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1. Prológo 

 

“Não há nada no mundo mais nu que um esqueleto”, escreve José Saramago 

diante da representação tradicional da morte. Apesar da fatalidade, a morte também 
tem seus caprichos. E foi nela que o primeiro escritor de língua portuguesa a receber 
o Prêmio Nobel de Literatura buscou o material para seu romance publicado em 
2005, As intermitências da morte. Cansada de ser detestada pela humanidade, a 
ossuda resolve suspender suas atividades. De repente, num certo país fabuloso, as 
pessoas simplesmente param de morrer. E o que no início provoca um verdadeiro 
clamor patriótico logo se revela um grave problema. Idosos e doentes agonizam em 
seus leitos sem poder "passar desta para melhor". Os empresários do serviço 
funerário se veem "brutalmente desprovidos da sua matéria-prima". Hospitais e 
asilos geriátricos enfrentam uma superlotação crônica, que não para de aumentar. 
O negócio das companhias de seguros entra em crise. O primeiro-ministro não sabe 
o que fazer, enquanto o cardeal se desconsola, porque "sem morte não há 
ressurreição, e sem ressurreição não há igreja". 

Um por um, ficam expostos os vínculos que ligam o Estado, as religiões e o 
cotidiano à mortalidade comum de todos os cidadãos. Mas, na sua intermitência, a 
morte pode a qualquer momento retomar os afazeres de sempre. Então, o que vai 
ser da nação já habituada ao caos da vida eterna? 
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Ao fim e ao cabo, a própria morte é o personagem principal desta, "ainda que 
certa, inverídica história sobre as intermitências da morte". É o que basta para 
Saramago, misturando o bom humor e a amargura, tratar da vida e da condição 
humana. 
 

2. Contextualizando o autor e sua obra 

 
Segundo Amorim  (2013, p. 20), Saramago é um autor que muito contribuiu 

para uma visibilidade maior da polifonia literária; com sua obra, fez várias releituras 
da história. Também encontramos em sua obra diversos outros questionamentos 
importantes, tanto de cunho social quanto histórico e político. É relevante citarmos 
aqui as palavras de Oliveira Filho (1993, p.111). Ele comenta que a poética de 
Saramago é carnavalizada, ácida, preocupada, sobretudo, em captar a veracidade 
das relações humanas. 

Saramago confere um sabor particular à riqueza dos diálogos prosaicos e 
espontâneos, os quais funcionam como “sublinhas argumentativas” que alimentam 

o arcabouço crítico. Dentro desses diálogos, encontramos uma ampla variedade de 
indagações e reflexões pontiagudas sobre a sociedade e o homem contemporâneo 
(LACERDA, PEREIRA, 2008, p.5). 

As narrativas de José Saramago são, antes de tudo, uma realização estética, 
fazendo uma crítica ao capital. É no nível do consciente e até do explícito que as 
alegorias do autor operam. São claras as intenções políticas das narrativas, e estas 
apresentam um questionamento e uma crítica à democracia e suas instituições 
(RÖHRIG, 2011, p.1). 

O ludismo na obra do autor nos leva a refletir sobre a necessidade da 
literatura, talvez, de maneira específica, a necessidade da literatura de ficção. Por 
meio da criação de imagens verbais, chegam a nós, de maneira mais direta e clara, 
as abstrações do discurso filosófico e teológico (PEIRUQUE, 2007, p.5).       

O desmascaramento do “liberalismo” é a arma utilizada pelo escritor para 

retirar de nossos olhos o véu da ideologia capitalista, a fim de que a lucidez nos 
conduza à verdadeira liberdade (RÖHRIG, 2011, p.16). 
 

