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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em A jangada de pedra, de José Saramago, uma série de acontecimentos de 

ordem fabular aproximam pessoas de diversos pontos da Península Ibérica que 

cumprirão uma longa jornada de travessia terrestre enquanto sob seus pés é a terra 

que corre com um destino um tanto incerto. Há, nesses indivíduos, uma mesma força 

que os une e não é ver o fim do percurso ou o outro lado da barca de pedra, mas 

aquilo que se passa consigo e ao redor de si. Movem-se como exercício de conhecer 

a si e ao outro e constituem uma forma cara ao homem contemporâneo que, imerso 

numa individualidade cada vez mais cerrada, vê no outro uma ameaça secreta a si e 

a sua liberdade.  

O sentimento que une os que compõem essa primeira edição da REVISTA DE 

ESTUDOS SARAMAGUIANOS é o mesmo dos desbravadores desse romance. Vêm de 

várias partes do Brasil, unem-se a nomes de Portugal e Argentina e são já vozes em 

torno de uma mesma obsessão, um mesmo nome, uma mesma obra tornada sempre 

mais necessária ao exercício de compreensão de nós mesmos num mundo que se 

mostra sempre pela incoerência e pela incapacidade de reunir numa mesma 

unidade o sentido principal que nos irmana: a humanidade. Não é uma 

uniformização, evidentemente, o que queremos. É uma abertura a pontos de vista 

diferentes no intuito não da tolerância, que esta palavra é uma farsa cara à 

convivência, e sim, uma ampliação do universo de perspectivas desenhado pela obra 

de José Saramago. 

A ideia não nasceu ao acaso e nem se construiu sozinha. É esforço de uma 

coletividade. E é preciso que se diga para evitar mais adiante falácias de que tudo se 

alcança a um passo de distância de nós mesmos. Trata-se de uma proposta que 

começou a ser costurada por Pedro Fernandes na noite de vigília quando lhe veio, 

de fato, a consciência da partida Saramago naquele 18 de junho de 2010. Foi quando 

o professor assumiu de si para com os livros do escritor português que estavam à 

sua frente naquela ocasião – quase uma profissão de fé, que a tarefa de todo crítico 

é dar a conhecer, pela via mais simples, o esforço de outros homens cujo desejo é 

sempre o de dizer sobre eles e o mundo onde estão. A tarefa de todo estudioso da 

literatura é irmanar-se com a obra não para catar louros de glória, mas para 

continuar a exercer as revisões sempre necessárias, hoje mais que sempre, de um 

extenso, ardoroso e mais complexo itinerário, o de humanização – esse que vimos 
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construindo entre erros e acertos desde quando assumimos a consciência sobre o 

mundo e demos por inaugurado o império da razão.   

Depois, a ideia foi ter com Miguel Koleff, há muito um leitor e dedicado 

estudioso da obra de José Saramago, com organização de trabalhos de ampla 

significação para a fortuna crítica do escritor; encontrou com Pilar del Río, quem, 

desde que tomou contato mais concreto com a ideia, em novembro de 2013, se 

manteve atenta ao andamento da edição ora publicada e abriu-nos as portas da 

Fundação José Saramago para nos apoiar com tudo que estivesse ao seu alcance. E, 

claro, houve empecilhos, mas tudo se firmou no abraço prontamente dado por todos 

os nomes escritos ao longo destas páginas.    

É notável que desde o final dos anos oitenta a produção acadêmica em torno 

da obra de José Saramago, até então quase inexistente, tem se avolumado numa 

proporção sem limite calculável. Ao redor do mundo, não temos alcance sobre os 

números, mas sabemos pelas buscas breves cumpridas numa ou noutra entrada à 

grande Conservatória virtual, da leva de estudos desenvolvidos, de eventos 

realizados, de grupos de pesquisa dedicados tão somente ao exercício da leitura 

crítica e de perscrutar a infinita correnteza de sentidos que se desenha toda vez que 

decidimos entrar nesse mundo de palavras. Nunca pretenderíamos abarcar essa 

quantidade de trabalhos. Queremos, sim, irmanarmos com a mesma sede deles em 

manter viva a obra saramaguiana.  

É esta uma revista acadêmica, mas sem a sisudez da academia. É resultada de 

uma parceria editorial entre investigadores da obra de José Saramago de Brasil 

(mentor da ideia), Argentina e Portugal. Sua proposta é a publicação de ensaios, 

documentos e recensões críticas que tenham como escopo a obra do escritor 

português. Seu intuito é dar a conhecer e o fortalecer as diversas correntes de 

estudos formadas ao redor do mundo, estabelecer intercâmbios de pesquisas e ser 

ponto de encontro entre os diversos leitores que se alimentam do interesse pela 

obra do escritor português. 

Parte como a península no romance evocado à abertura dessas palavras à 

procura de seu próprio espaço. Quer ser um ambiente de rupturas com a calmaria 

dos estereótipos e propõe-se a estar sempre em trânsito frente à imobilidade das 

forças da consciência sobre o mundo, afinal uma literatura de desassossego como é 

a de José Saramago pede uma abordagem igualmente desassossegadora. Como o 

itinerário da jangada de pedra, é este um itinerário que, tomara, renda muitas 

movências e nele se produzam tantas significações sejam possíveis numa abertura 

de diálogo sincero com o texto literário.    

 

Equipe editorial 

 

  



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.1. janeiro de 2015 

11 

 

O fatalismo da pobreza (?): 

o miúdo pormenor 

interessa à história 

(Levantado do chão, de 

José Saramago) 

 

ANA PAULA ARNAUT 

 

 

 

 

Os meus heróis / Prezo os símbolos, o rasto e os sinais / da 

minha nostalgia portuguesa. Mas / os meus heróis 

verdadeiros não vêm na história, / não têm monumentos nas 

praças domingueiras / nem dias feriados a lembrar-lhes o 

nome, / são heróis dos dias úteis da semana / levantam-se 

antes do sol e recolhem apenas / quando a noite se fecha nos 

seus olhos, / lavram a terra, o mar, e são jograis / colhendo a 

virgindade pudica da vida, / sobem aos andaimes, descem às 

minas / e comem entre dois apitos convulsivos / um caldo de 

lágrimas antigas, / são os construtores do meu país à espera 

/ mouros no trabalho e cristãos na esperança / famintos do 

futuro, como se a madrugada / fosse a seara imensa apetecida 

/ onde o sol desponta nas espigas 

sobre o casto silêncio da montanha. 

 

António Arnaut, Recolha poética (1954-2004) 

 

Os meus heróis verdadeiros não são, também, os heróis que a História oficial 

se encarregou de não esquecer e de não fazer esquecidos. São-no, pelo contrário, 

aqueles que uma certa Literatura tem vindo gradualmente a recuperar, concedendo-
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lhes honras de primeiro plano narrativo e, desse modo, impondo a sua presença em 

memórias individuais que, em tudo, contribuem para a construção da memória 

coletiva.  

Talvez devêssemos, então, incorporar neste nosso breve estudo algumas das 

mais conhecidas obras do Neorrealismo, pelo que nelas se configura em “batalha 

pela dignificação dos homens aviltados”, em denúncia da “exploração descarnada do 

homem pelo homem”, tomada “nos seus aspetos mais crus, na lâmina viva do dia-a-

dia”, como escreveu Alves Redol (REDOL, 1965, p. 22 e 28). Talvez devêssemos 

avaliar a forma como se acentua a pragmática ideológica, como se dá conta das 

desigualdades sociais, do abismo existente entre ricos e pobres, em romances como 

Gaibéus (1939), do já citado Alves Redol, ou Esteiros (1941), de Soeiro Pereira 

Gomes, para mencionar apenas dois dos mais importantes nomes de neorrealistas 

portugueses.  

Talvez devêssemos, ainda, proceder a uma ilustração objetiva de que, como 

um dia escreveu Josué de Castro, a pobreza, ou na sua dimensão mais estreita, “a 

fome [,] não é um fenómeno natural e sim um produto artificial de conjunturas 

económicas defeituosas: um produto de criação humana e portanto capaz de ser 

eliminado pela vontade criadora do homem” (CASTRO, 1960, p. 26). Porém, não o 

faremos. Ou melhor, fá-lo-emos, mas recorrendo, antes, a um romance que, embora 

com evidentes afinidades com o Neorrealismo, faz já parte de uma outra ordem 

estética: a do Post-Modernismo.  

No romance que abordaremos, Levantado do Chão, de José Saramago, a 

temática da pobreza, entendida em primeira instância no seu plano material, 

traduzir-se-á, ainda, no uso de estratégias simbólicas profundamente significativas 

no que toca à ideologia do autor e permitirá, também, convocar, em segunda 

instância, uma outra variante: a que se refere à sua dimensão intangível, isto é, a que 

respeita à pobreza de espírito e à(s) reapropriação(ões) da dignidade do Homem, 

resultado, sempre, afinal, de ancestrais desejos materiais que transformam o ser 

humano em predador do seu semelhante. E, por isso, falaremos, necessariamente, 

de dor, ou, de modo mais explícito, de representações literárias da dor e, 

naturalmente, da forma como se constroem os dignos heróis de um mundo que se 

quer livre, justo e fraterno. 

Assim, é certo que o romance de 1980 (aqui citado a partir da 3ª edição de 

1982) oferece, desde o início, com a geração de Domingos Mau-Tempo, a hipótese 

de lermos relatos que, de modo claro e objetivo, denunciam a fome e a miséria da 

classe trabalhadora. Tal sucede quando sabemos, por João Mau-Tempo, e por 

oposição ao “latifúndio [que] alimentava a família com largos excedentes” 

(SARAMAGO, 1982, p. 54), da necessidade de o seu irmão Anselmo pedir esmola 

porque a “mãe não tem dinheiro para o avio” (SARAMAGO, 1982, p. 52), ou quando 

o narrador dá conta de que o dinheiro que conseguiam juntar dava, apenas, para 

“não gemerem de fome constante” (SARAMAGO, 1982, p. 60), ou, ainda, quando, de 
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forma pungente, se apresenta o conflito que, por questões salariais, opõe os 

trabalhadores do norte e os do sul: 

 

Dizem os do norte, Temos fome. Dizem os do sul, Também 

nós, mas não queremos sujeitar-nos a esta miséria, se 

aceitarem trabalhar por este jornal, ficamos nós sem ganhar. 

Dizem os do norte, A culpa é vossa, não sejais soberbos, 

aceitai o que o patrão oferece, antes menos que coisa 

nenhuma, e haverá trabalho para todos, porque sois poucos e 

nós vimos ajudar. Dizem os do sul, É um engano, querem 

enganar-nos a todos, nós não temos que consentir neste 

salário, juntem-se a nós e o patrão terá de pagar melhor jorna 

a toda a gente. Dizem os do norte. Cada um sabe de si e Deus 

de todos, não queremos alianças, viemos de longe, não 

podemos ficar aqui em guerras com o patrão, queremos 

trabalhar. Dizem os do sul, Aqui não trabalham. (...) Então o 

primeiro do norte avançou para o trigo com a foice, e o 

primeiro do sul deitou-lhe a mão ao braço, empurraram-se 

sem agilidade, rijos, rudes, brutos, fome contra fome, miséria 

sobre miséria, pão que tanto nos custas (SARAMAGO, 1982, p. 

37-38). 

 

Outros exemplos, entre muitos, podem ser colhidos quando se expõem as 

assimetrias sociais e, progressivamente, o jogo de forças entre opressores e 

oprimidos. Recordem-se, a propósito, os episódios que envolvem os grevistas 

(inicialmente constituído por Manuel Espada, Augusto Patracão, Felisberto Lampas 

e José Palminha e, depois, engrossado com nomes de outros trabalhadores, como 

João Mau-Tempo (cf. SARAMAGO, 1982, p. 101, 103, 142-145), ou relembrem-se, em 

concomitância, duas citações que contêm, ainda, a ideia da manutenção e da 

fatalidade da pobreza –  

 

Então, porque entre o latifúndio monárquico e o latifúndio 

republicano não se viam diferenças e as parecenças eram 

todas, porque os salários, pelo pouco que podem comprar, só 

serviam para acordar a fome, houve aí trabalhadores que se 

juntaram, inocentes, e foram ao administrador do concelho 

pedir melhores condições de vida (SARAMAGO, 1982, p. 34). 

 

Não mudaram as coisas depois de Lamberto Horques 

(SARAMAGO, 1982, p. 115) 

 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.1. janeiro de 2015 

14 

 

– numa referência ao episódio em que, quinhentos anos antes, um dos estrangeiros 

que viera com o “alcaide-mor de Monte Lavre” obriga uma donzela a deitar-se com 

ele (SARAMAGO, 1982, p. 24). 

 Se os comentários que acabamos de apresentar se revelam ilustrativos da 

existência de linhas de objetividade narrativa (que, porém, sempre denunciam a 

sensibilidade de quem escreve), outros há mais elaborados e mais trabalhados 

artisticamente. Comentários-relatos onde a pobreza e a dor não são manifestamente 

expressas, mas que antes se adivinham nas entrelinhas de jogos simbólicos, de 

comportamentos e de estados de espírito. 

Atentemos, a título de exemplo, que, mais uma vez ilustra o carácter 

continuado (a fatalidade?) da pobreza, no seguinte excerto: 

 

O latifúndio é um mar interior. Tem seus cardumes de peixe 

miúdo e comestível, suas barracudas e piranhas de má morte, 

seus animais pelágicos, leviatãs ou mantas gelatinosas, uma 

bicheza cega que arrasta a barriga no lodo e morre sobre ele, 

e também grandes anéis serpentinos de estrangulação. É 

mediterrânico mar, mas tem marés e ressacas, correntes 

macias que levam tempo a dar a volta inteira, e às vezes 

rápidos surtos que sacodem a superfície, são rajadas de vento 

que vem de fora ou desaguamentos de inesperados fluxos, 

enquanto na escura profundidade se enrolam lentamente as 

vagas, arrastando a turvidão da nutriente vasa, há quanto 

tempo isto dura. São comparações que tanto servem como 

servem pouco, dizer que o latifúndio é um mar, mas terá sua 

razão de fácil entendimento, se esta água agitarmos, toda a 

outra em redor se move, às vezes de tão longe que os olhos o 

negam, por isso chamaríamos enganadamente pântano a este 

mar, e que o fosse, muito enganado vive quem de aparências 

se fia, sejam elas de morte. 

(…) 

A este mar do latifúndio chegam ressacas, pancadas, 

empurrões das águas, é quanto às vezes basta para derrubar 

um muro, ou simplesmente saltá-lo, como em Peniche 

soubemos que aconteceu, por aqui se vê como sentido tem 

virmos nós falando de mar, que Peniche é porto de 

pescadores, e forte prisional, mas fugiram, e deste fugimento 

muito se irá falar no latifúndio, qual mar, qual nada, o que isto 

é, é terra as mais das vezes seca, por isso é que os homens 

dizem, Quando será que matamos a sede que temos, e a 

outra que tiveram os nossos pais, e mais a que debaixo 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.1. janeiro de 2015 

15 

 

desta pedra se prepara para os filhos que havemos de ter, 

se assim será. Chegou a notícia que não foi possível ocultar, 

e o que os jornais não disseram não faltou quem explicasse, 

debaixo deste sobreiro nos sentemos, esta é a informação que 

tenho. É a ocasião de levantarem mais alto voo os milhanos, 

gritam sobre a grande terra, quem os entendesse muito 

haveria de contar, por agora baste-nos esta linguagem de 

homens. Por isso é que dona Clemência pode dizer ao padre 

Agamedes, Acabou-se o sossego que nunca houve, parece uma 

contradição, e contudo nunca esta senhora foi tão certa no seu 

falar, são os tempos novos que estão a vir muito depressa, Isto 

parece uma pedra a rolar pela encosta do monte, assim lhe 

respondeu o padre Agamedes porque não gosta de empregar 

as palavras próprias, ficou-lhe o hábito do altar, mas enfim 

tenhamos nós a evangélica caridade de o entender, quer ele 

dizer na sua que se não se afastarem do caminho da pedra, 

sabe Deus o que acontecerá, perdoemos-lhe esta nova negaça, 

bem se vê que não é preciso esperar por Deus para saber o 

que acontece a quem se deixar ficar no caminho da pedra que 

rola, nem cria musgo nem poupa Lamberto (SARAMAGO, 

1982, p. 319-320, destacados nossos). 

 

Como já escrevemos em outra ocasião (ver ARNAUT, 2002), os sentidos 

implícitos no primeiro parágrafo apresentam-se sob a forma de uma alegoria em 

que a vida no latifúndio é veiculada através da imagem do mar interior. Neste 

encontramos: “cardumes de peixe miúdo e comestível” (trabalhadores), 

“barracudas e piranhas” (latifundiários, os -bertos, feitores), “animais pelágicos, 

leviatãs ou mantas gelatinosas” (representantes da igreja/guarda, criada e 

sustentada para bater no povo). Esse mar/latifúndio contém, enfim, “uma bicheza 

cega que arrasta a barriga no lodo e morre sobre ele” – deste modo se 

(re)inscrevendo a manutenção do quadro social opressivo – e, “também[,] grandes 

anéis serpentinos de estrangulação”. Estes são passíveis de ser entendidos em duplo 

sentido: por um lado, podem remeter para a opressão exercida pelos senhores e seus 

acólitos e, por outro lado, podem aludir à revolta que vai germinando no seio da 

classe oprimida.  

Note-se, no entanto, que, na impossibilidade de falar de todos aqueles que 

sofreram na pele a indignidade de um tratamento sub-humano (SARAMAGO, 1982, 

p. 152) é, essencialmente, a partir das vidas dos Mau-Tempo (quatro gerações, desde 

antes da Primeira República até à Revolução de Abril de 1974 e à subsequente 

ocupação das terras) que o leitor toma conhecimento das misérias vividas e das 

atrocidades sofridas. Em termos mais particulares, podemos dizer, ainda, que é em 
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João Mau-Tempo que se centra a ilustração da tomada de uma consciência político-

social. 

