lo que me han hecho, se han reído de mi 
trabajo y del trabajo de nuestra hija” (SARAMAGO, 2000, p.56). 
 
8 Refiro-me ao sonho narrado no capítulo 13 do romance que funciona como uma 
antecipação da entrada à gruta do subsolo.  
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9 Uso o termo no sentido de “valor de exhibición” (valor de exposição) seguindo o 
pensamiento de Walter Benjamin. (Cf. “Tesis V” de “La obra de arte en la era de su 
reproducción técnica”, Versión de 1939, 2011). 
 
10 Depois de expor as características do regime político que deve ter a melhor sociedade que 
podemos construir, Platão se vê enfrentado, na República, ao problema de dizer «por medio 
de qué estudios» (mathémata, VI, 502d) se formará aos filósofos, ou seja, aos únicos que 
podem chegar a por em prática corretamente o regime descrito (Eggers Lan, 1975, p.7). 
 
11 No capítulo 5 do romance são descritos os bonecos que são escolhidos e os que são 
rejeitados. 
  
12 O conceito de aura é central em Walter Benjamin quando é aplicado aos objetos artísticos. 
A primeira abordagem é realizada em Pequeña historia de la fotografía (1931) e depois em 
La obra de arte en la era de su reproducción técnica (1936) da que estão disponíveis quatro 
versõs. Na de 1939, na Tese V, se formula um conceito quando afirma que a aura é “la 
manifestación única de una lejanía (por cercana que pueda estar” (BENJAMIN 2011, p.14). 
A definição de aura é hermética e tem despertado complexas interpretações que buscam 
aproximar-se do sentido original. 
 
13 «Tenemos la casa, podremos venir cuando queramos, Sí, tenemos la casa, una casa con 
vistas al cementerio, Qué cementerio, La alfarería, el horno, las tablas de secado, las pilas de 
leña, lo que era y ha dejado de ser, qué mayor cementerio que ése, preguntó Marta, al borde 
del llanto” (SARAMAGO, 2000, p.380). 
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