3. Introdução 

 
Não importa o período estudado na história da humanidade; seja nas culturas 

mais longínquas, seja na contemporaneidade, os significados atribuídos ao “ser 

velho” e ao envelhecimento foram sempre marcados por profundas contradições. 
Uma pessoa velha pode ser considerada como alguém que merece e impõe respeito, 
ou um indivíduo altamente desprezível. Na atualidade, testemunhamos ser bastante 
comum recorrer-se ao uso da palavra ‘velho’ para uso mais pejorativo e depreciativo 
do que lisonjeiro (ALVES JÚNIOR, 2009). 
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Na história da humanidade, o envelhecimento e a velhice, apesar de sempre 
terem existido, nunca receberam tanta relevância como a que pode ser percebida 
nas últimas décadas e principalmente pelo que se anuncia para o século atual. 
Podemos considerar que ambos passaram a ser um dos principais problemas sociais 
do mundo moderno (LENOIR, 1996). Extrapolando as questões relacionadas às 
alterações demográficas e às preocupações com os resultados da transição 
demográfica, já se disse que tanto o envelhecimento quanto a velhice são assuntos 
relevantes para se investir. Isto pode ser observado não só pelos aspectos 
acadêmico-investigativos e econômicos, mas também pelo merecimento de políticas 
próprias (BRASIL, 1996, 2003). Simone de Beauvoir, em seu livro A velhice, é uma 
das principais referências a escrever e a retratar as condições de miserabilidade dos 
que envelhecem. Ela nos dá pistas para a reflexão sobre os motivos que levam a 
sociedade e os indivíduos a terem problemas com a velhice e o envelhecimento.  
Ainda segundo Beauvoir (1970, p.97), 
 

O que define o sentido e o valor da velhice é o sentido 
atribuído pelos homens à existência, é o seu sistema global de 
valores. E vice–versa: segundo a maneira pela qual se 
comporta para com os seus velhos, a sociedade desvenda, sem 
equívocos, a verdade – tantas vezes cuidadosamente 
mascarada – de seus princípios e de seus fins.  

 
Esta autora alerta para o fato de que a condição de ser velho nos últimos 

séculos denunciava o fracasso de toda uma sociedade, que, já na infância, pré-
fabricava a condição miserável que viria a ser o legado de grande parte da população 
para os últimos anos de sua existência (BEAUVOIR, 1970, citada por ALVES JUNIOR, 
p.51, 2010). 

Os mistérios da vida sempre empurraram a humanidade a procurar dominar 
seu medo do desconhecido, que é a morte. As possibilidades de fazer com que 
sejamos capazes de viver o maior número de anos possível não são uma 
preocupação de hoje, e, ao que parece, não se encerrarão jamais. Desde os povos 
antigos, alquimistas e cientistas dedicaram seus esforços no sentido de achar algo 
que fosse capaz de prolongar a vida humana ou, pelo menos, chegar a atenuar alguns 
desgastes. (ALVES JÚNIOR, 2011). 

O presente trabalho pretende investigar os discursos sobre velho, velhice e 
envelhecimento, contidos no livro Intermitências da morte, do autor José Saramago, 
assim como as condições de produção e a intencionalidade dos discursos 
relacionados aos temas. Para tanto, o trabalho apresentará alguns conceitos 
importantes provenientes da Análise do Discurso, tais como: condições de 
produção, formação discursiva e ideológica, posição de sujeito, a fim de refletir sobre 
a situação dos “velhos” na sociedade. 
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A análise do discurso, como instrumento de pesquisa, busca explorar como 
se produz o discurso no texto que se insere e remete a lugares habitados 
simultaneamente, estabelecidos por relações contraditórias entre teorias em que 
não faltam relações de sentidos, mas também de forças, por sua relação com o poder 
(ORLANDI, 2012). O texto é a materialidade do discurso, e nele estão inseridas as 
marcas do contexto sociopolítico, indeléveis em sua tessitura. Ou seja, não pode ser 
apagado, não se pode extinguir-se o texto como um objeto linguístico histórico. Ele 
não é somente um conjunto de enunciados portadores de uma ou mesmo de várias 
significações; é antes de tudo um processo que se desenvolve de múltiplas formas 
em determinadas situações sociais (ORLANDI, 2006, p.10). Tendo por base as ideias 
acima, serão levantados alguns pontos de análise do livro Intermitências da morte, 
sendo que não há a pretensão de levantar todos, mas somente aqueles que 
consideramos mais relevantes.  
 