É ele o símbolo de todo um povo-bonifrate que, antes de se consciencializar de 

que a união faz a força, unindo-se em “cardumes de peixe-miúdo” que sacudirão as 

águas do latifúndio pela oposição aos senhores sem rosto (SARAMAGO, 1982, p. 96), 

parece aceitar ter sido feito “para viver sujo e esfomeado” (SARAMAGO, 1982, p. 73), 

para viver oprimido pela santíssima trindade (igreja, estado e latifúndio, 

(SARAMAGO, 1982, p. 223-224 e 119) num longo espaço-tempo em que, todavia, se 

verificam as tais “marés e ressacas, correntes macias que levam tempo a dar a volta 

inteira, e às vezes rápidos surtos que sacodem a superfície”. Surtos de revolta 

passiva, como a que decorre nos encontros clandestinos na Terra Fria (SARAMAGO, 

1982, p. 205-213); surtos de revolta mais ativa, como a que ocorre depois de 

chegada a República (SARAMAGO, 1982, p. 33 ss) ou como a protagonizada por 

Manuel Espada, Augusto Patracão, Felisberto Lampas ou José Palminha 

(SARAMAGO, 1982, p. 103 ss) e por causa da qual “virá a guarda buscá-los pelas 

orelhas e a pontapé no rabo” (SARAMAGO, 1982, p. 104), por causa da qual, também, 

não arranjarão patrão nem trabalho (SARAMAGO, 1982, p. 108). Revoltas várias, 

portanto, que culminarão no confronto que ocorre em Montemor, em 23 de Junho 

de 1958 e onde é assassinado José Adelino dos Santos (SARAMAGO, 1982, p. 313-

316). 

O mar do latifúndio não foi, nunca, pois, um pântano, já que os “cardumes de 

peixe miúdo” sempre se encarregaram de agitar as águas, de mudar as marés e de, 

perseverantemente, tentar trazer novos ventos a esse opressivo e hipócrita 

continuum espácio-temporal. Um continuum de violação aos mais elementares 

direitos do Homem que não é dado, apenas, pela exposição repetida das duras 

condições de vida dos trabalhadores. O poder continuado, ancestral, dos que 

controlam os homens tornados bonifrates é passível de ser lido simbolicamente 

através do exercício de uma estratégia bem peculiar. Referimo-nos, em primeiro 

lugar, ao facto de o nome dos latifundiários apresentar o mesmo segundo elemento: 

-berto (Norberto, Alberto, Dagoberto, Sigisberto, Adalberto, Ansberto, Gilberto, 

Contraberto, Angilberto, Floriberto, ou, tão somente, Berto – SARAMAGO, 1982, p. 

139, 196). Numa linha extensional, a manutenção do quadro opressivo decorre, 

ainda, do facto de espaços e situações do passado recente serem nomeados com 

vocábulos que remetem para um espaço-tempo de um passado remoto. Assim 

acontece quando, na insurreição de 23 de Junho, em Montemor, se “ouve gritar do 

castelo” o “Matem-nos a todos” (SARAMAGO, 1982, p. 315); assim acontece, 

também, quando, já depois da revolução, se refere estar “toda a dinastia de 

Lamberto Horques” “reunida em cortes, ou sentada ao redor de suas távolas 

redondas” (SARAMAGO, 1982, p. 354, destacados nossos). 

O mesmo tipo de estratégia é aplicado ao nome das mulheres dos -bertos, as 

que brincam à caridadezinha e à santa compaixão à quarta-feira e ao sábado. 
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Também a estas é atribuído o mesmo irónico nome – Clemência. De uma dona 

Clemência diz o narrador ser a “esposa e o cofre de virtudes desde Lamberto ao 

último Berto” (note-se que, no caso, a relação de superioridade é simbolicamente 

lida no facto de a esmola distribuída vir de um nível superior àquele em que se 

encontram as crianças que pedem, através de uma lata pendurada por um cordel; 

além disso, o narrador sublinha que a caridadezinha praticada decorre mais do 

desejo de assegurar a salvação da alma do que propriamente de razões humanitárias 

– SARAMAGO, 1982, p. 187-189). 

De modo semelhante, em terceiro lugar, também o padre mantém o nome 

inalterado – Agamedes era na geração de Domingos, Agamedes continua a ser na 

geração de João e de Maria Adelaide Mau-Tempo (a confirmação, praticamente 

desnecessária, vem do próprio narrador, (SARAMAGO, 1982, p. 219). O mesmo 

parece acontecer, em quarto lugar, com um dos representantes do poder estatal, na 

pessoa do tenente Contente, zeloso defensor dos latifundiários no início do século e 

não menos zeloso repreendedor do povo em geração posterior à de Domingos 

(SARAMAGO, 1982, p. 34, 162, 311, por exemplo). 

A história contada por Sigismundo Canastro (SARAMAGO, 1982, p. 228-229) 

no casamento de Manuel Espada com Gracinda Mau-Tempo acaba, então, por poder 

ser lida como a metáfora das tensões entre opressores e oprimidos, entre os dois 

sentidos que atribuímos aos “anéis serpentinos de estrangulação”. O esqueleto do 

cão Constante, com o nariz esticado, a pata levantada a marrar o esqueleto da perdiz 

retrata a perseverança dos trabalhadores na sua luta. 

Esta perseverança é provocada por uma progressiva tomada de consciência de 

que é necessário passar de um estado de submissão a um estado de rebelião, de que 

é essencial acabar com o sossego “que nunca houve”, provocar a vinda dos “tempos 

novos”, qual pedra que rola encosta abaixo sem criar musgo nem poupar Lamberto. 

Referência que, claramente, remete para o desfecho da Ação, para esse dia 

“levantado e principal” da ocupação das terras; o mesmo dia em que João Mau-

Tempo porá “o seu braço de invisível fumo por cima do ombro de Faustina”, 

acompanhando assim tantos “outros de quem não sabemos os nomes, mas 

conhecemos as vidas (...), os vivos e os mortos” (SARAMAGO, 1982, p. 365-366), 

unidos na tentativa de fazer cumprir o seu tempo... 

Antes que chegue, contudo, a ocasião de “levantarem mais alto voo os 

milhanos”, João Mau-Tempo, como já dissemos o representante dos “cardumes de 

peixe miúdo e comestível”, o cão que marra contra a perdiz, deverá passar por um 

processo lento e difícil de heroicização, de aquisição de uma consciência social e 

política. Esta, depois de uma fase respeitante à falta de forças para discordar do 

poder (SARAMAGO, 1982, p. 90, 95), levará à instalação do gérmen da revolta 

(SARAMAGO, 1982, p. 119-120) e completar-se-á pela informação, e também pela 

formação, que recebe dos papéis que lê e do que ouve nos encontros clandestinos 

(SARAMAGO, 1982, p. 141), até que, finalmente, depois de anos a sentir na pele a 
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indignidade de um tratamento que não mata a sede (que, vinda do passado, se 

estende pelo presente e se projeta no futuro), conscientemente se verbaliza a 

insubmissão e a revolta: “Ficará a seara no pé, que nós não vamos por menos” 

(“trinta e três escudos” a jorna) (SARAMAGO, 1982, p. 141) (ARNAUT, 1996, p. 33-

34).  

Paralelamente ao tratamento da temática da opressão exercida pela 

santíssima trindade, da consequente revolta dos trabalhadores e da não menos 

consequente exposição dos valores de liberdade e de igualdade, outras linhas 

temáticas se consubstanciam no excerto apresentado. Referimo-nos, agora, quer à 

denúncia da censura existente no regime ditatorial quer ao ateísmo tantas vezes 

confesso de José Saramago.  

A problemática englobante da censura, ou, se preferirmos, dos diversos tipos 

de censura obliquamente denunciada ao longo do romance através dos vários 

modos da repressão exercida, aflora claramente no excerto apresentado a propósito 

dessa “notícia que não foi possível ocultar”, mesmo não tendo os jornais fornecido 

as informações devidas. A notícia, clandestinamente explicada sob um qualquer 

sobreiro (SARAMAGO, 1982, p. 320), é a da fuga de Álvaro Cunhal (e de outros 

militantes da esquerda oposicionista ao regime de Salazar) do Forte prisional de 

Peniche, em 3 de Janeiro de 1960. Um ‘saltar do muro’ que não se pretende noticiado 

com demasiados pormenores, pois a sobrevivência do sistema opressivo/de 

exploração social passa pelo facto de se manter o trabalhador alienado, na 

ignorância – “A grande e decisiva arma” (SARAMAGO, 1982, p. 72) – de que, algures, 

outros lutam também para trazer novas marés e novos ventos ao país. 

Menos claro no excerto, mas subliminar e ironicamente apresentado na 

globalidade da tessitura narrativa é a crítica à pobreza de espírito de um Deus e de 

uma religião que, ao invés de se colocar ao lado dos mais desfavorecidos, se 

posiciona do lado dos poderosos. Relembre-se a convivência do padre Agamedes 

com os -bertos, note-se o comentário à ausência de necessidade de esperar por Deus 

“para saber o que acontece a quem se deixar ficar no caminho da pedra que rola” 

(SARAMAGO, 1982, p. 320); registe-se a desalentada, dolorosa e irónica constatação 

de que “a prova de que Deus não existe é não ter feito os homens carneiros, para 

comerem as ervas dos valados, ou porcos para a bolota” (SARAMAGO, 1982, p. 79). 

A presidir a este e a outros comentários afins que, de diversas maneiras, 

ilustram a estupidez humana, encontra-se um narrador claramente preocupado em 

pautar o romance quer por alusões a personagens e entidades reais (Salazar, 

Germano Santos Vidigal, a PIDE), quer por efemérides acreditadas pela História 

oficial (a implantação da República, as duas Grandes Guerras ou a Revolução de Abril 

de 1974).  

Tal como acontece em outros romances do autor, também neste é a arraia-

miúda que sobe para primeiro plano. O que de facto parece interessar é dar voz aos 

mais desfavorecidos, seja diretamente, seja por via dos comentários de um narrador 
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ideologicamente empenhado em contar o outro lado da História, até porque, “tudo 

isto pode ser contado de outra maneira” (SARAMAGO, 1982, p. 14). E nesta outra 

maneira contam-se os triviais pormenores que não interessariam à História oficial. 

De acordo com o próprio autor, corrige-se a História, não no sentido de “corrigir os 

factos da História, pois essa nunca poderia ser tarefa do romancista, mas sim de 

introduzir nela pequenos cartuxos que façam explodir o que até então parecia 

indiscutível: por outras palavras, substituir o que foi pelo que poderia ter sido” 

(SARAMAGO, 1990, p. 19). 

E nessa substituição fica bem patente, pela ironia ou pelos elementos 

simbólicos usados, a dor dos trabalhadores, obrigados a trabalhar de sol a sol por 

mísero salário, e, evidentemente, a dor do autor, ou do narrador por ele, ao constatar 

o quadro opressivo em que se vive no grande espaço do latifúndio. Fica ainda bem 

clara a dor sentida pela alienação dos trabalhadores, já que, sendo “a ignorância” “a 

grande e decisiva arma” em que se tenta manter o povo, o latifúndio consegue 

roubar os indivíduos/trabalhadores a si mesmos, não lhes permitindo, pela 

instrução, desenvolver a sua personalidade e, por consequência, reconhecer as 

injustiças e os desajustes sociais do mundo em que vivem. Significativa a este 

propósito, num registo cujo tom oscila entre o humor dorido e o desencanto, é a 

perplexa resposta da mãe da criança (bem como o comentário do pai) que, 

ingenuamente, se interroga sobre o facto de o povo não ter quem o defenda: 

 

Mas diga-me, senhora mãe, bate também a guarda nos donos 

do latifúndio, Credo, que esta criança não regula bem da 

cabeça, onde é que tal se viu, a guarda, meu filho, foi criada e 

sustentada para bater no povo, Como é possível, mãe, então 

faz-se uma guarda só para bater no povo, e que faz o povo, O 

povo não tem quem bata no dono do latifúndio que manda a 

guarda bater no povo, Mas eu acho que o povo podia pedir à 

guarda que batesse no dono do latifúndio, Bem digo eu, Maria, 

que esta criança não está em seu juízo, não a deixes andar por 

aí a dizer estas coisas, que ainda temos trabalhos com a 

guarda (SARAMAGO, 1982, p. 72-73). 

 

Registe-se, também, extensionalmente, a dor, de um narrador que se sente 

indignado pela opressão religiosa exercida sobre os trabalhadores, numa linha 

temática ilustrada quer através da aceitação de que, como tranquilamente diz 

Sigisberto, “Foi Deus que quis assim as coisas” (SARAMAGO, 1982, p. 72), quer, de 

modo (mais) recorrente, através do controle exercido pelo padre Agamedes. Este, 

nos seus sermões, encarrega-se de caucionar a ordem estabelecida, pregando a 

obediência “aos que mais sabem da vida e do mundo” e, por conseguinte, fazendo do 

púlpito lugar de combate (contra-)ideológico, recomendando (num registo 
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discursivo semelhante ao do tenente Contente por ocasião da libertação dos 

conspiradores – SARAMAGO, 1982, p. 163) a que não deem “ouvidos a esses diabos 

vermelhos que andam por aí a querer a  nossa infelicidade, que não foi para isso que 

Deus criou a nossa terra”. Na tentativa de conservar aquela sua terra “no regaço 

amantíssimo da Virgem Maria, e dirigindo-se em particular aos que não têm 

coragem para o fazer no posto da guarda (contrariando aberta e assumidamente a 

lei do sigilo), oferece o confessionário como espaço de denúncia dos que os querem 

“desencaminhar com falinhas mansas” (SARAMAGO, 1982, p. 120).  

Mas é, sem dúvida, no episódio da tortura de Germano Santos Vidigal que 

melhor se patenteia a dor causada pela violência e pela pobreza de espírito, agora 

respeitante a uma polícia política, a PIDE, encarregada de garantir uma ordem só 

conveniente para alguns. Vejamos a citação, longa mas necessária: 

 

Tomemos esta formiga, melhor, não a tomemos, que seria 

pegar-lhe, consideremo-la apenas por ser uma das maiores e 

levantar a cabeça como os cães (...). Caiu o homem outra vez. 

É o mesmo, disseram as formigas (…), não há confusão 

possível, porque será que é sempre o mesmo homem que cai, 

então ele não se defende, não se bate. São critérios de formiga 

e sua civilização, ignoram que a luta de Germano Santos 

Vidigal não é com os seus espancadores Escarro e Escarrilho, 

mas com o seu próprio corpo, agora a fulminante dor entre as 

pernas, testículos em linguagem de manual de fisiologia, 

colhões neste grosseiro falar que mais facilmente se aprende 

(…). A formiga maior deu a volta ao que faltava de parede (...), 

vai decorrer seu tempo antes que volte e então achará tudo 

mudado, é um modo de dizer, três continuam a ser os homens, 

mas os dois que não caem nunca entretêm-se (…) a empurrar 

o outro contra a parede, agarram nele pelos ombros e atiram-

no de cambulhão e então é conforme calha, ou bate de costas 

e vai dar com a cabeça em cheio, ou vai de frente e é o pobre 

rosto já pisado que se estampa na cal e nela deixa ficar, não 

muito, algum sangue, deste que lhe corre da boca e da arcada 

direita. E se aí o largam escorrega sem sentido, o sangue não, 

o homem, pela parede abaixo, até ficar no chão enrodilhado, 

ao lado do carreirito das formigas, de repente assustadas ao 

sentirem cair aquela grande massa do alto, que afinal não as 

atinge nem de raspão. E pelo tempo que ali o deixaram ficar, 

uma formiga se lhe agarrou à roupa, quis vê-lo de mais perto, 

a estúpida, vai ser a primeira a morrer, porque no preciso 

lugar onde agora está cai a primeira cacetada, a segunda já 
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não a sente, mas sente-a o homem, que, com a dor, não ele, 

mas o estômago lhe salta, e outra vez se derruba, em ânsias, é 

o estômago, o violento coice em cheio ou patada e outro logo 

a seguir nas partes, palavra tão de comum que não ofende os 

ouvidos. (...) a formiga grande, que calhou estar na sua sétima 

viagem e vai agora a passar, levanta a cabeça e olha a grande 

nuvem que tem diante dos olhos, mas depois faz um esforço, 

ajusta o seu mecanismo de visão e pensa, Que pálido está este 

homem, nem parece o mesmo, a cara inchada, os lábios 

rebentados, e os olhos, coitados, dos olhos, nem se vêem entre 

os papos, tão diferente de quando chegou (...). (...) Germano 

Santos Vidigal deixa cair os braços, a cabeça descai-lhe para o 

peito, a luz apaga-se dentro do seu cérebro. A formiga maior 

desaparece debaixo da porta depois de ter completado a sua 

décima viagem. (...) (SARAMAGO, 1982, p. 169-175). 

 

E para que a memória da ficção se torne consciência do real, citamos breves 

mas elucidativos excertos de um vero relato de uma ex-prisioneira da PIDE:  

 

Fui presa no dia 21 de Abril de 1965. (...). 

De madrugada, levaram-me para o Forte de Caxias (...).  

No dia 6 de manhã levaram-me outra vez na carrinha celular 

para a sede da PIDE, na Rua António Maria Cardoso. (...) Os 

interrogatórios foram feitos pelo [inspector] Tinoco e pelo 

Serra. Nesse mesmo dia o Tinoco deu ordens à mulher «pide» 

desse turno (...) que não me deixasse ir à casa de banho 

enquanto não falasse e que as necessidades eram feitas ali na 

frente deles e limpas com a minha própria roupa. (...). 

Primeiro tiram-me a camisola de malha, depois a blusa e a 

seguir a saia, para limparem as necessidades (...). 

No dia 7 já não consegui comer. (...) Tinha febre e pedi um 

médico. Foi-me recusado. (...). 

No dia seguinte comecei a ver bichos nas pernas de uma mesa, 

coisas monstruosas nas paredes e no chão. Já mal me 

aguentava de pé. (...). 

Os agentes saíram e ficaram só as «pides». Continuaram as 

provocações e as palavras obscenas. A Madalena começou aos 

pontapés e a puxar-me o nariz, a bater-me na cara. (...) Surge 

então um «pide» a dizer que me vinha ver nua e ela 

respondeu-lhe que não valia a pena ver uma «merda» destas, 

mas para os comunistas qualquer coisa serve; basta ter um 
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buraco e fazer movimentos. Disse ainda: «Vamos embora, que 

esta puta, esta merda, não diz nada, não fala, e se eu fico aqui 

mais tempo espatifo-a toda». 

Veio um «pide» com uma máquina fotográfica. O Serra dava-

me murros no queixo para eu levantar a cabeça e nessa altura 

o flash batia-me nos olhos. Tiraram-me imensas fotografias 

(ou fingiram que tiravam), sempre o Serra a empurrar-me, a 

pegar-me pelas axilas, pois, já sem forças, não conseguia 

manter-me de pé. (...). (Maria da Conceição Matos Abrantes 

citada em MEDINA, 1990, p. 188) 

 

 Mas voltemos ao romance de José Saramago. O episódio que referimos, bem 

mais longo do que a transcrição que fazemos, recupera a importância da simbologia 

dos nomes escolhidos para as personagens. Não se trata, agora, contudo, como no 

caso dos -bertos, ou do Padre Agamedes, de evidenciar a manutenção do quadro 

opressivo, também não se trata de recorrer a uma nomeação irónica, como no caso 

da(s) Dona(s) Clemência(s). Trata-se, sim, lembrando o dito atribuído a Roque 

Lozano (SARAMAGO, 1986, p. 71), sobre a necessidade de duas condições “para que 

as coisas existam” (“que homem as veja e homem lhes ponha nome”), de optar, 

precisamente, por denominações cuja carga semântica é, neste como em outros 

contextos, profundamente negativa.  

Referimo-nos à escolha dos nomes Escarro e do seu derivado, Escarrilho, para 

os dois espancadores de Germano Santos Vidigal. Com efeito, sendo embora reflexo 

de uma condição física (libertação do muco causado pelo inchaço das mucosas do 

corpo), a verdade é que o escarro (e, com ele, o neologismo escarrilho) não só não é 

um ato socialmente aceite, como, além disso, convoca a impressão, se não a certeza 

(do narrador e no leitor) de algo (e por consequência, de alguém) repugnante, 

asqueroso, imundo e nauseante. 

Acresce ao exposto que o excerto citado conta, ainda, e agora em uma outra 

dimensão, situada no polo oposto à que acabamos de propor, com o uso de uma 

interessantíssima estratégia que não veicula só, simbolicamente, as dores sentidas 

pelo autor e pela personagem, mas também as transporta além texto para o mundo 

do leitor, pelo menos do leitor sensível às atrocidades cometidas no regime 

ditatorial. Referimo-nos ao facto de toda a cena ser narrada recorrendo ao ponto de 

vista de uma formiga que, no decurso das dez compridas viagens entre o formigueiro 

e o quarto em que se encontra Germano (SARAMAGO, 1982, p. 169-176), se 

encarregará de mostrar a forma como os agentes da PIDE quebram – até à morte – 

a vontade de um homem que mais não fez do que defender os seus direitos. O efeito 

que se obtém ao seguir a marcha lenta, lentíssima, da formiga de cabeça grande é, 

em primeiro lugar, o de um processo de isocronia que, pelo viés da extensão, isto é, 

do “prolongamento artificial do tempo da história” (REIS E LOPES, 1996, p. 34, 154), 
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contribui para a sensação de alongamento do tempo1 do discurso e, por conseguinte, 

intensifica a duração da violência exercida (a resistência do homem, também). Mas, 

em segundo lugar, o efeito que decorre desta delegação de competências de 

focalização, contribui, inegavelmente, para a instauração de um processo de reflexão 

extratextual2 que, em última análise, levará, em convergência com o posicionamento 

da entidade narrativa, à regulação da simpatia do leitor pelos mais fracos e, quem 

sabe, ao despertar de consciências ideologicamente adormecidas. 

De acordo com o que vimos dizendo, não se estranha, pois, que, no decorrer de 

um enredo onde a arraia-miúda é diariamente protagonista de tratamentos indignos 

e aviltantes (contra os quais, apesar das contrariedades, e como já dissemos, alguns 

se vão gradualmente insurgindo), a revolução de Abril, tardiamente conhecida no 

latifúndio, surja, num primeiro plano (centrado na personagem Maria Adelaide 

Espada), como episódio redentor, induzindo a choros e a abraços de alegria ao 

“ouvir na rádio, Viva Portugal” (SARAMAGO, 1982, p. 351-354). 

Num segundo plano, no entanto, que em muito contribuirá para o 

ensombramento destas alegrias e contentamentos, o narrador dá-nos a saber que, 

tal como no passado (em que não se viam diferenças entre “o latifúndio monárquico 

e o latifúndio republicano” – SARAMAGO, 1982, p. 34), também agora, depois da 

Revolução, a fatalidade da pobreza continua a perseguir o Povo. É certo que os 

tempos se tornam outros, ou não soubéssemos nós que os senhores sem rosto do 

grande mar do latifúndio choram em cortes reunidos com os seus acólitos (por 

motivos bem diversos dos de Adelaide Espada, porém) (SARAMAGO, 1982, p. 356). 

Sem força e sem poder para continuar a manipular o Povo, uns fogem para o 

estrangeiro, outros ficam pelo Alentejo. Em todo o caso, azeda a esperança na 

mudança propugnada pelos ventos da revolução e se começa a ouvir-se que acaba a 

guerra em África, não se ouve falar do acabar da guerra no latifúndio (SARAMAGO, 

1982, p. 357). Não deixam os -bertos que restam ceifar o trigo das suas searas e, não 

havendo trabalho, continuam os rigores e as dificuldades do passado próximo, como 

se “o futuro” nada mais fosse do que “o presente a andar lentamente para trás” 

(JORGE, 1980, p. 159). 

A revolução parece anoitecer “tão pouco tempo (…) depois de Abril e de Maio” 

(SARAMAGO, 1982, p. 357) e, longe de Lisboa, o povo alentejano parece ter sido 

abandonado pelos ideais democráticos e pelos responsáveis pela sua consecução. 

Assim, numa tentativa de recuperar os direitos não atribuídos, a população subleva-

se, fazendo a sua própria rebelião, ocupando, nesse dia que, como já dissemos, se 

apoda de “levantado e principal” (SARAMAGO, 1982, p. 366), os montes e herdades 

dos Norbertos e Gilbertos ausentes (SARAMAGO, 1982, p. 364). 

Atitude extrema para uma situação extrema, não restam dúvidas. Não parecem 

restar, pelo menos, para um narrador ideologicamente empenhado que, desde o 

início, vinha sintonizando o seu ponto de vista e a sua simpatia com os mais 

desfavorecidos. E se acreditarmos que quem lê a obra lê o autor, então não ficam, 
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também, quaisquer dúvidas sobre o posicionamento social de José Saramago. Afinal, 

como afirmou em entrevista de 1982, “O escritor é um homem do seu tempo ou não 

é. O que escreve será sempre acção política ou omissão” (SARAMAGO, citapor por 

GÓMEZ, p. 205), mas desta última não corre o escritor o risco de ser acusado. 

 

Notas 

 
1 A consciência da dificuldade em narrar o tempo fica patente no seguinte excerto: “Todos 

os dias têm a sua história, um só minuto levaria anos a contar, o mínimo gesto, o descasque 

miudinho duma palavra, duma sílaba, dum som, para já não falar dos pensamentos, que é 

coisa de muito estofo, pensar no que se pensa, ou pensou, ou está pensando, e que 

pensamento é esse que pensa o outro pensamento, não acabaríamos nunca mais”. 

(SARAMAGO, 1982, p. 59). 

 
2 “Escrever”, como afirma Saramago, “é uma transfusão de sangue para o lado de 

fora” (citado por AGUILERA, 2010, p. 207)  
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Do filosofar sobre a 

morte: uma leitura das 

ideias de suicídio e morte 

em José Saramago* 
 

 

FABIANA TAKAHASHI 

 

 

 

 

 

Si me hubiera correspondido a mí el mostrarlo en su 

circunstancia más grandiosa [a Catón], habríalo presentado 

todo ensangrentado, desgarrándose las entrañas, más que 

empuñando la espada,  como hicieron los escultores de la 

época. 

Michel de Montaigne 

 

La literatura no puede ser el adorno del poder sino el 

remordimiento de las imperfecciones de una sociedad. 

José Cardoso Pires 

 

José Saramago se refere à morte em todas as suas novelas e com diferentes 

raízes e implicações em cada uma delas. Esta se torna presença constante, tanto 

quanto a vida. Nunca aparece dramatizada, mas sim como outra cara da mesma 

moeda que é a existência. Estes fragmentos que Saramago deixa como pistas de seu 

pensamento, serão as peças que constituirão o novo quebra-cabeças que pretende 

modelar a ideologia do autor em uma nova leitura a respeito do tema. 

Para Edward Said,  

 

La verdadera lectura filológica es una lectura activa; supone 

adentrarse en los procesos de lenguaje que de hecho se 

desarrollan en las palabras y revelar lo que pueda estar 

oculto, incompleto, enmascarado o distorsionado en el texto 

al que nos enfrentemos, así pues, según esta concepción de 
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lenguaje las palabras no son indicadores o significantes 

pasivos que sustituyan a alguna realidad superior; son, por el 

contrario, un elemento constitutivo esencial de la propia 

realidad (SAID, 2006a, p.83). 

 

Sem dúvida que a obra na qual o romancista se detém mais extensamente 

sobre o tópico da morte é em As intermitências da morte, que em uma de suas 

passagens diz: 

 

Y nosotros, preguntó uno de los filósofos optimistas con un 

tono que parecía anunciar su próximo ingreso en las filas 

contrarias, qué vamos a hacer a partir de ahora, cuando 

parece  que todas las puertas se han cerrado, Para empezar, 

levantar la sesión, respondió el de más edad, Y luego, Seguir 

filosofando, ya que nacimos para esto, y aunque sea sobre el 

vacío, Para qué, Para qué, no sé, Entonces, por qué, Porque la 

filosofía necesita tanto de la muerte como las religiones, si 

filosofamos es porque sabemos que moriremos, monsieur de 

montaigne ya dijo que filosofar es aprender a morir (grifos 

meus). 

 

E é aí onde Saramago deixa “semeado” o nome de Montaigne. Logo, em sua 

reportagem o autor “contaba que su familia de espíritu, los escritores que lo 

marcaron definitivamente, fueron Gogol, Montaigne (“que debería ser de lectura 

obligatoria para todo aquel que pretenda escribir bien”), Cervantes y, sobre todo, 

Kafka” (citado por FRIERA, 2012).  

Se acreditamos junto com Nietzsche que 

 

la  verdad relativa a la historia de la humanidad constituye 

“un ejército móvil de metáforas y metonimias” cuyo 

significado es preciso decodificar incesantemente mediante 

actos de lectura e interpretación basados en la  idea de que la 

forma de las palabras es portadora de realidad; una realidad 

oculta, engañosa, difícil y que nos ofrece resistencia (citado 

por SAID, 2006a, p. 82). 

 

veremos então a continuação, de que maneira aparece Montaigne, assim 

mencionado ao passar uma única vez nesta novela, arraigado primeiro nas 

metáforas, depois no pensamento do novelista português. 

Fazer uma leitura do corpus saramaguiano e especificamente aprofundar na 

novela Todos os nomes, considerada por Eduardo Lourenço “la historia de amor más 
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intensa de la literatura portuguesa de todos los tiempos”, é uma aventura que vale a 

pena.  Mas abordá-la desde a visão de um pensador como Edward Said, é ainda uma 

razão maior para se adentrar no desafio da análise literária, porque como apontou 

Paul Bove, “el efecto Said nunca es el de silenciar a los demás… Su meta es más bien 

irritar, aguijonear, inquietar y preocupar de modo de producir resultados 

estimulantes e interesantes” (citado por BHABHA, 2006, p. 69).  

Em sua famosa obra Orientalismo, Edward Said apoia sua análise em dois 

teóricos franceses do sec. XX. De Michel Foucault retoma a ideia de gerar um novo 

rol para o intelectual mediante a busca de uma maneira diferente de perceber e de 

fazer as coisas, corroendo a obviedade e o lugar comum. Por outro lado, de Jacques 

Derrida toma a prática crítica da desconstrução, baseada na observação de que os 

discursos ocidentais estão estruturados em termos de oposições hierárquicas, onde 

a um dos termos lhe foi designada uma prioridade superior em detrimento do 

segundo, inferior e indesejável. Observa Derrida que estas dicotomias (homem / 

mulher, Ocidente / Oriente, etc.) são meras diferenças que se hierarquizaram 

outorgando uma conotação negativa sobre o segundo termo. Afirma este pensador 

que a escrita é um ato de poder no qual quem a realiza, escolhe certas palavras, 

conceitos e ideias dentre as possibilidades e deixa deliberadamente ou não outros 

de lado, ao estar influído por uma ideologia e imerso em uma realidade determinada. 

Através de um jogo de preferências e repressões, se priorizam ideias, valores e 

argumentos por sobre outros. Portanto, segundo Derrida, estes discursos podem ser 

invalidados ou postos ‘em xeque’ se se leem as margens do texto – as notas, as 

elisões, as metáforas –, todo aquilo que o escritor brindou no segundo plano.  

Assim, esta leitura em sentido contrário ao projetado pelo autor, a leitura 

entrelinhas e atrás das linhas, contradiz a hipótese inicial que este estabelece e 

perdem consistência as oposições hierárquicas que sustentam a argumentação do 

texto. Recorrendo estes conceitos, me proponho agora ler o romance Todos os nomes 

sem buscar o óbvio nem o lugar comum – como propõe Foucault – e fazer uma 

leitura das margens, do não dito, o doado ao segundo plano, as metáforas que – 

segundo a teoria crítica de Derrida – o escritor português moldou deliberadamente 

ou não nesta obra. 

Se se busca o óbvio, o lugar comum, devemos centrar-nos na análise do 

personagem protagonista, o inicialmente desvalorizado José, com sua vida solitária 

e monótona que transcorre entre as quatro paredes de uma Conservatória Geral do 

Registo Civil, que tem como prolongação sua moradia onde passa o tempo livre 

colecionando recortes de pessoas famosas e vivendo vidas alheias até que a sua 

muda quando, ao encontrar a ficha da mulher desconhecida, sua existência adquire 

um verdadeiro propósito e, ao buscá-la em uma sorte de percurso mítico do herói, 

se encontra com o outro, ele “não eu” que o interpela e – em consequência – regressa 

a seu lugar, a Conservatória, mas modificado.  
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Vejamos, o que é fica às margens desta história? O que é que Saramago deixa 

reservado a um segundo plano? Ao referir-se à mulher desconhecida, é muito pouco 

o que contribui o narrador, o que é lógico, dado que o escritor português busca por 

em evidência a despersonalização característica do sistema burocrático. Mas deixa 

– como ao descuido – dois dados importantes ali, latentes, sem emitir opinião nem 

realizar comentários ou emitir juízo a respeito: a mulher estava divorciada e morreu 

por suicídio.  

Se pensássemos que Saramago colocou estes dados como um acessório ou 

anedota, simplesmente como para encher os espaços vazios deixados por esta 

mulher, cairíamos num total desconhecimento do autor, para quem nada em seus 

romances, nem o dito nem o calado, está livre ao azar. O divórcio é neste caso romper 

o mandato cultural que relaciona à mulher com ser esposa e mãe.  Dita ruptura 

implica por em perigo a família como núcleo social e, por conseguinte, à sociedade 

como tal; é precisamente a este mandato, que a mulher desconhecida desafia e se 

opõe contra o seu bem estar individual, em oposição do bem estar da sociedade a 

que enfrenta, mostrando seu forte espírito transgressor.  

Mas sabemos também que esta mulher morreu. E longe de tratar-se de uma 

morte natural ou acidental, ela se suicidou. O tema do suicídio não é menor, mas tem 

uma conotação negativa com implicações religiosas, morais, psicológicas e 

sociológicas, que se reproduziram ao longo da história da humanidade e na maioria 

das culturas. O suicídio é, segundo Durkheim, uma morte causada por uma ação 

iniciada com a intenção de provocar a própria morte e desde a antiguidade foi um 

tema tratado com uma combinação de desprezo e negação. Nas culturas prévias ao 

cristianismo, o suicídio era uma morte com honra, sempre e quando quem retirasse 

a vida fosse nobre ou rico. No caso dos escravos, suicidar-se redundava numa perda 

econômica para seus amos; na Idade Média este fato era fortemente repudiado 

mediante a degradação pública do cadáver, o corpo era mutilado e os familiares 

eram privados de seus bens como um exemplo de lição para todo aquele que 

pensasse em cometê-lo. 

Quanto aos livros sagrados, no caso específico da Bíblia cristã, são numerosos 

os suicídios que se podem contar, sem que o autor bíblico emita juízo sobre estes 

fatos. Somente se limita a narrá-los, o qual não implica que esteja de acordo com 

eles. É recente a partir dos escritos de São Agostinho que a igreja católica condena 

este método seguindo a lógica de que a vida é um presente de Deus e reprová-la é 

também reprová-lo. A teologia medieval configurou as ideias de céu – paraíso eterno 

de bem estar espiritual- e de inferno – como lugar de tormento também eterno das 

almas – tal como se concebem na atualidade.  

É no inferno onde estão condenadas as almas suicidas e são muitos os 

escritores que incursionaram nesta temática sendo talvez A Divina Comédia a obra 

mais conhecida, onde se ordenam em nove círculos os pecados desde os mais leves 

até os mais graves. Os suicidas aparecem em um dos últimos, o sétimo círculo, dos 
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violentos contra si mesmos. Estes castigos surgiram como uma forma de sancionar 

este ato mediante o uso do poder que esgrime a linguagem religiosa com o que 

esteve sempre ligado. De fato, os mortos foram historicamente enterrados no que se 

denomina ‘campo santo’, nome que se dava aos terrenos pertencentes à igreja; os 

enterros respondiam a uma hierarquia relacionada com a posição socioeconômica 

do morto: dentro da igreja os nobres e ricos, e fora os demais, estando mais 

afastados da edificação quem mais longe estiver de serem ricos. Também ali se 

buscou um lugar especial para os suicidas, quem não merecia o cemitério, eram 

enterrados fora dos limites e da vista dos demais.  