4. Alguns conceitos importantes 

 
Pierre Bourdieu (1980) sugeriu que o uso de um sistema baseado em idades 

cronológicas, e, no caso de uma em especial, para identificar quando alguém é velho, 
é extremamente manipulável e constantemente manipulado. Ele afirma que essa 
apropriação é plena de ambiguidades, e, por isso mesmo, seu uso merece prudência, 
razão pela qual o autor recomenda que não devemos tomar a idade cronológica 
isolada de outras variáveis. Na verdade, os cortes cronológicos acabam por 
contribuir para o aumento das barreiras entre gerações. 

É comum as pessoas que atuam no campo do envelhecimento se reportarem 
à classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que sugere dois cortes 
cronológicos para caracterizar a entrada na velhice: sessenta para os países em 
desenvolvimento e sessenta e cinco para os países considerados desenvolvidos. 

Ao limitar e controlar a sociedade, o sistema que naturaliza as idades de 
nossa existência contribui com mais uma invenção social, a da velhice (LENOIR, 
1979), ou seja, o que significa ser considerado como velho em uma determinada 
época ou o que a sociedade espera de seus velhos. Remi Lenoir sugere que a escolha 
de uma idade qualquer para marcar o início da velhice é uma classificação arbitrária: 
“O que está em questão é a definição dos poderes associados aos diferentes 

momentos do ciclo da vida, sendo que a amplitude e o fundamento do poder variam 
segundo a natureza das implicações – peculiares a cada faixa etária ou a cada fração 
da faixa – da luta entre as gerações” (LENOIR, 1998, p. 68). 

Classificar quem é velho ou o que faz com que alguém seja considerado velho, 
ou qual o momento em que ele passa a ser considerado como tal é uma tarefa difícil 
e, por ser arbitrária, não encontra respaldo nem mesmo por aqueles que, por força 
de um dado estatístico usado pelos demógrafos ou em documentos legais, passaram 
a ser incluídos em alguma classificação. Ao procurar fazer uma representação do 
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que se entende como velhice, Vincent Caradec (2004) recorre a dados históricos 
para identificar a origem de interpretações sobre a velhice e o envelhecimento, que 
se mantêm diametralmente em oposição. 

Dentro do contexto deste estudo, acreditamos que seja relevante trazer para 
discursão as reflexões de Marx e Engels (2010). Eles entendem, segundo essas 
reflexões, que são as relações de produção e reprodução da vida material que 
determinarão a vida social de cada indivíduo e que, embora ele tenha liberdade em 
seus relacionamentos, estes sempre serão balizados pelo entorno econômico no 
qual eles incidem. Mas é importante termos em mente que tal processo não se dá de 
forma direta, mecânica; existe uma interação entre o desenvolvimento econômico, 
jurídico, filosófico, literário, artístico etc. Todos interagem, conjunta ou 
separadamente, uns sobre os outros e sobre a base econômica.  

Dessa maneira, o sujeito fica subordinado às condições sociais e econômicas 
dentro da sociedade na qual ele está inserido, onde a produção da vida material 
domina o desenvolvimento da vida social, política e intelectual de uma sociedade. 
Assim, a economia determina em última instância uma formação social (GREGOLIN, 
2006, p.26). 

Nas palavras de Orlandi (2006), as condições de produção são caracterizadas 
por um sujeito inserido em uma situação, que, no caso, pode ser entendido em seu 
sentido lato ou estrito. O primeiro se refere ao contexto imediato em que ocorre ou 
em que o texto foi escrito; o segundo se refere ao contexto mais amplo, sócio-
histórico e ideológico da sociedade na qual ele está inserido. O sentido de uma 
palavra, de uma expressão, de uma proposição não existe em si mesmo, isto é, em 
uma relação transparente com a literalidade, mas, ao contrário, é determinado pelas 
posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico, no qual as 
palavras, as expressões e proposições são produzidas.   
 

5. Análise do discurso 

 
Segundo Pêcheux (2007), temos, em determinados acontecimentos 

discursivos, aparentemente estáveis, uma discursividade que, contraditoriamente, 
não possui estabilidade. Deparamos, assim, com lutas e embates que corroboram 
com a sua constituição. Essa constituição não permite uma leitura linear e 
imanentista.  

Sob essa perspectiva, o texto consiste em um espaço simbólico, além de não 
possuir uma superfície plana e de ser transpassado por interpretações, posições dos 
sujeitos, memória, condições de produção e relações com a sua exterioridade. Neste 
sentido, o discurso não pode ser desassociado de seu contexto histórico e social 
(ORLANDI, 1996).  

Mais do que a definição de discurso, é o conceito “discurso” que pode nos 

indicar uma perspectiva. E mais do que a subjetividade são as formas históricas de 
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assujeitamento que se impõem como questão. São nucleares as noções de: forma 
histórica (do assujeitamento e da existência da discursividade), metáfora, processo 
discursivo, língua e interdiscurso, que se referem ao conjunto de já ditos e 
esquecidos que determinam o que dizemos (ORLANDI, 2012, p. 48). 

Para conceitualizar ideologia, utilizaremos a concepção de Orlandi (2004). 
Segundo ela, ideologia diz respeito ao mecanismo de naturalização dos sentidos, isto 
é, o dispositivo que produz efeitos de constatação e a percepção de obviedade e 
transparência dos significados para o sujeito em uma dada posição. Por meio da 
ideologia se naturaliza o que é produzido pela história: 

 
Há transposição de certas formas materiais em outras, isto é, 
há simulação em que são construídas transparências para 
serem interpretadas por determinações históricas que 
aparecem como evidências empíricas. Fisgado pela ideologia, 
o sujeito imagina ser a fonte dos sentidos (ORLANDI, 2004, 
p.31). 

 
6. Discussão 

 
O enredo do livro analisado é bastante original e interessante, uma vez que, 

em um país fictício, a morte deixa de desempenhar sua função, a de matar as pessoas. 
A morte suspende suas funções à meia-noite do dia trinta e um de dezembro, de um 
ano indeterminado: “[...] A passagem de ano não tinha deixado atrás de si o habitual 
e calamitoso regueiro de óbitos, como se a velha átropos da dentuça arreganhada 
tivesse resolvido embainhar a tesoura.” (SARAMAGO, 2005, p.11). 

Nesse sentido, há inicialmente, logo após a morte entrar em greve, grande 
euforia, o que nos remete ao mito da eterna juventude, uma vez que há, quase que 
de forma generalizada, o desejo de não envelhecer e, menos ainda, de sofrer as 
consequências do envelhecimento. Portanto, a ausência da morte possibilita esta 
crença. Tal situação nos remete aos dias atuais, pois existe uma busca desenfreada 
de subterfúgios para esconder a velhice ou mesmo ignorá-la. Socialmente constata-
se com frequência a busca pelo distanciamento desse processo (ALVES JUNIOR, 
2011). 

Apesar de não ser o foco principal do livro, questões relacionadas ao 
envelhecimento populacional, problemas relacionados ao fato de ser “velho” em 

uma sociedade que não os trata da maneira como deveria, são retratados com toda 
a sua crueldade, fruto das condições de produção do livro, como podemos observar 
no trecho abaixo:  
 

Uma nutrida comissão interdisciplinar, incluindo 
representantes das diversas religiões em vigor e filósofos das 
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diversas escolas em actividade, que nestes assuntos sempre 
têm uma palavra a dizer, está encarregada da delicada tarefa 
de reflectir sobre o que virá a ser um futuro sem morte, ao 
mesmo tempo em que tentará elaborar uma previsão 
plausível dos novos problemas que a sociedade terá de 
enfrentar, o principal dos quais alguns resumiriam nesta 
cruel pergunta: Que vamos fazer com os velhos, se já não está 
aí a morte para lhes cortar o excesso de veleidades 
macróbias? (SARAMAGO, 2005, p.27). 

 
Com os problemas que vão se exteriorizando em função de não haver mais 

morte nesse país fictício, podemos fazer um paralelo com a atualidade, pois os 
velhos, como não são mais produtivos para a sociedade, são descartados como 
mercadoria sem valor. Sempre são associadas mais desvantagens que vantagens, 
não sendo rara a associação entre velhice e morte (ALVES JUNIOR, 2010).  Dentro 
deste contexto, se pensarmos que a sociedade capitalista está baseada no trabalho e 
na produção, chegaremos à conclusão de que a velhice sempre vai ocupar um lugar 
secundário e marginalizado na sociedade. 
  No recorte abaixo podemos observar como José Saramago segue tratando o 
problema de forma ácida e irônica. 
 