Através do tempo se tratou os suicidas como mentalmente insanos, primeiro, 

e como socialmente inadaptados, depois. Esta ideia continua ainda na atualidade, 

quando constitui a causa mais importante de mortes no mundo, com uma cifra diária 

de um milhão de pessoas a cada ano por suicídio (cf. dados fornecidos pela 

Organização Mundial de Saúde, 20012), sem contar quem tenta fazê-lo sem êxito e 

aqueles que não se pode comprovar. Muito menos os meios de comunicação massiva 

exibem este tipo de notícia, já que o suicídio é considerado uma conduta de tipo 

‘contagiosa’ segundo a tese apresentada por Paul Moreau de Tours em Contagion del 

suicide (1875) e por Paul Aubry em La contagion du meurtre (1896). Não há reparo 

em mostrar notícias e imagens com qualquer outra causa de morte, mas o suicídio 

passa sempre despercebido. 

Da classificação que realiza Emile Durkheim somente me interessa o 

chamado suicídio egoísta, em contraposição com o suicídio altruísta; a diferença 

deste último, que consiste na imolação da pessoa que representa uma vontade 

coletiva relacionada com sua sociedade – coloquemos o exemplo dos suicidas que 

sacrificam sua vida por uma causa que acreditam ser justa –, o suicídio egoísta é, ao 

contrário, uma forma de desligar-se da sociedade de maneira violenta, de renegar 

os vínculos que o unem com ela, entrando num conflito direto com a sociedade: 

 

Se plantea aquí la cuestión del poder que tiene la sociedad 

sobre el individuo. Un suicidio que en su formularse se 

desvincule de tradiciones o altruismos culturales se percibe 

como un ataque a la sociedad que es rechazada en el acto 

mismo de la muerte y como una afirmación del individuo, que 

escapa al control de la sociedad y de sus normas. Se revela en 

todo este esquema que la persona en su individualidad se 

considera algo que pertenece al grupo. Lejos de ser la 

expresión de una moral colectiva, el suicidio egoísta escapa a 

la fiscalización de la ley y se sustrae a su esfera de dominio 

(HORRACH, arquivo eletrônico, ver referências). 
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Desde esta perspectiva se evidencia como o sistema social põe em 

funcionamento diferentes mecanismos para impedir e condenar a conduta suicida 

com o fim de conservar seu poder sobre o indivíduo que se considera parte dela. A 

mulher desconhecida é, então, uma subversora dessa tutela social, à que decide não 

submeter-se, transformando-se assim numa transgressora, uma mulher que, assim 

como decidiu não seguir o mandato cultural de ser esposa nem mãe, decidiu também 

rechaçar a sociedade, reafirmando-se neste ato como indivíduo, em uma 

“emancipación de lo individual con respecto a lo colectivo (HORRACH, arquivo 

eletrônico, ver referências)”.  

Fica claro neste ponto que a mulher desconhecida a que José lhe deve sua 

conversão, não foi em vida uma mulher comum que passou sem deixar rastros: ao 

contrário, deixou as pistas precisas que o personagem principal necessitava seguir 

para ir operando uma mudança tão radical que vai desde a invisibilidade e a 

submissão, ao perigosamente transgressor.  

No entanto, indaguemos a origem deste pensamento. Retomando neste ponto 

a menção que Saramago faz de Montaigne no romance As intermitências da morte 

acima apontada, podemos ver que o capítulo citado pelo autor português é o 

vigésimo do livro primeiro, intitulado “De cómo filosofar es aprender a morir” 

pertencente a seus famosos Ensayos. Este pensador projeta ali a ideia das bondades 

de uma morte inevitável, que implica a formação no homem de uma consciência de 

amor e proximidade com ela. Inclui uma frase de Cícero: “quitémosle lo raro, 

acerquémosla a nosotros, acostumbrémonos a ella, no tengamos nada tan a menudo 

en la cabeza como la muerte”. Esta é para Montaigne a forma de pensar do homem 

inteligente porque supõe a premeditação da liberdade. Voltarei mais adiante sobre 

este ponto. A alusão à morte e a tê-la presente em todo momento para familiarizar-

nos com ela, ronda toda sua obra. Saramago, por sua parte, sendo coerente com suas 

ideias, declara: “Me gustaría morir siendo plenamente consciente. Me parece una 

putada morirse cuando uno está durmiendo. Eso no se le hace a un ser humano. Me 

gustaría morirme siendo consciente de que me estoy muriendo y mirando a las 

personas que quiero”. (SARAMAGO, 2006, não paginado).  

Este encontro do homem com a morte, na solidão, aparece também tratado 

por Montaigne quando se refere à atuação e o fingimento da vida frente à 

autenticidade do momento da morte. Considera que enquanto se vive, o homem 

representa um papel, se veste com um disfarce, pronuncia fingidos discursos no qual 

considera algo assim como a comédia da vida. Todavia – diz – é no último ato desta 

comédia, no último papel do homem com a morte, onde “no hay ya nada que fingir, 

hemos de hablar en cristiano, mostrar lo bueno y lo malo que llevamos en el fondo 

del cántaro” (MONTAIGNE, 2005, p. 120). E cita Lucrecio (3, 57-58)  quando diz 

que “pues entonces por fin del hondo pecho son proferidas voces verdaderas: la 

máscara se quita y queda el hombre”.  Saramago, o homem que escreve sobre a 
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morte, não teme no último momento – segundo ele mesmo expressa – olhá-la de 

cara.  

Afirma Montaigne que vivendo assim, próximo à ideia da morte, com ela tão 

internalizada, sempre se está prestes para morrer, em qualquer momento: “como 

aquel que continuamente se arropa con sus pensamientos y en sí los pone, estoy en 

todo momento preparado para lo que pueda acontecerme; y no me anunciará nada 

nuevo la llegada de la muerte. Se ha de estar siempre calzado y presto para salir, en 

la medida de lo posible” (MONTAIGNE, 2005, p. 128). É por isso que ele se 

desprendeu dos afetos e dos bens terrestres, e não lamenta partir em qualquer 

momento: “me desligo de todo; heme despedido a medias de todos, excepto de mí 

mismo. Jamás hombre alguno aprestose a dejar el mundo más pura y plenamente ni 

separose de él más totalmente” (MONTAIGNE, 2005, p. 129). Os romances 

saramaguianos que tomamos como exemplos neste trabalho, o velho que decide 

deixar para trás suas dolências e o músico, não temem morrer. Tampouco a mulher 

desconhecida. Nada material os ata ou os detém nesta vida.  

Relacionado com isto, Montaigne cita uma frase de César sobre qual é a morte 

mais desejável, a que responde que é “la menos premeditada y la más corta” 

(MONTAIGNE, 2005, p. 607). No entanto, o filósofo considera esta resposta em certo 

modo, covarde, e acrescenta imediatamente sua postura de que “nadie puede decir 

que está decidido a morir, si teme tratar de la muerte y no puede soportarla con los 

ojos abiertos”. Aqui é onde expõe sua verdadeira ideia sobre a morte, familiar, 

próxima, que é, ao mesmo tempo, parte da vida, ideia que toma Saramago nAs 

intermitências, onde uma morte convertida em mulher formosa, despojada de todas 

as imagens tenebrosas com que se investiu ao longo da história, convive com o 

músico, se tornam íntimos, e ele chega ao ponto de amá-la. 

Montaigne compara a morte com um inimigo inevitável. Se fosse possível 

aludi-la, diz, aconselharia ele tomar as armas da covardia, mas como não há forma 

de ladeá-la nem couraça que defenda dela, seu conselho é o de fazer-lhe frente 

valentemente e combatê-la. Saramago, fazendo também uso da linguagem bélica 

para se referir à morte diz: “Nada ni nadie puede vencer a la muerte. Ella es la 

vencedora de todas las batallas” (SARAMAGO, 2010, 190-191). O único modo é 

converter este inimigo em amigo – diz Montaigne- é familiarizando-se com ela, 

levando-a sempre na mente, amigando-se com ela tanto nos momentos felizes e 

prazerosos como nos outros. Assim é que deixará de ser uma inimiga e passará a 

formar parte de nossa vida; deste modo a morte já não poderá nos derrubar nem 

nos debilitar; assim é como no final de As intermitências da morte, ao outro dia 

ninguém voltou a morrer e em Todos os nomes, a mulher desconhecida aparece como 

uma vencedora. 

Mas uma ideia chave que já foi acima mencionada e que aqui retomo e 

ressalto é a que incorpora Montaigne da morte como liberação. Premeditar a morte 

– diz – é premeditar a liberdade e “el que aprende a morir, aprende a no servir. El 
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saber morir nos libera de toda atadura y coacción  no existe mal alguno en la vida 

para aquel que ha comprendido que no es un mal la pérdida de la vida” 

(MONTAIGNE, 2005, p. 127). Também para Saramago a morte é liberadora das 

ataduras e da coação. Não é para ele um mal perder a vida; ao contrário, renega o 

escritor português de uma velhice eterna ou de uma enfermidade interminável.  

Este projeto é recorrente na primeira parte de As intermitências da morte, 

quando põe os enfermos e os anciãos amontoando-se nos hospitais e lares “del feliz 

ocaso”. A verdadeira liberação a expõe na decisão mediante a qual – e como 

contrapartida da ideia de conservar a vida a qualquer preço- o velho persuade a sua 

família para que o levem a morrer e tomam a decisão também de levar para morrer 

a uma criatura enferma. Ambos, sem esperanças, fizeram uso de sua liberdade de 

decidir colocando fim a seus tormentos e se liberarem deles. 

Nesta ideia de morte salvadora insiste Montaigne, mostrando-a como a única 

capaz de liberar o homem de todas suas prisões e, portanto, a considera um 

privilégio. Ao deixar de lhe temer, não há prisão possível a qual temer, ao que 

acrescenta: “consiga quien pueda este privilegio; esta es la auténtica y soberana 

libertad que nos permite hacer la higa a la violencia y a la injusticia y burlarnos de 

las prisiones y de los grilletes” (MONTAIGNE, 2005, p. 132). 

Esta liberação está intimamente ligada à ideia da religião. Para Montaigne, 

não é a religião a que afasta com suas promessas de paraísos e céus o homem dos 

sofrimentos, mas a morte, que é “la exención de toda pena” (MONTAIGNE, 2005, p. 

132). A morte é o final de todas as coisas, que despoja ao homem de tudo quanto a 

vida lhe deu: “al igual que nuestro nacimiento nos trajo el nacimiento de todas las 

cosas, así nuestra muerte producirá la muerte de todas las cosas” (MONTAIGNE, 

2005, p. 132). Não há razão para temer-lhe tanto e durante tão longo tempo a algo 

tão súbito, tão breve como a morte. Também Saramago adverte em As intermitências 

da necessidade que tendem as religiões do temor dos homens à morte, para 

justificar assim sua existência. Expressa o Nobel português em consonância com seu 

pensamento ateu e materialista: 

 

El problema está ahí: nos morimos, y entonces nos 

preguntamos ¿y qué? Me muero y ¿qué pasa después? 

Algunos de nosotros sabemos que no pasa nada y punto. Aquí 

acabó. Digo que la esencia humana es un intermedio entre la 

nada y la nada. La nada, porque antes de nacer, lo que había 

antes es la nada; después, también es la nada. Pero otros no 

piensan así, piensan que tiene que haber algo, algo que llaman 

Dios. Fuera de la cabeza humana no hay ni bien, ni mal, ni 

ideal, ni Dios. No hay nada. Todo lo que llevamos está dentro 

de nuestra cabeza (SARAMAGO, 2002, não paginado), 
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Para Montaigne, cada dia nos é apresentado como roubado e insiste em que 

é necessário saber tirar proveito a essa vida roubada. Do contrário, não há motivos 

para desejar seguir vivendo: “si no habéis sabido hacer uso de ella, si os era inútil, 

¿qué  se os va en haberla perdido? ¿Para qué la queréis todavía?” (MONTAIGNE, 

2005, p. 134). A mulher desconhecida já não tem motivos para seguir vivendo uma 

vida monótona de professora de matemática e sem amor. Nada a amarra à vida; e 

por isso decide tirá-la. Quando Montaigne se refere à duração da vida, afirma que é 

o mesmo viver muito tempo ou pouco, já que tudo se reduz a um ciclo. Não importa 

a duração porque ao ser cíclica, tudo se repete: “y si habéis vivido un día, habéis visto 

todo. Un día es igual a otro” (MONTAIGNE, 2005, p. 134), justificando desta forma a 

decisão de tirar a vida enquanto não é proveitosa. 

No entanto, a morte por suicídio – e tal como o analisamos – segue sendo um 

tema sujeito sempre a juízo de toda índole. Neste sentido, considera Montaigne que 

é um néscio aquele que julga sem conhecer aquilo que não se experimentou, como 

pode ser o juízo de qualquer homem sobre a morte e cita Quirón, o centauro 

inteligente que cedeu sua imortalidade para poder morrer e escapar assim da dor. 

Diz Montaigne: “imagina cuánto menos soportable y más penosa que la que yo le he 

dado sería para el hombre una vida perdurable. Si no tuvierais la muerte, me 

maldecirías sin cesar por haberos privado de ella” (MONTAIGNE, 2005, p. 137). Esta 

é também a ideia de Saramago, quem desdenha a solitária ideia de uma velhice ou 

uma enfermidade eterna. E mais, acrescenta Montaigne que em realidade o que se 

fez foi disfarçar a morte de amargura para que os homens não optem por ela ao 

saber de suas vantagens: “he mezclado en ella algo de amargura, para impediros 

abrazarla con demasiada avidez y falta de discernimiento, al ver las ventajas que 

conlleva” (MONTAIGNE, 2005, p. 137). 

Ao que parecia ser um elogio ao suicídio, se refere Montaigne ao que 

denomina “unas muertes estudiadas y asimiladas” (MONTAIGNE, 2005, p. 120) e 

valoriza a bravura do homem enfrentando a morte. Neste ponto, fala principalmente 

da decisão de tirar a própria vida. Em primeiro lugar, desmerece as mortes “estando 

sano y reposado” e põe como exemplo a Heliogábalo, que durante longo tempo fez 

construir uma sorte de santuário desde onde eventualmente se tiraria a vida 

prevendo diferentes maneiras conforme lhe desejasse no momento. Montaigne 

qualifica esta atitude como inverossímil, porque considera que este rei teria estado 

num perigo mais iminente de morte ante, por exemplo, uma hemorragia nasal.  

Logo, se refere a quem tendo decidido tirar a própria vida se arrependeram 

e aos que só foram capazes de ferir-se, mas não de matar-se. Finalmente, resgata 

uma lista de personagens que enfrentaram com valor este momento e arremeteram 

contra a morte. São os casos de Plautio Silvano, Demóstenes e Ostorio que, diante da 

impossibilidade de completar sozinhos suas próprias mortes, deixaram que seus 

inimigos, seus agentes ou criados os assistissem nessa empreitada. Todavia, 

descarta Montaigne a possibilidade de decisão e vontade absolutas do homem frente 
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à soberania da morte e lhe atribui por completo à fortuna. Inclusive, acrescenta, 

aqueles que decidem tirar a própria vida podem fracassar em sua tentativa. 

Montaigne expressa sua admiração por aqueles que são capazes de olhar a 

morte de frente e investir contra ela com decisão.  É assim que nomeia Pomponio 

Ático, ao filósofo Cleanto e a Tulio Marcelino, os quais, por questões de saúde 

decidiram empreender um jejum até sua morte, e após isso, suas doenças 

paradoxalmente desapareceram, mas longe de mudar sua decisão por ter sanado, 

mantiveram firme a ideia de por fim a suas vidas. Todos eles pediram a aqueles que 

se encontravam ao seu redor que respeitassem sua resolução, pelo que cita Horacio 

(ars 467) quando afirma que “quien salva a alguien contra su voluntad, lo mismo 

hace que quien lo mata”; este último, pelo medo que tinham os criados de Marcelino 

de serem acusados de assassinato. Seguindo sua lógica, salvar a um suicida não é 

favorecê-lo, mas sim condená-lo a uma existência de escravidão não desejada. O 

único que o Sr. José em Todos os nomes faz é resgatar à mulher desconhecida, mas 

de outra morte, a segunda morte, que é a do esquecimento. 

Uma morte com dignidade –assegura Montaigne – melhora a reputação de 

toda uma vida e acrescenta, esta vez no capítulo XIX do primeiro livro de seus 

Ensayos, que este último momento é o que prova todas as ações da vida de um 

homem, é o dia mestre e juiz de todos os demais, o que julga todos os anos passados 

e acresce que viu a muitos dar boa ou má reputação a sua vida com sua morte. Cita, 

para exemplificar, Escipión, sogro de Pompeyo, que com sua morte por suicídio se 

livrou de uma vida mal conceituada (lhe conhece na história por seus 

contemporâneos como cruel, vingativo, avaro, licencioso e opressivo). Diz  

Montaigne que as três pessoas “más execrables e infames que yo haya conocido y de 

vida más abominable, han tenido muertes ordenadas y de perfecta compostura en 

todo” alcançando assim a redenção eterna.  

Através da leitura proposta, se explica a existência de um subtexto oculto que 

se revela como força dominante e determinante do texto. Esta leitura do não-dito e 

o apenas esboçado em Todos os nomes, nos leva a ler uma substância de conotação 

política na qual uma mulher decide desafiar o sistema desatando os laços que a 

unem a ele exercendo assim a verdadeira liberdade, ideia esta exposta por Michel 

de Montaigne, sobre a morte como liberação da opressão. A mulher desconhecida se 

equipara assim a Catón, citado pelo filósofo francês como exemplo de virtude e valor 

ante a morte quem, negando-lhe a viver sob o governo de César e o poder do perdão, 

decidiu tirar-lhe a vida deixando-se cair sobre sua própria espada, por ter a mão 

lastimada. Não havendo morto depois desta tentativa, uma vez atendido pelos 

doutores, se tirou os bandagens e se arrancou as entranhas até morrer, no que 

Montaigne chama um “doble suicidio” que admira por sua determinação e adiciona: 

“si me hubiera correspondido a mí el mostrarlo en su circunstancia más grandiosa, 

habríalo presentado todo ensangrentado, desgarrándose las entrañas, más que 
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empuñando la espada, como hicieron los escultores de la época” (MONTAIGNE, 

2005, p. 609). 