[...] é que, com o passar do tempo, não só haverá cada vez mais 
idosos internados nos lares do feliz acaso, como também será 
necessário cada vez mais gente para tomar conta deles, dando 
em resultado que o rombóide das idades virará rapidamente 
os pés pela cabeça, uma massa gigantesca de velhos lá em 
cima, sempre em crescimento, engolindo como uma serpente 
pitão as novas gerações, as quais, por sua vez, na sua maioria 
convertidas em pessoal de assistência e administração dos 
lares do feliz ocaso, depois de terem gasto a melhor parte da 
sua vida a cuidar de velhorros de todas as idades, quer as 
normais, quer as matusalénicas, multidões de pais, avós, 
bisavós, trisavós, tetravós, pentavós, hexavós, e por aí fora, ad 

infinitum, se juntarão, uma atrás de outra, como folhas que 
das árvores se desprendem e vão tombar sobre as folhas dos 
outonos pretéritos, mais oüsontlesneiges d'antan, do 
formigueiro interminável dos que, pouco a pouco, levaram a 
vida a perder os dentes e o cabelo, das legiões dos de má vista 
e mau ouvido, dos herniados, dos catarrosos, dos que 
fracturaram o colo do fémur, dos paraplégicos, dos 
caquécticos agora imortais que não são capazes de segurar 
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nem a baba que lhes escorre do queixo. [...] se quer que lhe 
falemos com franqueza, de coração nas mãos, antes a morte, 
senhor primeiroministro, antes a morte que tal sorte 
(SARAMAGO, 2005, p.30-31). 

 
Mais uma vez podemos fazer um paralelo com a sociedade atual, pois, se 

ainda não foi inventado o elixir da vida eterna e tampouco a morte parou de matar 
como no romance, dados comprovam que na atualidade existem mais de 700 
milhões de pessoas acima de 60 anos, e dados prospectivos sugerem que até 2050 
esse número pode chegar a 2 bilhões.   

Outro ponto nevrálgico em que o autor põe o dedo na ferida está relacionado 
à questão previdenciária. Ele lança mão de um personagem denominado o 
economista para tratar o assunto:  

 
[...] considerava-se suficientemente conhecedor da matéria 
para vir a público perguntar com que dinheiro o país, dentro 
de uns vinte anos, mais ponto, menos vírgula, pensava poder 
pagar as pensões aos milhões de pessoas que se encontrariam 
em situação de reformados por invalidez permanente e que 
assim iriam continuar por todos os séculos dos séculos e às 
quais outros milhões se viriam reunir implacavelmente, tanto 
fazendo que a progressão seja aritmética ou geométrica, de 
qualquer maneira sempre teremos garantida a catástrofe, 
será a confusão, a balbúrdia, a bancarrota do estado, o salve-
se quem puder, e ninguém se salvará (SARAMAGO, 2005, p. 
77-78).  

 
Em relação ao trecho acima, acreditamos que José Saramago está realizando 

uma dura crítica, endereçada à forma pragmática e dominante como vem sendo 
tratadas as questões previdenciárias pelos mais diversos governos. Como exemplo 
emblemático dessa política, podemos citar as emendas constitucionais nº 41, do ano 
2003, e 47, de 2005, as quais foram responsáveis pela reforma previdenciária no 
Brasil (SOUZA, 2006). 

Nas palavras de Silva (2004), a reforma oculta, de acordo com a posição 
adotada, perpassa os interesses que vão além do sistema previdenciário público, 
reduz a concepção de seguridade social ao cálculo financeiro e atuarial, isola a 
questão do déficit relacionado ao financiamento das ações do estado, omite as 
exigências do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, relativiza o 
caráter redistributivo das políticas sociais e representa mais uma forma de 
exploração dos trabalhadores, opondo o setor privado ao setor público. Em última 
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análise, privilegia o capital, particularmente sua fração financeira, e expropria o 
trabalho. 

A previdência é um palco de batalha de uma guerra mais ampla. É 
inadmissível que seja atribuída à previdência social, isoladamente, a 
responsabilidade pela deterioração das contas públicas. O que está em crise é um 
modo de organização e gestão da vida social. O que está em jogo são os interesses de 
classe (SILVA, 2004, p.29). 

Como mencionado, as questões relacionadas ao envelhecimento não são o 
tema principal do livro. No entanto, o tema aparece em diversos momentos da obra, 
e dois personagens com papéis importantes para o desenrolar da história são 
vividos por velhos: um avô que vive uma vida agonizante, pois está enfermo e 
prestes a morrer;  o outro é também um avô, que vive sob os cuidados da família; 
este não está prestes a morrer mas está doente.  

Ao primeiro, no decorrer da história, é dada uma solução surpreendente para 
o seu problema. O velho pede para ser levado para além da fronteira do país onde 
residia, já que neste a morte estava em greve. Acreditando que dessa forma seria 
possível morrer, 

 
[...] o velho falou, Que se chegue alguém aqui, disse, Quer água, 
perguntou uma das filhas, Não quero água, quero morrer, [...] 
O velho sussurrou algumas palavras aos ouvidos da filha. Ela 
abanava a cabeça, mas, ele insistia e insistia. Isso não vai 
resolver nada, pai, balbuciou ela estupefata, pálida de 
espanto, Resolverá, E se não resolver, Não perdemos nada por 
experimentar, E se não resolver, É simples, trazem-me outra 
vez para casa (SARAMAGO, 2005, p. 39).   

 
O trecho acima nos remete ao filme Balada de Narayama. Este é ambientado 

no final do século XIX, em um pequeno vilarejo japonês. Nele o morador que 
completar 70 anos de idade deverá subir ao topo de uma sagrada montanha e 
esperar por sua morte. Aquele que se recusar a cumprir a tradição traz a desonra 
para sua família.  

O filme mostra a história de uma velha que queria ser depositada no monte 
Narayama, mesmo antes de completar os 70 anos e de apresentar os sinais de 
decrepitude tão associados à velhice. 

Dentro desse contexto, podemos pensar em um tema extremamente 
delicado, controverso e polêmico, até mesmo para outros países mais desenvolvidos 
e que não sofreram, ao longo da história, ou ainda sofrem influência por parte da 
igreja, como é o caso do Brasil. Referimo-nos à eutanásia, um termo de origem grega, 
eu + thanatos, que significa boa morte ou morte sem dor.  
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O segundo caso se refere a um velho avô, que já não conseguia mais alimentar-se 
sozinho sem causar “desordens” para a família.  
 

Ora sucedia que o avô já tinha muita idade, por isso tremiam-
lhe as mãos e deixava cair a comida da boca quando estavam 
à mesa, o que causava grande irritação ao filho e à nora, 
sempre a dizerem-lhe que tivesse cuidado com o que fazia, 
mas o pobre velho, por mais que quisesse, não conseguia 
conter as tremuras, pior ainda se lhe ralhavam, e o resultado 
era estar sempre a sujar a toalha ou a deixar cair comida ao 
chão, para já não falar do guardanapo que lhe atavam ao 
pescoço e que era preciso mudar-lhe três vezes ao dia, ao 
almoço, ao jantar e à ceia. Estavam as cousas neste pé e sem 
nenhuma expectativa de melhora quando o filho resolveu 
acabar com a desagradável situação. Apareceu em casa com 
uma tigela de madeira e disse ao pai, A partir de hoje passará 
a comer daqui, senta-se na soleira da porta. [...] Ao neto 
parecia não lhe importar o feio tratamento que estavam a dar 
ao avô. [...] Até que uma tarde, ao regressar do trabalho, o pai 
viu o filho a trabalhar com uma navalha um pedaço de 
madeira. Que estás a fazer. O rapaz fingiu que não tinha 
ouvido e continuou a escavar na madeira com a ponta da 
navalha. [...] Não ouviste, que estás a fazer com esse pau, 
tornou o pai a perguntar, e o filho, sem levantar a vista da 
operação, respondeu, Estou a fazer uma tigela para quando o 
pai for velho e lhe tremerem as mãos, para quando o 
mandarem comer na soleira da porta, como fizeram ao avô 
(SARAMAGO, 2005, p. 79). 