Terminarei este trabalho com as palavras de Edward Said, com as quais 

também foi aberto, quando ao falar da filologia se refere ao 

 

examen minuncioso y paciente de las palabras y la retórica, 

así como la atención de por vida a las mismas, mediante las  

cuales los seres humanos, que habitamos en el seno de la 

historia, utilizamos el lenguaje: de ahí la palabra “secular”, tal 

como la empleo, así como la palabra “mundanidad”, ambos 

conceptos nos permiten explicar no la condición eterna, 

permanente o sobrenatural de los valores, sino más bien los 

mudables fundamentos de la práctica humanística en relación 

con dichos valores y con la vida humana en la que estamos 

sumidos en este nuevo siglo (SAID, 2006, p. 85). 

 

Mediante esta leitura, nos é permitido realizar uma atualização de um 

pensador tão influente para as ideias de ocidente como o é Michel de Montaigne, 

esta vez transposto na obra de um escritor contemporâneo da envergadura de José 

Saramago e atualizado em uma leitura desde o século XXI.  E é o que como diz Said, 

“como lectores nos corresponde realizar un esfuerzo similar para adentrarnos en su 

lenguaje con la profundidad necesaria para comprender por qué lo formuló de ese 

modo concreto, con el fin de comprender cómo se elaboró” (SAID, 2006, p.86). A 

ideologia de Montaigne que impregna o pensamento saramaguiano a respeito do 

tópico do suicídio abordado neste trabalho desde uma leitura arquifilológica, pode 

bem condensar-se no seguinte comentário do Prêmio Nobel português: 

 

Yo no estaría seguro de que la vida se alce sobre la muerte. 

Casi diría que son hermanas, que, a donde una va, la otra 

sigue, y que no hay más remedio. Nosotros nos estamos 

muriendo en cada momento, empezamos a morir cuando 

nacemos y vamos en esa dirección fatalmente. Algunas células 

de nuestro cuerpo se regeneran, otras se sustituyen, pero 

otras mueren y, por lo tanto, somos un cuerpo vivo donde ha 

estado la muerte. Nosotros transportamos nuestra propia 

muerte. Y eso hay que tenerlo claro. La muerte no es la 

enemiga que llega, en la que nosotros no estábamos pensando 

y nos quedamos sorprendidos y preguntamos: ¿cómo es que 

usted aparece aquí? No, no, no tenemos por qué 

sorprendernos, ella está  ahí, a nuestro lado y hay que vivir 

con ella (SARAMAGO, 1998).  
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O suicídio constitui para Saramago – desde esta perspectiva – um modo de olhar a 

morte na cara sem temor e entregar-se a ela como um ato de suprema valentia em 

busca da mais sublime liberdade. 

 

Notas 

 

* Traduzido por Regiane Santos Cabral de Paiva. 
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Figuração da personagem: 

a ficção meta-

historiográfica de José 

Saramago 
 

 

CARLOS REIS 

  

 

 

1. A 19 de agosto de 2001, foi inaugurada na Biblioteca Nacional, em Lisboa, uma 

exposição do artista plástico José Santa-Bárbara, intitulada Vontades. Uma Leitura 

de Memorial do Convento. Estava-se ainda relativamente perto da atribuição do 

Prémio Nobel da literatura a José Saramago e o autor de Memorial do Convento 

(1982), em grande parte graças a este romance, era já uma figura com projeção e 

com notoriedade internacionais. 

 O motivo e os temas da exposição eram evidentes: o pintor fizera uma leitura 

de Memorial do Convento e as obras exibidas traduziam, num outro medium, o 

resultado dessa leitura. Recordo brevemente o que foi a mencionada exposição, que 

à época conheceu assinalável êxito de público: trata-se de 35 telas, compreendendo 

11 estudos, com recurso a diferentes técnicas e predominância do óleo e da têmpera 

vinílica sobre papel colado; todos os estudos usam o pastel, com uma exceção (uma 

aguarela). A feição geral das obras revela-nos um conjunto de figuras com rostos 

alongados, individualmente e em grupos, pintados em cores sombrias e envoltos por 

uma atmosfera pesada e dramática.  

 Importa sublinhar desde já que se trata, neste conjunto pictórico, sobretudo 

de personagens, para usar um conceito que provém do romance e que aqui é 

pertinente. E parece estranho, à primeira vista, que nenhum dos quadros fixe a 

monumentalidade do convento que dá título ao romance: ele aflora apenas e de 

forma parcelar ou implícita em episódios (e em telas) como, por exemplo, “A ara de 

Cheleiros”, “Infanta gatinhando”, “Os fazedores do capricho” e sobretudo  “Os 

passatempos d’El-Rei”, este último um quadro a que deverei voltar. Para além disso, 

o pintor fixou-se em ações e em contextos que, articulando-se com as personagens, 

desde logo sugerem o reiterar de componentes ideológicos que semanticamente 

estruturam a história contada no romance: o esforço anónimo dos operários, os 

cenários da Inquisição, a construção da passarola voadora. Aqueles componentes 
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ideológicos e também, naturalmente, o tempo histórico em que transcorre a ação do 

Memorial do Convento, ou seja, o século XVIII português e o reinado de D. João V, que 

a História, digamos, oficial fixou com o cognome de Magnânimo. É em função do 

tempo histórico, da sua representação ficcional e das figuras que nela encontramos 

que me interessa aqui a pintura de José Santa-Bárbara, em diálogo ativo com o 

romance Memorial do Convento e, pela mediação deste,  com aquele tempo histórico. 

 

2. Encontram-se no catálogo Vontades. Uma Leitura de Memorial do Convento breves 

textos que constituem uma boa abertura para a análise do diálogo a que me referi, 

um diálogo desenvolvido em função da triangulação História-ficção-pintura. Num 

deles, é o próprio pintor quem nota que Saramago “deu nome aos fazedores do 

capricho, João Francisco, João Elvas, Manuel Milho, Julião Mau-Tempo, José Pequeno, 

Francisco Marques, Joaquim da Rocha, Baltasar Mateus, Blimunda”; e logo depois, 

Santa-Bárbara  cita o conhecido passo do Memorial do Convento em que são 

alfabeticamente elencados os nomes dos tais fazedores: “Torná-los imortais, pois aí 

ficam, se de nós depende, Alcino, Brás, Cristóvão, Daniel, Egas, Firmino, Geraldo…” 

Ou seja, todos os nomes, sem título de distinção social ou apelido de família, 

remetendo-se deste modo e por antecipação para a lógica da nomeação do 

desconhecido que reencontraremos num outro romance de Saramago, precisamente 

Todos os Nomes (1997). Por fim: “Aqui fica a minha «leitura» d’aquilo que para mim 

é a verdadeira História”. Como quem diz (repare-se nas aspas): há uma «leitura» 

outra, que não é modelizada em palavras, mas em imagens, e a “verdadeira História” 

requer a questionação (ideológica, bem entendido) da versão oficial que uma outra 

História tratou de instalar no imaginário que dela se alimentou.  

 O próprio José Saramago confirma o que fica sugerido no breve texto que 

escreveu para o catálogo. Ou seja: a questionação empreendida por Santa-Bárbara, 

pela via da pintura, prolonga o romance e aprofunda a indagação da História que 

nele pode ler-se. Destaco três ideias desse texto: uma, Santa-Bárbara não pinta a 

História, mas sim uma sua representação literária, ou seja, a ficção meta-

historiográfica chamada Memorial do Convento; outra, o pintor “representou e 

sublinhou a figuração humana do Memorial do Convento”, quer dizer, valorizou nele 

o processo retórico-narrativo de construção de personagens; outra ainda, a pintura 

como re-figuração permitiu a Saramago  superar aquela espécie de persistente 

inibição que o fez retardar por algum tempo a autorização para adaptações 

cinematográficas (para estas, não para as teatrais ou para as operáticas) do 

Memorial do Convento. “Não quero ver as caras das minhas personagens”, dizia 

Saramago; mas agora, vendo as telas de Santa-Bárbara, “sei, finalmente, como era 

Blimunda”. O que quer dizer que a pintura deu à personagem o rosto que o romance 

mal havia esboçado.  

 Curiosamente, é um outro escritor, Orlando da Costa, quem, igualmente num 

texto do catálogo, nota: “Neste conjunto de quadros impõe-se sobretudo a figuração, 
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como uma ordem a que o pintor obedece com um sentido de liberdade instrumental 

de criatividade interpretativa, figurantes sem voz, personagens  carregadas de 

silêncio e vontades, vontades, mesmo em trabalhos forçados”. O termo figuração 

está dito e tem um alcance teórico e metodológico que hoje tratamos de acentuar, 

no que toca ao seu significado conceptual (cf. REIS, 2006, p.9-23); no caso de Santa-

Bárbara, o movimento de figuração confirma a relevância das personagens como 

imagens disponíveis para uma releitura cuja dimensão fenomenológica é salientada 

num outro texto do catálogo, o do também pintor Rogério Ribeiro. Diz Ribeiro: os 

quadros de Santa-Bárbara são uma “construção paralela, um outro tecido, 

associando o desígnio de dar forma, onde cada um já pôde construir as inevitáveis 

imagens mesmo que as não represente”; e assim, se o pintor pôde propor um “certo 

rosto das personagens”, não é essa proposta outra coisa a não ser o resultado de 

uma leitura da História e de algumas das suas personagens agora refiguradas, desde 

logo em confronto com as imagens que a leitura de cada leitor tratou de constituir. 

Melhor: trata-se de uma leitura da leitura da História, pois que ela se centra num 

romance que só o foi a partir da pesquisa meta-histórica que o escritor José 

Saramago levou a cabo, para proceder à figuração ficcional de D. João V. 

 Outra questão seria a de saber até que ponto as telas de Santa-Bárbara, cada 

uma por si ou todas em conjunto, assumem alguma coisa da narratividade de que o 

romance de Saramago naturalmente é tributário. O que bem se compreende, não só 

por força da basilar natureza modal do romance como narrativa, mas também como 

efeito derivado daquela outra narratividade que é própria de muitos textos 

historiográficos ou similares (por exemplo, as biografias), designadamente aqueles 

que o escritor terá lido para escrever o seu romance. Se hoje a problematização da 

narratividade se alarga a outros âmbito modais (a poesia) e até a práticas artísticas 

não-verbais (a música e a pintura) (cf. STEINER, 2004; TARASTI, 2004; HÜHN e 

KIEFER, 2005; MCHALE, 2009; TOOLAN, 2011), com mais razão ela pode colocar-se 

quando falamos da pintura  como “leitura” do romance. Esta é, contudo, uma questão 

que ultrapassa os limites desta análise.  

 

3. Que a literatura constitui um fundamental veículo de conhecimento de épocas, de 

costumes, de figuras e de acontecimentos é bem sabido, como também se sabe que 

ele é de natureza diferente daquele que a reflexão científica busca, incluindo-se aqui 

o conhecimento histórico facultado pela historiografia. Porque o conhecimento que 

a literatura permite modeliza-se em função de fatores normalmente alheios ao 

discurso científico: a configuração de mundos ficcionais, sem obrigação de 

verificação empírica ou de validação documental; a propensão para a elaboração 

simbólica, metafórica ou alegórica; a vocação para cultivar, na linguagem verbal que 

em primeira instância suporta o discurso literário, procedimentos estilísticos de 

muito variada feição. 
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 Quando a literatura se faz romance, o conhecimento que dela decorre tende, 

em todo o caso, a homologar-se (como é óbvio, a homologia é coisa diversa da 

analogia) ao da historiografia. Por isso, o romancista e historiador Alexandre 

Herculano dizia, em 1840, que “o noveleiro [entenda-se: novelista] pode ser mais 

verídico do que o historiador; porque está mais habituado a recompor o coração do 

que é morto pelo coração do que vive”; e acrescentava: “Essa [a novela] é a história 

íntima dos homens que já não são: esta [a história] é a novela do passado” 

(HERCULANO, 1840, p. 243). 

 O raciocínio de simetria que Herculano explana inviabiliza-se quando, muito 

depois do idealismo romântico que o determinou e em tempo de pulsões pós-

modernistas, o romance fomenta visões alternativas da História e desafia o 

conhecimento que dela temos. Por isso, faz sentido dizer que “a ficção histórica pós-

modernista constrói e desenvolve dispositivos de contraditória conjetura e 

autorreflexividade, de modo a questionar a natureza do conhecimento histórico, 

tanto de um ponto de vista hermenêutico como de um ponto de vista político” 

(WESSELING, 1991, p.117). 

 Conforme é notório, uma parte importante da ficção de José Saramago 

constitui uma ativa interpelação da História, através da palavra do romance. Desde 

Manual de Pintura e Caligrafia (1977) e Levantado do Chão (1980) que assim 

aconteceu, então ainda de forma moderada. Mas é o romance Memorial do Convento 

que constitui, no conjunto da produção saramaguiana, uma verdadeira pedra 

angular, em vários aspetos e também naquele a que me reporto: tanto do ponto de 

vista temático, como no que toca às estratégias narrativas nele instauradas, como 

ainda pela peculiaridade do seu estilo,  Memorial do Convento revelou-se um  

momento de viragem  técnica e de refinamento ideológico, reafirmando a vocação 

para aquela interpelação da História que ficou referida e que foi retomada, em 

termos diferentes, na História do Cerco de Lisboa (1989). 

 De forma necessariamente sintética e antes de voltar a figuras históricas 

presentes no Memorial do Convento, trato de recordar que  um  traço  evidente  da 

ficção  de José Saramago é, por certo, o impulso para operar uma revisão da História, 

em função de um ponto de vista ideológico que  subverte imagens e heróis 

aparentemente estabilizados pela historiografia oficial. A lição do historiador  

Georges Duby é, neste contexto, indispensável; a partir dela, Saramago valoriza a 

condição dos obscuros e dos anónimos, multidão esquecida cujo esforço coletivo foi, 

afinal, o motor da História. Modela-se, assim, uma ficção em que se contempla uma 

dinâmica histórica anti-heróica e anti-individualista, deduzida  de um labor de 

reflexão com a propensão doutrinária que pode ler-se nestas palavras:  

 

Diria eu que a História, tal como se escreve, ou – repetindo a 

provocação –  tal como a fez o historiador, é primeiro livro, 

não mais que o primeiro livro. Claro que não esqueço que o 
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mesmo historiador sempre fará, ele próprio, outras viagens 

ao tempo por onde antes viajara, esse tempo que por sua 

intervenção deixara de ser informe, que passara a ser 

História, e que, graças a visões novas, a novos pontos de vista, 

a novas interpretações, irá tornando sucessivamente mais 

densa a imagem histórica que do passado nos vinha dando. 

Restará sempre, contudo, uma grande zona de obscuridade, e 

é aí, segundo entendo, que o romancista tem o seu campo de 

trabalho. (SARAMAGO, 1990, p. 19)  

 

  Na História refigurada pela ficção (o “campo de trabalho” do romancista) 

sobressaem as contingências e as fragilidades de mitos e de heróis que o discurso 

ficcional repensa e relativiza. Assim, a construção do Convento de Mafra é descrita  

à luz dessa visão relativizadora e subversiva, que privilegia as figuras de Baltasar 

Sete-Sóis, de Blimunda ou do padre Bartolomeu Lourenço e da sua passarola 

voadora; e a conquista de Lisboa (em História do Cerco do Lisboa) é reescrita, no 

nosso tempo, por um revisor de provas tipográficas, cuja ousadia consiste em negar 

(literalmente) factos da História oficial: o relato ficcional impõe, então, o seu poder 

de reconstrução de uma memória coletiva cujas crenças ele vem abalar. Sem 

maiores delongas (até porque este é um tema amplamente visado pela bibliografia 

saramaguiana), lembro apenas as palavras com que Saramago respondeu a uma 

pergunta que incidia precisamente sobre a revisão ficcional da História.  “Creio que 

a História não pode ser corrigida, que não pode ser reescrita infinitamente (…). 

Talvez eu pensasse mais numa espécie de reivindicação ou o ato de chamar à 

presença.” A expressão que aqui faz sentido é reclamar, vocábulo que duplamente 

designa o chamar de novo e o tom de exigência que toda a reclamação implica. O 

escritor concorda: “Exatamente: reclamar a presença.” (REIS, 1998, p. 84-85). 

  

4. Volto ao Memorial do Convento, às Vontades de José Santa-Bárbara e a figuras 

históricas que são reclamadas pelo escritor e, depois dele, pelo pintor. Com elas e a 

par delas, emergem outras figuras, congenitamente ficcionais estas últimas;  elas são 

necessárias, contudo, para que se faça justiça, mais de dois séculos depois, ao que 

terá sido o seu trabalho de “fazedores do capricho”, ou seja, de construtores de um 

enorme convento que o rei D. João V, na sua frívola megalomania, mandou erigir. 

 Há um passo do Memorial do Convento em que metadiscursivamente (e bem 

de acordo com o ethos pós-modernista) o narrador se refere à necessidade de 

redizer o já dito, mas agora num registo que mostre o que antes ficou oculto; e isto  

porque, segundo o escritor, a instância e o testemunho historiográficos (“não mais 

que o primeiro livro”) legaram também  “uma grande zona de obscuridade” que deve 

agora ser iluminada. É quando, depois de descrever o árduo trabalho de quantos 

desbastam a pedra, a transportam e a trabalham, o narrador declara:  
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São trabalhos já ditos, que mais facilmente se recapitulam por 

serem de força bruta, porém, é causa da sua reiteração não 

consentir que esqueçamos o que, por tão comum e de tão 

mínima arte, se costuma olhar sem mais consideração que 

distraidamente vermos os nossos próprios dedos escrevendo, 

assim de um modo e outro ficando oculto aquele que faz sob 

aquilo que é feito. (SARAMAGO, 1982, p. 239).   