 
Este trecho do livro nos remete à música chamada Couro de boi, citada por Amorim 
(2013). Datada de 1954, ela é uma composição de dois brasileiros, Teddy Vieira e 
Palmeira. 
 

Conheço um velho ditado, que é do tempo dos zagai. / 
Diz que um pai trata dez filhos, dez filhos não trata um pai. / 
Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, / o velho, 
peão estradeiro, com seu filho foi morar. / O rapaz era casado 
e a mulher deu de implicar. / Você manda o velho embora, se 
não quiser que eu vá. / E o rapaz, de coração duro, com o 
velhinho foi falar: / Para o senhor se mudar, meu pai eu vim 
lhe pedir. / Hoje aqui da minha casa o senhor tem que sair. / 
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Leve este couro de boi que eu acabei de curtir. / Pra lhe servir 
de coberta onde o senhor dormir. / O pobre velho, calado, 
pegou o couro e saiu. / Seu neto de oito anos que aquela cena 
assistiu. / Correu atrás do avô, seu paletó sacudiu. / Metade 
daquele couro, chorando ele pediu. / O velhinho, comovido, 
pra não ver o neto chorando. / Partiu o couro no meio e pro 
netinho foi dando. / O menino chegou em casa, seu pai foi lhe 
perguntando. / Pra quê você quer este couro que seu avô ia 
levando. / Disse o menino ao pai: um dia vou me casar. / O 
senhor vai ficar velho e comigo vem morar. / Pode ser que 
aconteça de nós não se combinar. / Essa metade do couro vou 
dar pro senhor levar. 

 
7. Considerações finais 

 
Na obra As intermitências da morte, de José Saramago (2005), utilizando a 

Análise do Discurso, identificamos o processo de constituição dos sentidos sobre o 
envelhecimento, o velho e a velhice na narrativa, em que estão presentes a 
polissemia e a metáfora. Na polissemia, o que temos é o deslocamento da ruptura de 
processos de significação. Essa noção e o que dela deriva como efeitos metafóricos 
têm a ver com o conceito de discurso no plural. “Sentidos no meio de outros, 

simultaneidade de movimentos diferentes de sentidos no mesmo objeto simbólico” 

(ORLANDI, 2012, p.50). Observamos ainda que os sentidos proferidos por 
Saramago, no livro relacionado ao envelhecimento, aparecem, em alguns momentos, 
de maneira clara nas alegorizações. Em outros momentos, de maneira mais sutil, são 
observados na contemporaneidade, especialmente se pensarmos a formação 
discursiva, que por sua vez é a projeção da ideologia no dizer. 

De acordo com Pêcheux (1990, p. 167), sempre se fala a partir de uma posição 
estabelecida em uma determinada conjuntura, isto é, numa certa relação de lugares 
no interior de um aparelho ideológico e inscrita em uma relação de classe. Assim, 
não há neutralidade no discurso, pois a posição assumida pelo escritor português 
está arraigada nas relações de força que ele vivenciou. Levantamos esta hipótese a 
partir dos relatos de Amorim (2013). O autor fala da estreita relação de Saramago 
com o seu avô, citando o discurso proferido pelo escritor ao receber o prêmio Nobel, 
que gerou certo desconforto e constrangimento, pois dizia: “O homem mais sábio 

que conheci em toda a minha vida era analfabeto”, referindo-se ao avô Jerônimo. 
Outra situação mencionada foi a convivência, na infância, com o universo rural e 
popular, ouvindo de seus avós inúmeras narrativas folclóricas. Mesmo depois de 
mudar-se para Lisboa, Saramago continua a visitá-lo sempre em Azinhaga e o tem 
como grande modelo e exemplo para sua vida. 
 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.3. janeiro, 2016 • ISSN 2359 3679 

176 

 

Referências 

 

ALVES JUNIOR, Edmundo Drummon.  (Org.). Envelhecimento e vida saudável. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Apicuri, 2010. 
 
ALVES JUNIOR, Edmundo Drummond. (Org.). Envelhecimento e vida saudável. Rio de 
Janeiro: Apicuri, 2009. 
 
ALVES JUNIOR, Edmundo Drummond. A pastoral do envelhecimento ativo. Rio de Janeiro: 
Apicuri, 2011. 
 
AMORIM, José do Carmo. O erudito e o popular em as Intermitências da morte, de José 

Saramago. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de 
Letras e Linguística, Programa de Pós-Graduação em Letras, 2013.  
 
BEAUVOIR, Simone de. A velhice: a realidade incômoda. São Paulo: Difusão Européia do 
Livro, 1970. 
 
BOURDIEU, Pierre. Questions de Sociologie. Paris: duMinuit, 1980. 
 
BRASIL, Direitos da terceira idade, Lei no 8.842. Rio de Janeiro: Auriverde, 1996.  
 
BRASIL, Estatuto do Idoso, Lei no 10.741. Brasília, 2003 
 
CARADEC, Vincent. Sociologie de La viellesse et du vieillissement. Paris: Armand Colin, 2004. 
 
GREGOLIN, Maria do Rosário V. “Análise do Discurso: lugar de enfretamentos teóricos”. In: 

FERNANDES, C.; SANTOS, J. B. Teorias linguísticas: problemáticas contemporâneas. 
Uberlândia: UFU, 2003. 
 
LACERDA, Wagner; PEREIRA, Maria Luiza Scher. Literatura e política na ficção de José 

Saramago. Anais do XI Congresso Internacional da Associação Brasileira de Literatura 
Comparada. São Paulo, 2008 - Tessituras, Interações, Convergências / Sandra Nitrini et al. e-
book. 
 
LENOIR, Remi. Objeto sociológico e problema social. In: CHAMPANGNE, P. et al. Iniciação à 
pratica sociológica. Petrópolis: Vozes, 1996, p. 59-106. 
 
LEONOIR, Remi. L’invention du troisième âge. Actes de la recherche en Sciences Sociales, 
1979. 
 
MARX, Karl.; ENGELS, Friedrich. 1846, La ideología alemana (I) y otros escritos filosóficos, 
Buenos Aires: Losada, 2010.  
 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.3. janeiro, 2016 • ISSN 2359 3679 

177 

 

OLIVEIRA, FILHO. O. Carnaval no convento: intertextualidade e paródia em José Saramago. 
São Paulo: UNESP, 1993. 
 
OLIVEIRA, Rodrigo Paes Batista. Obscenidades pós-modernas: resíduos e vestígios em A 

caverna, de José Saramago. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Juiz de Fora, 
2006. 
 
ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise do discurso: princípios e procedimentos. Campinas, SP: 
Editora, Pontes, 2012. 
 
ORLANDI, Eni Puccinelli. Discurso e Leitura, São Paulo: Cortez, 2006. 
 
ORLANDI, Eni Puccinelli. Discurso em análise: sujeito, sentido e ideologia. Campinas, SP: 
Editora, Pontes, 2012. 
 
PÊCHEUX, Michel. O discurso: estrutura ou acontecimento. Campinas: Pontes, 1990. 
 
PEIRUQUE, Elisabete Carvalho. Saramago e as negações da morte. Revista Eletrônica do 

Núcleo de Estudos Portugueses - Labirintos, v. 01, p. 01, 2007. 
 
RÖHRIG, Maiquel. Uma leitura humanista de Ensaio sobre a cegueira, Ensaio sobre a lucidez 

e As intermitências da morte, de José Saramago. Nau Literária, v. 7, n. 2, 2011. 
 
SARAMAGO, José. As intermitências da morte. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.  
 
SARAMAGO, José. Las intermitencias de la muerte. Madrid: Alfaguara 2005. 
 
SILVA, Ademir Alves da. A reforma da previdência social brasileira: entre o direito social e o 

mercado. São Paulo em perspectiva, v. 18, n. 3, p. 16-32, 2004. 
 
SOUZA, Paulo Fernando Mohn. A reforma previdenciária no governo Lula-/prismas. V 3. 
261. Prismas: Direito, Políticas Públicas e Mundialização (substituída pela Revista de 
Direito Internacional), v. 3, n. 2, 2006. 
  