   

 Tal como aqui e em prol de uma memória renovada, torna-se necessário, 

então, rever figuras históricas e fazer com que, no universo da ficção, elas coabitem 

com entidades ficcionais, de modo a que “aquilo que é feito” (o convento) não 

condene ao esquecimento “aquele que faz” (quem trabalhou, a mando do poder real 

consubstanciado em D. João V). Aquela coabitação configura, assim, o que John 

Woods, numa obra clássica sobre a semântica da ficção, chamou modalidades mistas 

de existência (cf. WOODS, 1974, p. 42 ss.). 

 De acordo com aquele conceito, o rei D. João V e o músico Domenico Scarlatti 

são seguramente personalidades históricas, confirmadas como tais em testemunhos 

diversos; Baltasar  Sete-Sóis e Blimunda são entidades ficcionais, sem outra 

existência que não seja a que o mundo possível ficcional de um romance  consente, 

o que não quer dizer, como veremos, que delas se faça uma leitura puramente 

imanentista ou indiferente a possíveis fontes em que elas (em especial a segunda) 

se baseiam; por sua vez, Bartolomeu Lourenço, assim denominado no romance, 

revela-se-nos numa situação singularmente ambivalente: com o nome que tem no 

Memorial do Convento, ele assume  uma condição ontológica que somos levados a 

entender como similar à de Baltasar e de Blimunda, com quem, de resto ele convive 

e sobre quem detém um claro ascendente. Mas ao ser Bartolomeu Lourenço quem 

concebe uma passarola voadora de que existem notícias algo fantasiosas, 

permitimo-nos reconhecê-lo como personalidade historicamente convalidada: 

trata-se do padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, nascido no Brasil em 1685 e 

falecido em Espanha, em 1724. Que conste desde já o seguinte e para memória 

futura: o nome de batismo Bartolomeu foi completado com o patronímico Lourenço 

e só mais tarde com o sobrenome Gusmão, homenagem a um seu percetor, o padre 

jesuíta Alexandre de Gusmão (1629-1724)1; para além disso, existe um retrato de 

Bartolomeu de Gusmão, datado de 1902 e pintado no Brasil por Bernardo Calixto, 

retrato que obviamente não está suportado pela observação de visu.  

 

5. As questões que agora coloco são três: como conheceu José Saramago aquelas 

figuras históricas? E como as re-conheceu José Santa-Bárbara? Por fim, que efeitos 

(digamos, fenomenológicos) decorrem da representação pictórica que o pintor 

levou a cabo, seguramente com base na representação literária?  
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 As respostas às duas primeiras perguntas são relativamente óbvias, embora 

apoiadas em inevitáveis conjeturas. José Saramago conheceu D. João V e o seu tempo 

– tempo de absolutismo político, de intolerância religiosa, de vícios escondidos e de 

ostentação de um fausto desmesurado – a partir da leitura de textos historiográficos, 

incluindo eventualmente biografias. Penso, por exemplo, em obras de Eduardo 

Brasão (1907-1987), um prolífico estudioso da diplomacia portuguesa, em 

particular a do tempo que nos interessa2. E qualquer manual de História de Portugal 

dá a saber, com as naturais oscilações inspiradas por diferentes perspetivas 

metodológicas e até ideológicas, quem foi este rei controverso, magnânimo para uns, 

freirático para outros, por força de inclinações amorosas que aquela alcunha 

evidencia. Uma verdadeira personagem em potência, coisa que Rebelo da Silva3 bem 

aproveitou, quando escreveu  um dos romances históricos mais populares do 

romantismo português, A Mocidade de D. João V (1851). Tudo motivos para 

convergirmos com Hayden White, que se refere ao texto historiográfico como 

artefacto dotado de propriedades formais de recorte literário, de certa forma 

impulsionando o trânsito do histórico para o ficcional (cf. WHITE, 1987, p. 81 ss.). 

Mas há mais: o volume O Portugal de D. João V visto por três forasteiros (1983), 

organizado por Castelo Branco Chaves, tendo embora sido publicado depois do 

Memorial do Convento, recolhe testemunhos da época e dos costumes do Portugal 

do século XVIII, testemunhos não  de todo desconhecidos quando o romance foi 

composto; acresce a isto  a curiosidade de, num dos relatos ali reunidos, se aludir a 

uma figura que, sem ser histórica no mesmo sentido “denso” em que o afirmamos a 

propósito  de D. João V ou de Domenico Scarlatti,  terá tido um referente lendário na 

realidade histórica de então4. Mas há mais (e julgo que este aspeto está por 

explorar): a imagem de D. João V é também a dos retratos que dele foram pintados, 

antes de Saramago o investir da categoria de personagem ficcional. 

 Voltarei a Santa-Bárbara, mas antes falo de alguns retratos de duas figuras 

históricas do Memorial do Convento.  Por exemplo,  D. João V por Pompeo Batoni, que 

nos mostra o monarca ainda jovem, ou os dois retratos da autoria do pintor  régio  

Domenico Duprà, um deles no Paço Ducal de Vila Viçosa, o outro na Biblioteca 

Joanina da Universidade de Coimbra; em ambos revela-se-nos a pose majestática 

que a atmosfera do absolutismo  estimulava, num estilo e num ambiente 

semelhantes ao que  observamos naquele que foi o paradigma dos retratos reais, o 

de Luís XIV por Hyacinthe Rigaud. Também Domenico Scarlatti, professor de música 

na corte, foi retratado, neste caso por Domingo Velasco, numa composição adequada 

à função, ou seja, em atitude de leitura e com a mão direita apoiada sobre um cravo. 

 Não foi a partir destes retratos de consagração institucional e  política que 

José Santa-Bárbara pintou Scarlatti e o rei, mas antes na sequência do que leu no 

romance, conforme ele mesmo  dá a entender no catálogo da exposição. E só isso, ou 

seja, ler o texto saramaguiano, poderia fazer em relação a Baltasar e a Blimunda, de 

quem, evidentemente e que eu saiba, não poderia haver retratos, até Saramago 
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escrever o Memorial do Convento. Neste segundo caso, ou seja, no das personagens 

ficcionais, nada de inusitado existe em que um artista plástico procure fixar as 

respetivas figuras. Desde que as  artes gráficas e as técnicas de reprodução da 

imagem se aperfeiçoaram, em especial no século XIX, as edições ilustradas fizeram 

a sua entrada no mundo cultural, para deleite dos burgueses que talvez  não lessem  

a Divina Comédia, o Paraíso Perdido ou o Dom Quixote, mas não dispensavam, como 

objeto decorativo bem visível, uma pomposa edição ilustrada por Gustave Doré; lá a 

encontramos (no caso, a Divina Comédia) em casa de Luísa, n’O Primo Basílio de Eça. 

E não é difícil  aceitar o seguinte:  as personagens  de Walter Scott, de La Regenta 

(ilustrada logo na primeira edição, de 1884-5, por Juan Llimona) ou da Comédie 

Humaine (em particular a partir da edição Conard, de 1912-40, com gravuras de 

Charles Huard) não são lidas apenas no texto, mas também, em paralelo, nas suas 

respectivas representações icónicas e nas dos  episódios em que participam. De um 

ponto de vista cognitivo, o conhecimento das personagens acaba por ser 

inevitavelmente condicionado, durante a leitura e depois dela, pelas ditas 

representações icónicas – e talvez já mesmo antes dela, se a sua observação  a 

preceder. 

 Como se sabe, quando ocorre um processo correlato (o casting para 

adaptações cinematográficas ou televisivas, de que não me ocupo agora), este tema 

– delinear o rosto de uma personagem a partir do texto – não é pacífico. Ele não o foi 

para Saramago e, bem antes dele, chegou a ser incómodo e irritante para Flaubert. 

Numa carta a Ernest Duplan, de 12 de junho de 1862 e certamente a propósito de 

Salammbô (curiosamente um romance com expressivo enquadramento histórico), 

declara o genial escritor: 

 

Sendo eu vivo, jamais me ilustrarão [os livros], porque: a mais 

bela descrição literária é  devorada pelo mais pobre desenho. 

A partir do momento em que um tipo é fixado pelo lápis, ele 

perde esse caráter de generalidade, essa concordância com 

mil objetos conhecidos que fazem dizer ao leitor: “eu vi 

aquilo”  ou  “aquilo deve ser”. Uma mulher desenhada 

assemelha-se a uma mulher, eis tudo. A ideia está desde logo 

fechada, completa, e todas as frases são inúteis, enquanto uma 

mulher escrita faz pensar em mil mulheres. Portanto, sendo 

esta uma questão de estética, recuso formalmente qualquer 

espécie de ilustração.5 

 

 Entendendo a ilustração como fator de limitação interpretativa, Flaubert  

talvez intuísse a dimensão daquilo que estava a chegar, em matéria de remediação e 

no quadro geral do que chamamos transmedialidade. Com efeito, o advento e a 

massificação das narrativas mediáticas,  com predominante ou até exclusivo recurso 
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à imagem (as narrativas cinematográficas,  televisivas ou em banda desenhada, por 

exemplo), aliadas à facilidade e à celeridade da reprodução, quando a arte entra na 

era da reprodutibilidade técnica (expressão que, evidentemente, remete para o 

famoso ensaio de Benjamin), dão todo o sentido à noção de remediação6. Designa-se 

assim aquilo que Flaubert tentava retardar: a transposição intermediática que, de 

forma potencialmente conflituosa ou redutora, recodifica o relato literário noutros 

suportes, linguagens e técnicas narrativas (do romance ao cinema ou à banda 

desenhada, por exemplo); decorre daquela recodificação não apenas a minimização 

interpretativa que o autor de Madame Bovary temia, mas também a crescente e, para 

alguns, dramática subalternização da leitura tout court. Aquela subalternização 

tende a ocorrer quando se sabe que “cada novo medium de base tecnológica pode 

ser entendido, no contexto dos outros media, como tentativa para ‘remediar’ as suas 

limitações e para ficar mais perto da fugidia meta de ‘alcançar o real’” (RYAN, 2009, 

p. 267). 

 

6. O que fica dito foi já respondendo à interrogação formulada acerca dos efeitos  

decorrentes da representação pictórica  consumada a partir da  representação 

literária. Mas é preciso completar a resposta com considerações atinentes, antes de 

mais, à fenomenologia da ficção meta-historiográfica e, a partir dela, à sua 

reelaboração pelo pintor, em particular no que toca às personagens.  

 No Memorial do Convento identificamos a condição histórica de D. João V, de 

Domenico Scarlatti ou de Bartolomeu de Gusmão (este último, a tal figura de nome 

ambivalente), porque na figuração de tais personagens está ativo um princípio de 

recognoscibilidade que requer o prévio (prévio à leitura da ficção, entenda-se) 

conhecimento de atributos físicos, morais, sociais, profissionais e culturais que o 

discurso historiográfico, as artes plásticas (designadamente, os retratos) e mesmo o 

imaginário derivado da História trataram de ir disseminando. Por exemplo: na 

abertura do romance diz-se que a rainha “até hoje ainda não emprenhou” e ressalva-

se que disso não tem culpa o rei, até “porque abundam no reino bastardos da real 

semente e ainda agora a procissão vai na praça” (SARAMAGO, 1982, p. 11). O que 

remete para uma figura histórica que, pela sua incontinência amorosa extraconjugal, 

foi brindada com o epíteto já aqui lembrado de freirático, pois que em tal classe 

freirática se espalhou com generosidade a “real semente” que deu origem aos 

“meninos de Palhavã”7; e não só isso, já que essa mesma figura foi historicamente 

celebrada por aquilo que também se lhe atribui no romance, a saber, a iniciativa de 

construção de um monumental convento.  

 Semelhante coisa podemos afirmar acerca do reconhecimento de quem se 

dedicou a construir uma engenhosa passarola (de que há gravuras amplamente 

difundidas, note-se) ou de quem  ensinava música e a tocava na corte. O que não 

impede que se diga o seguinte: um leitor não identificado com a História de Portugal 

(digamos: um chinês corrente ou um português inculto) não lerá necessariamente 
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aquelas figuras como históricas. Que é como quem diz, esse leitor despreparado 

estará muito longe da condição de Leitor Modelo de que falou Umberto Eco e não 

assegurará as “condições de felicidade” que o escritor persegue quando idealiza o 

tal Leitor Modelo.  

 Refocando a análise, importa colocá-la, como me parece ajustado, no quadro 

da fenomenologia literária. Sendo assim, lembro obrigatoriamente o que escreveu 

Roman Ingarden: notou o filósofo polaco que as chamadas objetividades 

apresentadas numa obra literária podem corresponder a “pessoas e acontecimentos 

que são conhecidos do leitor pela história como personagens e acontecimentos que 

efetivamente já existiram”; a isto acrescentou que tais objetividades apresentadas 

“são sempre distintas das pessoas (coisas, acontecimentos) reais outrora realmente 

existentes”, embora devam, para ser reconhecidas, “«imitar» o seu caráter, as suas 

ações, as suas situações na vida e proceder «inteiramente como elas»”. As aspas que 

abundam neste passo do magistral ensaio de  Ingarden traduzem uma cautela 

conceptual,  que no passo que se segue está bem patente:  

 

[As personagens históricas] devem, portanto, ser em 

primeiro lugar «reproduções» das pessoas (coisas, 

acontecimentos) outrora existentes e ativas, mas ao mesmo 

tempo devem representar aquilo que reproduzem. Se fossem 

meras cópias, então não só se destacariam nitidamente 

daquilo que é reproduzido mas deveriam em relação ao 

«original», ao «modelo», ao que é o próprio objeto em 

questão, reduzir-se ao papel de «mera imagem», portanto ao 

papel de algo que não é o copiado em si mesmo e também não 

ocupa o mesmo lugar ôntico que o modelo, mas comparado 

com ele é apenas uma «aparência». (INGARDEN, 1973, p. 

266). 

  

 No Memorial do Convento, José Saramago configurou o seu D. João V (também 

Eça dizia: “a minha Jerusalém”; 2008, p. 369-3708) para superar a síndrome da 

“mera cópia” de que fala Ingarden. Ao fazê-lo, fundou-se nalguma construção 

historiográfica que, em sintonia com  a teoria do texto historiográfico como artefacto 

literário (Hayden White),  era “não mais que o primeiro livro” (disse Saramago, em 

artigo que  citei). Ingarden também não leu White (porque não podia ter lido), 

quando falou em «reproduções» de pessoas históricas, mesmo acautelando com as 

aspas a precária relatividade de tais «reproduções»; e nenhum deles teve presente 

o que Eça lapidarmente afirmou: “A História será sempre uma grande Fantasia” 

(QUEIRÓS, 2008, p. 370). 

 Conforme já afirmei, com base no depoimento do pintor, quando  Santa-

Bárbara pintou as Vontades, ele não se reportou à História elaborada pela  
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historiografia, mas sim à ficção que  a reviu e  subverteu. A figuração pictórica é, 

assim, um contributo decisivo para assegurar aquilo a que chamo sobrevida da 

personagem. Os procedimentos de remediação por transposição intermediática 

(também, evidentemente, quando as figuras da ficção passam ao cinema, ao teatro 

ou à ópera,  fenómenos que já aconteceram com romances de Saramago) tendem 

então, por absurdo que pareça, a “libertar” a personagem, fazendo-a passar  além 

dos limites da ficção que a engendrou. 

 No caso  de Santa-Bárbara leitor de Saramago e pintor de personagens com 

origem em figuras históricas,  é a própria História que se liberta uma segunda vez, 

agora por força de outros processos de mediação e conduzindo a  efeitos de “leitura” 

não obrigatoriamente coincidentes com os que o romance suscitou, ainda que possa 

dizer-se (mas não entro nessa análise) que ideologicamente o pintor acompanha o 

escritor.  Tudo por junto, estamos perante a confirmação daquilo que Unamuno 

disse, quando se declarou “más quijotista que cervantista”, desejando “libertar al 

Quijote del mismo Cervantes”. E completou assim:  

 

Y es que creo que los personajes de ficción tienen dentro de la 

mente del autor que los finge una vida propia, con cierta 

autonomía, y obedecen a una íntima lógica de que no es del 

todo consciente ni dicho autor mismo (UNAMUNO, 1914, p. 

7).  

 

 Libertas não em duplo (como diria Pessoa), mas em múltiplas figuras (porque 

múltiplas podem ser as figurações subsequentes ao romance), as personagens de 

Saramago vão ganhando aquela sobrevida a que, num outro plano de análise, 

chamaríamos transcendência. Curiosamente, essa sobrevida é caucionada simbólica 

e institucionalmente pelo  escritor e pelo aparelho editorial que o enquadra: quando, 

em 2002, em vida de Saramago e com um seu depoimento preambular, foi publicada 

uma  edição de celebração dos 20 anos do Memorial do Convento,  tal edição integrou 

reproduções das Vontades de Santa-Bárbara (cf. SARAMAGO, 2002). Como se o 

romancista expressasse a aceitação dos rostos e dos gestos que adivinhamos nessas 

figuras e na protonarrativa  que  encenam; figuras a que, note-se,  Saramago não 

chegou a atribuir fisionomia e corpo pormenorizados:  

 

Pois se eu, no Memorial do Convento, praticamente não 

descrevo a Blimunda! Só digo a certa altura que ela é alta e 

delgada e que tem um cabelo meio louro ou cor de mel, mais 

nada; falo muito dos olhos, mas não é para os descrever. E 

ninguém sabe como é o nariz da Blimunda ou a boca da 

Blimunda. Do Baltasar só se sabe que tinha barba e que lhe 

faltava a mão esquerda. Fora disso não os descrevo 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.1. janeiro de 2015 

49 

 

fisicamente, não digo se são formosos ou se são feios. São 

pessoas, nada mais! (REIS, 1998, p. 107). 

 

 Mais do que pessoas difusas, Baltasar e Blimunda são agora figuras com  a 

conformação e com a sobrevida que a pintura de  Santa-Bárbara lhes incutiu. Figuras 

que estão já para além do romance e que acabarão por condicionar as leituras que 

faremos dele e da História nele representada: o que  é reiterado pela capa da edição 

de 2002, é que dessa História fica a imagem das mãos do monarca enclavinhadas 

como garras sobre o convento que não ele, mas sim os “fazedores do capricho” 

construíram. Nunca conheceríamos a dimensão do seu trabalho e  esforço coletivos, 

se um romancista os não tivesse resgatado do esquecimento de uma História  

parcial; nesse resgate ocupa lugar decisivo o movimento ascensional de uma 

passarola que, alegorizando o sonho e a invenção que ele inspira, permite ver o que 

a História ignorou:   

 

Não faríamos ideia da grandeza da obra se o padre 

Bartolomeu Lourenço não tivesse inventado a passarola, a 

nós nos sustentam no ar as vontades que Blimunda juntou 

dentro das esferas de metal, lá em baixo outras vontades 

andam, presas ao globo terra pela lei da gravidade e da 

necessidade, se pudéssemos contar os carros que se movem 

por estes caminhos de ir e voltar, próximos ou mais longe, 

chegaríamos aos dois mil e quinhentos, vistos daqui parece 

que estão parados, é por ser tão pesada a carga. Mas os 

homens, se os quisermos ver, tem de ser de mais perto. 

(SARAMAGO, 1982, p. 239-240). 

 

 Foram estas vontades que José Santa-Bárbara pintou. Assim, e porque a 

pintura interpelou o romance, podemos agora ver os homens que a ficção, à sua 

maneira, representara. 

 

Notas 

 

* O presente texto foi originalmente escrito para acompanhar o catálogo da exposição de 

que nele se fala. Procedi a uma revisão, para inserção nesta publicação. O referido catálogo 

foi apareceu em 2ª edição, em 2013, editado pela Caminho, com o título Vontades. 

 
1 A não confundir com o homónimo Alexandre de Gusmão (1695-1753), por sinal irmão mais 

novo de Bartolomeu, que foi académico e diplomata ao serviço de D. João V e que era 

afilhado do mencionado padre jesuíta 
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2 Alguns títulos: Relações externas de Portugal: reinado de D. João V (1938), Dom João V e a 

Santa Sé: as relações diplomáticas de Portugal com o Governo Pontifício de 1706 a 1750 

(1937), O Casamento de D. João V (1937),  e D. João V: Subsídios para a História do seu Reinado 

(1945). 

 
3 Escritor português que no tempo do romantismo conheceu apreciável notoriedade, Rebelo 

da Silva (1822-1871) pertenceu à geração que se seguiu à de  Almeida Garrett e Alexandre 

Herculano. Do segundo recebeu considerável influência, tendo seguido o caminho aberto 

por Herculano no culto do romance histórico e da historiografia. Colaborou nas principais 

revistas culturais do seu tempo.  

 
4 Ana Paula Arnaut refere-se a estes relatos, sendo um deles mencionado com algum 

pormenor por Camilo Castelo Branco em Noites de Insónia (1874), concretamente o que se 

reporta a Pedegache, mulher de estranhos poderes que foi talvez o embrião de Blimunda 

(cf. ARNAUT, 1996, p. 63-68). 

 
5 Cf. se lê em  http://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/conard/lettres/lettres1.html 

 
6No Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language “remediation” é  

“the correction of something bad or defective.”  A tradução remediação e sobretudo 

remediar (“to remediate”) evoca inevitavelmente o uso de uma substância (um remédio) ou 

de um processo destinados a melhorar um estado de saúde ou uma situação precários. 

 
7 Assim eram designados os bastardos do rei,  por terem sido criados e educados num 

palácio em Palhavã, expressamente construído para o efeito. Trata-se da atual residência do 

embaixador de Espanha em Portugal. 

 
8 Trata-se de uma carta de Eça de Queirós ao conde de Ficalho, em que o  escritor comenta 

as pesquisas que então está a fazer, para devidamente ilustrar o cenário histórico do 

romance A Relíquia (1887). 
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© José Santa-Bárbara. A ara de Cheleiros 

José Santa-Bárbara. A ara de Cheleiros 
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© José Santa-Bárbara. Infanta gatinhando 
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© José Santa-Bárbara. Nunca te olharei por dentro 
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  © José Santa-Bárbara. Os fazedores do capricho 
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© José Santa-Bárbara. Os passatempos de El-Rei 
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© José Santa-Bárbara. Sete Sóis e Sete Luas 
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© José Santa-Bárbara. Baltasar Mateus 
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Querido diário... 

 

LÍLIAN LOPONDO 

 

 

 

 

É que o mundo é que é o meu lugar 

Gonzaguinha  

 

Contar os dias pelos dedos e encontrar a mão cheia. 

José Saramago 

 

 

Tanto Navegação de Cabotagem (1992), de autoria de Jorge Amado, como os 

quatro volumes que compõem os Cadernos de Lanzarote (1994-1997), de José 

Saramago, podem ser considerados “livros de memórias”, pois, como diz o Escritor 

baiano no Prefácio da obra, “As notas que compõem esta navegação de cabotagem 

(ai quão breve a navegação dos curtos anos de vida!), à proporção que me vinham à 

memória, começaram a ser postas no papel a partir de 1986” (AMADO, 1992, p. I, 

grifo nosso). Daí em diante, Amado parece pinçar, aleatoriamente, ao sabor da 

memória, transmutada em recordação1, os fatos que virão a (re)criar a sua viagem 

pelo passado e pelo presente. Saramago adverte, no início dos Cadernos, que a 

questão da sinceridade é fulcral, mas constrói um diário em que, muitas vezes, a 

memória parece estar a serviço a ficção: “Ninguém escreve um diário para dizer 

quem é. Por outras palavras, um diário é um romance com uma só personagem. Por 

outras palavras ainda, e finais, a questão central sempre suscitada por este tipo de 

escritos é, assim creio, a da sinceridade.” (1994, p. 9, grifo nosso). 

O aviso é desnecessário. Talvez ali conviesse utilizar o termo verdade em 

lugar em sinceridade, uma vez que, por mais sinceros (tema de inesgotáveis 

controvérsias) que sejam os autores, há que ter em mira não só o princípio da 

seleção do que contar mas também o ângulo por intermédio do qual contar. O 

mesmo, poderíamos objetar, com respeito à verdade. Cabe esclarecer, no entanto, 

que não é preocupação nossa se determinado acontecimento ocorreu de verdade ou 

não2; o que temos em mente é a verdade do texto. Saramago nos auxilia: “(...) senti 

(...) a necessidade de juntar aos sinais que me identificam um certo olhar sobre mim 

mesmo. O olhar do espelho. Sujeito-me portanto ao risco de insinceridade por buscar 

o seu contrário”; “Seja como for, que os leitores se tranquilizem: este Narciso que 
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hoje se contempla na água desfará amanhã com a sua própria mão a imagem que o 

contempla” (1994, p. 10, grifo nosso). 

Embora o texto de Jorge Amado tenha começado a ser escrito em 1986 (e só  

publicado em 1992), suas primeiras páginas encontram-no em Moscou, em janeiro  

de 1952, quando para lá se dirigiu a fim de receber o Prêmio Internacional Stalin da 

Paz. Um pouco mais adiante lá está ele, em 1986, em Nova York, preso à cama de um 

hotel, com pneumonia, impossibilitado de comparecer ao Congresso Internacional 

do Pen Club. Depois, volta à Paris de 1949; em 1945, ao Primeiro Congresso de 

Escritores Brasileiros e por aí segue o livro, sem precisão de datas e nomes, guiado 

quase que exclusivamente pelos afetos: 

 

Esse senhor Dorival Caymmi, o moço Caymmi, meu parceiro e 

cúmplice – se ele escrevesse escreveria meus romances, se eu 

compusesse comporia suas músicas --, ao me oferecer a famosa 

bolsa, reconhecia ter-me afanado uma quantidade de 

bengalas, além das que, de moto próprio, lhe ofertei: certa feita 

atravessei a Europa e o Oceano Atlântico levando na mão um 

enorme bastão de pastor do País de Gales, galho de árvore 

longo, pesado e espinhento. Dos muitos objetos surrupiados 

pelo cantor das graças da Bahia, só não lhe perdoo o rádio 

russo que eu trouxe de Moscou e dei a Paloma, ainda solteira. 

Dorival pediu emprestado para ouvir os jogos da Copa do 

Mundo de setenta, nunca mais Paloma pôs a vista no pequeno 

aparelho, de muita estática, mas ainda em bom estado (1992, 

p. 67, grifo do autor). 

 

A marcação gráfica em itálico separa o factual da interpretação do autor, das 

opiniões pessoais, liberta o leitor de uma ordem preestabelecida de leitura iniciada 

na primeira página e terminada na última à semelhança do que ocorre com o 

“Tabuleiro de direção” de O jogo da amarelinha (2002, sem número de página), do 

argentino Julio Cortázar, em que lhe [ao leitor] é delegado o poder de efetuá-la na 

sequência que lhe for conveniente. Em Amado e Saramago as datas também 

cumprem essa função. 

 O tom de descontração que percorre o texto de Amado, acrescido da 

imprecisão de datas obedece a duas finalidades; de um lado, salienta os instantes 

mais significativos da sua biografia; de outro, prende a atenção do leitor mediante 

um jogo de revelação/ocultamento porque ficcionaliza figuras representativas da 

realidade nacional e estrangeira, transformando-as em personagens cuja vida pode 

ser vasculhada (Caymmi “esquece-se” de devolver os objetos que lhe são 

emprestados).Atentemos para outro exemplo, as revelações acerca de Mikhail 

Cholokov:  
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Apenas conheci Mikhail Cholokov e logo o detestei. Levado 

por Ilya, fui receber na estação os delegados soviéticos ao 

Congresso de Wroclaw, entre eles estava Cholokov. Saltou 

bêbado do trem, apareceu uma única vez na sala do 

congresso, bêbado embarcou de volta para Moscou (AMADO, 

1992, p. 102, grifo nosso). 

Prossegue: 

Quanto mais soube dele mais dele me afastei: homem do 

aparelho do partido, da intriga e da denúncia, grão-russo 

chovinista, provocador, contavam histórias de arrepiar a 

propósito de sua atuação e de seu dogmatismo. Apenas 

dogmático, sectário, estreito, ou pior que isso, policial? Não 

me arrisco a uma conclusão (AMADO, 1992, p. 102, grifo 

nosso). 

  

 As mais das vezes, por intermédio de uma profusão de adjetivos, cumplicia o 

leitor com seu ponto de vista trazendo-o para dentro do diário e levando-o a 

compartilhar da sua opinião. No que toca à citação acima, perguntamo-nos: a que 

outra conclusão pretendia o Escritor chegar quando tudo o que pensa sobre o russo 

é posto a nu por via da gradação crescente dos adjetivos com que o apresenta? 

 Saramago, à primeira visada, acompanha o fluir dos acontecimentos e 

restringe a sua tarefa a observá-los e a registrá-los dia-a-dia: ora é um cão que 

aparece à porta de casa e lá permanecerá; ora o encontro com escritores e 

palestrantes na Feira do Livro; ora os comentários a respeito da construção do 

romance Ensaio sobre a Cegueira; ora o recebimento do Prêmio Camões; ora a 

transcrição de trechos de comunicações e conferências proferidas nesse ou naquele 

evento acadêmico; ora considerações a respeito da arte da ficção, etc. Engano: tanto 

quanto seu colega brasileiro, o português permite-se a opinião sobre os mais 

variados assuntos, o que enseja questões de diferentes espécies, além das atreladas 

à sua produção ficcional: 

 

27 de Fevereiro 

Pergunto-me se o que move o leitor não será a secreta 

esperança ou a simples possibilidade de vir a descobrir, 

dentro do livro, mais do que a história contada, a pessoa 

invisível, mas onipresente, que é o autor. O romance é uma 

máscara que oculta e ao mesmo tempo revela os traços de 

romancista. Se a pessoa que o romancista é não interessa, o 

romance não pode interessar. O leitor não lê o romance, lê o 

romancista (SARAMAGO, 1995, p. 60, grifo nosso). 
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 Em Forme et signification (1969), Jean Rousset, teórico e crítico literário, 

chama a atenção para o fato de que o escritor não escreve para dizer alguma coisa, 

mas para se dizer. Esta reflexão nos remete, em parte, aos estudos de Mikhail 

Bakhtin relativamente ao cronotopo autobiográfico presentes em Questões de 

Literatura e de Estética – A Teoria do Romance (1988) e cujo exame se constitui no 

escopo desta investigação3.    

No capítulo denominado “Formas de tempo e de cronotopo no romance 

(Ensaios de poética histórica)”, na citada obra, Bakhtin examina a “expressão da 

indissolubilidade de espaço e de tempo (tempo como a quarta dimensão do espaço)” 

(BAKHTIN, 2002, p. 211) por ele denominada “cronotopo”, termo empregado por 

Einstein na elaboração da teoria da relatividade. O teórico russo estende sua 

significação à literatura e às artes ao ensinar que 

 

No cronotopo artístico-literário ocorre a fusão dos indícios 

espaciais e temporais num todo compreensivo e concreto. 

Aqui o tempo condensa-se, comprime-se, torna-se 

artisticamente visível; o próprio espaço intensifica-se, 

penetra no movimento do tempo, do enredo e da história. Os 

índices de tempo transparecem no espaço, e o espaço reveste-

se de sentido e é medido com o tempo. Esse cruzamento de 

séries e a fusão de sinais caracterizam o cronotopo artístico.” 

(BAKHTIN, 1988, p.211, grifos nossos). 

 

Quando e onde, associados, interferem na construção da fábula e do enredo e 

trazem à tona como, em determinado tempo/espaço, o sujeito se vê (como num 

espelho) e chega à consciência de si. Tempo e espaço conjugam-se em Amado e 

Saramago e ensejam o desvelamento das emoções referentes ao que têm a “se dizer”; 

em outras palavras, facultam a revelação da sua autoconsciência, segundo a 

formulação do filósofo da linguagem russo: 

 

(...) Amanhã, passado o obituário das reverências, voltarei ao 

romance (...) Obstinado, vou prosseguir com orgulho e 

humildade a tarefa de emprenhar nos esconsos da cidade, 

conceber e parir homens e mulheres, capitães da areia, mestres 

de saveiro, jagunços, vagabundos, putas, são a inocência e a 

fantasia nascem de minhas entranhas fecundadas pelo povo, do 

coração, dos miolos e das tripas, dos culhões.  
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Não vou repousar em paz, não me despeço, digo até logo, 

minha gente, ainda não chegou a hora de jazer sob as flores e 

o discurso. (AMADO, 1992, p. 637-638, grifos nossos). 

Ou 

O ano entrou em Lanzarote com o acompanhamento bíblico 

de uma trovoada gigantesca que parecia querer deitar abaixo 

o céu e afogar a terra num dilúvio. Os coriscos caíam 

incessantes sobre o mar, os ecos retumbavam por cima dos 

montes, e nós, fiados no cálculo das probabilidades, ceávamos 

tranquilamente. Fernando Pessoa teria dito: Natal... Na 

província neva/ Nos lares aconchegados. /Um sentimento 

conserva / Os sentimentos passados. Nesta província não era 

Natal, não nevava, aconchego, sim, tínhamos, e, quanto a 

sentimentos, digo que os passados e os presentes eram, 

juntos, uma coisa só, a andar para o futuro (SARAMAGO, 

1997, grifos do autor; negrito nosso). 

 

Os longos excertos atestam as concepções dos dois autores no que tange ao 

fazer literário, fruto do labor gerado nas entranhas do ser (ver também citação de 

Saramago à página 4) e também a inconclusibilidade desse mesmo ser e da sua obra 

(“máscara”, na mesma citação; “não chegou a hora de jazer sob as flores e o 

discurso”; “os passados e os presentes eram, juntos, uma coisa só, a andar para o 

futuro” ). Quem sou eu? O que é aquilo que faço? Que sentido tem? São questões 

onipresentes, centros da preocupação de ambos, que elegeram o diário – gênero até 

então ausente de sua produção – como rota na tentativa de encontrar as respostas.  

Perpassam os seus textos o mesmo rigor crítico, fruto de aguda capacidade de 

observação e de análise da realidade e de si próprios, que encontramos em seus 

romances. Jorge Amado não deixa escapar a oportunidade de inteirar-se da situação 

político-social dos lugares visitados: 

 

(Ulan Bator, 1952 – o diretor de divisão) 

(...) Em dezembro daquele mesmo ano [1952] encontrei-me 

em Viena, no Congresso Mundial da Paz, com o Ministro da 

Cultura, chefe da delegação mongol, perguntei-lhe pelo 

intérprete francês: como ia, o que fazia, retornara a dar aulas 

na escola primária? 

 

– Escola primária? Está maluco? – falava em russo, uma 

austríaca competente diretor [sic] da Divisão Francesa do 

Ministério do Exterior, criada após vossa visita (AMADO, 

1992, p. 173, grifos nossos). 
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Mesmo quando ausente das grandes cidades europeias, Saramago conecta-se 

com todos os movimentos do homem contemporâneo, independente de raça e 

cultura. Também não descarta o compromisso do escritor com a realidade, como se 

fosse ele [o compromisso] a obrigação primeira do artista assumi-lo na sua 

totalidade: 

 

O que costumamos chamar ‘ compromisso do escritor’ não 

deveria ser determinado simplesmente pelo caráter mais ou 

menos ‘social’ ou ‘socializante’ da tendência, do grupo ou da 

escola literária em que se inscreveu ou em que o meteram. O 

compromisso não é do escritor como tal, mas do cidadão. Se o 

cidadão é escritor, acrescentar-se-á à sua cidadania pessoal 

uma responsabilidade pública. Não vejo aonde poderão ir 

buscar-se argumentos para eludir essa responsabilidade 

(SARAMAGO, 1996, p. 75, grifos nosso). 

 

 Dois viajantes, dois modos de viajar. Mas não só. Duas maneiras de 

autodesvendar-se, de rever a sua trajetória, de autoconhecer-se por intermédio da 

imagem refletida no espelho4 da escrita. Para examiná-las, é necessário averiguar 

como se articula o binômio tempo/espaço nos textos, unidos no cronotopo 

autobiográfico. 

 Nos casos em tela o tempo é descontínuo, corre aos saltos, com idas e vindas 

que escondem, de certa forma, o substrato comum aos fatos relatados. A relação 

entre ele e a multiplicidade espacial autoriza afirmar que Amado e Saramago 

exteriorizam-se (ressalvadas as limitações individuais) publicamente, isto é, 

transformam o que lhes é interior em exterior, à moda da autobiografia da 

Antiguidade e de parte do Romantismo. Vale apontar as semelhanças e as diferenças 

nas formas de tornar pública a vida privada. 

 A praça pública, local privilegiado para a exposição autobiográfica na Grécia 

e em Roma, é substituída pelo diário, meio de expressão em que o sujeito registra o 

seu cotidiano. Se naquela tal exposição se dá “no meio do povo” (BAKHTIN, 1988, p. 

254), neste o seu ângulo de abrangência se estreita: dirige-se a principalmente a 

estudiosos da literatura ou a quem, por qualquer razão (ver citação de Amado às p. 

3-4) se interesse pelos autores5. As muitas entrevistas, correspondências e palestras 

que constam tanto de Navegação quanto dos Cadernos bastam para que afirmemos 

que os ficcionistas são tratados como celebridades, tanto no sentido positivo quanto 

pejorativo do termo: são motivo de aplauso ou vilipêndio, independente da 

qualidade da sua produção e de seu maior ou menor vínculo com o factual, dando 

azo a reações de todos os tipos: 
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(Bahia, 1991 – plebiscito) 

Houve mesmo quem reclamasse, eu teria sido injusto e 

incorreto ao trocar o nome da cidade, pois fora em Jandaíra  

que Tieta vivera e armara tantas e tão boas. Me acontece ser 

assim acusado de quando em quando: Bruno Barreto, no 

desejo de explicar o acento italiano de Nacib, dublado por 

Mastroianni no filme Gabriela, disse, em entrevista aos 

jornais, que tendo realizado uma pesquisa em Ilhéus, 

descobrira que Nacib não era árabe e, sim, italiano. Vejam a 

que está sujeito um romancista: Bruno rouba-me a 

nacionalidade de personagem que eu criei, os habitantes de 

Jandaíra acusam-me de sabotar sua cidade: eu desconhecia a 

existência de Jandaíra quando escrevi Tieta” (AMADO, 1992, 

p. 162-163, grifo e negrito do Auto ). 

Ainda: 

14 de fevereiro 

Não desarmam. Agora é uma carta de um leitor do Barreiro. 

Rijo de apelido e de expressão, que me manda abrir os olhos e 

me diz que se quero edificar e consolidar o meu lugar nos Céus, 

devo fugir da idolatria e frequentar a igreja evangélica mais 

próxima. Este não é católico, pois. Em todo caso, nota-se que 

também não é dos que mastigam as palavras. Em certa altura 

da carta, o tom é mesmo claramente cominatório 

(SARAMAGO, 1996, p. 43-44, grifos nossos). 

 

Os embates com o leitor não são evitados, pelo contrário, os dois servem-se 

deles para a “autoglorificação” (BAKHTIN, 1988, p. 252), defendendo com unhas e 

dentes o seu ofício. 

Uma das razões para tanto reside no fato de que não se furtam a comentar as 

questões do seu momento histórico, agradando a uns, desagradando a outros. Outra, 

específica das últimas décadas, é o avanço tecnológico; os meios de comunicação 

convocam-nos a opinar sobre os mais diversos temas, quais oráculos dos destinos 

da humanidade, infensos a contradições e mudanças de temperamento. 

Transgridem, nesse ponto, a imagem do homem própria do cronotopo 

autobiográfico, – cuja “revelação do caráter serve somente de ambiente a essa 

revelação, fornece os motivos para a manifestação do caráter em atos e palavras, 

porém, não tem influência determinante sobre o próprio caráter, não o molda nem o 

cria, apenas atualiza-o” (BAKHTIN, 1988, p. 259, grifos nossos) – revisam seus 

pontos de vista, desdizem-se, isto é, trazem à luz seu inacabamento enquanto seres 

humanos formados num clima de efervescência sócio-político-cultural. 
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No Brasil, a alegria superou a honra, pois na Universidade da 

Bahia elevaram-me a doutor ao lado de Carybé e de Caymmi e 

na do Ceará vestiram comigo a toga do saber na solene 

cerimônia Eduardo Portella e Aldemir Martins, quatro 

doutores de verdade, criadores de cultura. Só não me pretendo 

mestre como eles, deles sou mabaça, corre em nossas veias o 

mesmo sangue mestiço do povo brasileiro, condiciona nossa 

arte e nossa cultura. (AMADO, 1992, p. 287, grifos do Autor). 

 

Quem duvidaria que, ao citar o crítico, professor, escritor, pesquisador, 

advogado, político e pensador brasileiro e o pintor, gravador, desenhista, ilustrador, 

ceramista, escultor, muralista, pesquisador, historiador e jornalista brasileiro, cujo 

nome de batismo é Hector Julio Páride Bernabé (1911/1997), naturalizado e 

residente no Brasil desde 1949 até sua morte, Amado estaria confirmando o 

merecimento da honraria? 

Ou Saramago, quando comenta: 

 

Antonio Tabucchi não me perdoará nunca ter escrito O Ano da 

Morte de Ricardo Reis. Herdeiro ele, como faz questão de se 

mostrar, de Pessoa, tanto no físico quanto no mental, viu 

aparecer nas mãos de outrem aquilo que teria sido a coroa da 

sua vida, se se tivesse lembrado a horas e se tivesse a vontade 

necessária: narrar, em verdadeiro romance, o regresso e a 

morte de Reis, ser Reis e ser Pessoa, por um tempo, 

humildemente – e depois retirar-se porque o mundo é vasto 

demais para andarmos cá a contar sempre as mesmas 

histórias. (SARAMAGO, 1994, p. 22-23, grifos nossos). 

 

 A imagem do homem nas citações acima corresponde ao tempo/espaço do 

ápice da existência dos Autores isto é, ao auge da fama, haja vista a caudalosa 

enumeração dos prêmios e homenagens a que se referem. Dessa perspectiva, 

podemos compreender a curiosidade do leitor relativamente à vida pessoal dos 

ficcionistas, cujas existências privada e pública se entrelaçam “numa série concreta” 

(BAKHTIN, 1988, p. 255), voltada para o exterior tanto no que toca aos outros como 

a eles próprios “ sendo que apenas neles a consciência procura seu apoio e sua 

unidade” (BAKHTIN, 1988, p. 255). Jorge Amado, anos depois de longa convivência 

com Zélia Gattai, confidencia:  

 

 Após trinta anos de vida em comum, de amigação – gosto 

demais da palavra amigação, usada para nomear o que o 

código de família denomina concubinato, tenho aversão à 
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palavra concubinato, má e feia, filha do preconceito e da 

discriminação –, Zélia requer, no uso da lei, o direito de usar o 

meu nome, assinar-se Amado. Na Bahia perde a causa, o juiz 

encagaçou-se, ignomínia; em São Paulo ela ganha, junta 

Amado ao seu nome de solteira. [...] Para mim, nem Amado nem 

Gattai, apenas Zélia, quando não Zezinha (AMADO, 1992, p. 

365-366, grifos do autor). 

 

José Saramago, enquanto aguarda a decisão da Rádio e Televisão portuguesa 

(RTP) quanto à adaptação de D. João II para a TV, após uma subida de seiscentos 

metros à Montaña Blanca, em Lanzarote, para aplacar a ansiedade e a irritação, 

justifica: “Penso que não é nada de excluir que esta súbita derrapagem psicológica, 

real, custosa de aguentar nos modos com que se apresentou, haja sido agravada pelo 

forte abalo físico causado pelas proezas alpestres que descrevi (SARAMAGO, 1994, p. 

35, grifo nosso). 

Tornam públicas as experiências privadas, ignoram as suas fronteiras, 

exteriorizam-nas, concedendo, em certa medida, primazia à família. Saliente-se, no 

entanto, a diferença entre a família romana típica do cronotopo autobiográfico, 

ligada diretamente ao Estado e focada na linhagem e na descendência, e as famílias 

dos romancistas, em que se destacam Zélia, em Navegação de Cabotagem, e Pilar del 

Río nos Cadernos de Lanzarote. Apesar da importância de seu papel na vida dos 

Escritores, pois originário do amor, da admiração e da dedicação, elas alcançam voo 

próprio, haja vista as publicações dos romances de Zélia e a presença do diário de 

Pilar, a sevilhana tradutora das obras do marido para o espanhol, nos Cadernos.  

Em outros termos: independem do sucesso ou insucesso do companheiro, e 

assim colocam em xeque as tradições familiares patriarcais rígidas do cronotopo 

autobiográfico, em que a genealogia com o seu forte componente hereditário 

assume lugar de destaque. A associação dessas mulheres à biografia de Amado e 

Saramago contribui para que a autobiografia se torne um “fato público-histórico e 

nacional”, segundo Bakhtin (1988, p. 256, grifo do autor) e justifica mais uma vez a 

curiosidade do leitor relativamente à vida pessoal de um e de outro, ilumina a tensão 

entre o tradicional e o novo sobre a qual se equilibram os livros e recontextualiza os 

elementos constitutivos do cronotopo em questão, atualizando-os. 

A atualização reconduz ao primeiro parágrafo da página nove deste trabalho 

e diz respeito ao fato de eles assumirem a máscara de celebridades em que se 

converteram; as entrevistas para jornais e revistas, os programas de televisão, as 

novelas brasileiras (Gabriela foi sucesso aqui e no Exterior), os filmes (José e Pilar, 

de Miguel Gonçalves Mendes), as fotos ilustram-no à saciedade e, malgrado o 

cansaço, os problemas de saúde e domésticos, a falta de tempo para dedicarem-se à 

literatura etc., nenhum deles se furtou a representar o papel que lhe coube, como 

convém àqueles sob os holofotes na ribalta. 
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O exagero, nesse particular, é (ainda hoje) de tal monta que o que quer que 

cada um dissesse ou fizesse era, de imediato tido como exemplar, digno de 

credibilidade, e, não raro, provocava confusão. Foi o que aconteceu quando uma 

jovem “deusa do cinema”, Carmem Santos, confundindo oportunidade e 

conveniência com intimidade, marca um jantar, a sós, com Jorge Amado. Este 

comparece à casa dela, no Rio de Janeiro, acompanhado de Zélia. O constrangimento 

é grande, pois Carmem 

 

(Rio de Janeiro, 1946 – a estrela) 

(...) cobre os seios com as mãos, surpresa. Não está com os 

seios nus, apenas quase: sem sutiã, a blusa transparente 

realça-lhes a beleza. Veste calças leves, sem outros panos, 

livre da combinação, anágua, a seda tênue, translúcida, revela 

as formas do corpo, a formosura da estrela: 

 

– Desculpe-me, pensei que ele vinha só, não sabia que tinha se 

casado. 

Zélia, perfeita, não se perturba: esteja à vontade, está tão 

elegante, nos unimos em São Paulo durante a campanha da 

anistia. 

 

Carmem nos deixa na sala e com as bebidas, os tira-gosto: 

 

– Vou telefonar para Mário, dizer que venha. 

 

Aproveita para mudar a blusa e as calças, retorna 

elegantérrima, conjunto negro e sóbrio (AMADO, 1992, p. 

370, grifos do autor). 

 

Em evento organizado pela Sociedade de Autores espanhola em que 

Saramago leu um discurso de outrem, aconteceu de um admirador passar pela 

seguinte situação, relatada do quarto volume dos Cadernos: 

 

14 de fevereiro 

(...) só tive de dar voz e presença [ao referido discurso]. Em 

tantos anos, foi a primeira vez que me sucedeu tal coisa. O 

mais divertido, segundo me disseram depois, é que houve 

quem, com total convencimento, tivesse comentado que se 

notava bem a diferença: ‘Via-se logo que era obra de 

escritor...’ E não era. Ou era, mas não deste. Alguém, não sei 

quem, teve o gosto e o trabalho de redigir a belíssima prosa, 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.1. janeiro de 2015 

71 

 

mas os aplausos fui eu a recebê-los. Aqui os deixo a quem de 

fato os mereceu. (SARAMAGO, 1997, p. 72, grifos nossos). 

 

Os autores foram reificados, transformados em marca, em grife e sua ficção 

em produto cuja aquisição agregaria valor (perdoe-se o empresariês) ao 

consumidor ávido de prestígio, exatamente o avesso do que ambos sempre 

apregoaram em relação à economia capitalista. Ironia do destino? 

 Como se os exemplos de “celebrização” até aqui arrolados não fossem 

suficientes, das autobiografias constam os prodigia, – “toda espécie de presságios e 

suas interpretações” (BAKHTIN, 1988, p. 256), e mais, “são os índices dos destinos 

da nação que pressagiam sua felicidade ou desgraça” (BAKHTIN, 1988, p. 257) –, que 

se confundem com os índices do destino pessoal, particular. Anteriormente 

aludimos ao fato de que nenhum nem outro romancista se desobriga de interferir, 

no Brasil ou em Portugal, nas questões concernentes ao Estado, ora diretamente, 

como ocorre com Jorge Amado, eleito deputado na Constituinte de 1946, ora 

indiretamente, por intermédio de intervenções nos meios de comunicação, como 

acontece com Saramago. Ao vincular a felicidade individual à da nação, aproveitam 

para questionar a atitude política dos detentores do poder, principalmente nos 

períodos de vigência das ditaduras. Daí que nas autobiografias sobem para primeiro 

plano o engajamento de cada um com as causas político-sociais: “Tempos difíceis em 

dinheiro, nem democracia, apesar disso fazíamos a festa e enfrentávamos o Estado 

Novo, éramos jovens e insolentes” (AMADO, 1992, p. 369, grifos nossos). 

 A afirmação clara e inequívoca de sua posição repercute na forma do diário 

com seus avanços e recuos no tempo e no espaço, tão distantes dos diários 

convencionais, em que a sequência dos acontecimentos segue numa linha 

horizontal. Aqui, similarmente às formas biográficas antigas, há uma “tomada de 

consciência pública do homem” (BAKHTIN, 1988, p. 258, grifos nossos). É o caso de 

voltar a Jean Rousset (1969)  mediante palavras do próprio Saramago, que 

confidencia: ‘Só escrevo aquilo que não sabia antes de o ter escrito. Deve ser por isso 

que os meus livros não se repetem. Vou-me repetindo eu neles, porque, ainda assim, do 

pouco que continuo a saber, o que melhor conheço é este que sou.” (SARAMAGO, 1996, 

p.75, grifos nossos). A distância em relação às investigações do pesquisador francês 

está em que ele não tem como objetivo tratar da exposição pública do autor, pois o 

núcleo dos seus estudos se concentra na forma romanesca. 

 Citamos o papel relevante de Zélia Gattai e Pilar del Río. É necessário 

acrescentar, ainda, que as alusões à vida doméstica funcionam como se fossem uma 

transição entre o caráter essencialmente público da autobiografia grega e romana e 

a “desagregação do aspecto exterior público do homem, onde começa a se 

manifestar a consciência privada do indivíduo isolado e solitário e onde se revelam 

as esferas privadas da sua vida” (BAKHTIN, 1988, p. 260), conforme o teórico russo. 

Ele salienta que, nesse momento, o espaço, a “‘paisagem’, isto é, a natureza [atua] 
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como horizonte (objeto de visão) e ambiente (fundo, cenário) do homem totalmente 

privado, solitário e passivo” (BAKHTIN, 1988, p. 261). Os índices dessa consciência 

disseminam-se pelas obras em análise, como o podemos perceber, dentre outros, na 

autoapresentação do baiano na introdução da citação em destaque à página nove, 

além de autodenominar-se “obá” e “mabaça”: 

 

Sendo o antidoutor por excelência, trovador popular, 

populachero, escrevinhador de cordel, penetra na cidade 

das letras, um estranho nos saraus da inteligentzia, 

universidades da França, da Itália e do Brasil fizeram-me 

doutor honoris causa, vamos lá saber porquê (AMADO, 1992, 

p. 287, grifos do autor, negritos nossos). 

 

Em conferência proferida em Segóvia Saramago conclui: 

 

19 de janeiro  

“A aguarela de Dürer tenta responder à pergunta que a 

realidade lhe fez: ‘que sou eu?’ O texto tenta responder à 

pergunta da aguarela: ‘Que sou eu?’, e, por sua vez, interroga-

se a si próprio: ‘Que sou eu?’ E tudo, como os rios vão ao mar, 

vai ter à pergunta do homem, a mesma, a de sempre: ‘Eu, que 

sou?’” (SARAMAGO, 1995, p. 22). 

 

A enumeração dos seus epítetos por Amado e as perguntas de Saramago 

enfatizam o que vimos dizendo até aqui relativamente à imago hominis dos textos: 

estamos diante do indivíduo cuja consciência de si está uma construção, desliza de 

um polo a outro, fazendo do diário uma ferramenta preciosa para o 

autoconhecimento. De novo, reatualizam o cronotopo autobiográfico, em cuja 

evolução encontramos o sujeito isolado, fechado, solitário, o que não ocorre nem em 

Navegação nem nos Cadernos, uma vez que, repetimos, ambos os autores não 

deixam de expor os aspectos da vida íntima publicamente, o que gera uma tensão 

entre o peso da tradição e a sua contestação  no relato autobiográfico. 

 No que tange ao espaço, os dois viajantes parecem nunca estar longe de casa 

onde quer que se encontrem. Bahia e Lanzarote são lembrados a cada momento e 

descritos com forte carga afetiva; em oposição às formulações de Bakhtin, é lá que a 

busca pela identidade se realiza de modo mais completo, mediante os solilóquios 

durante os momentos de solidão, que autorizam absorção do “cronotopo da 

memória” (se for válida a expressão) pelo do cronotopo autobiográfico: 

 

(Bahia, 1928 – academia dos rebeldes) 
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A Academia dos Rebeldes foi fundada na Bahia em 1928 com 

o objetivo de varrer com toda a literatura do passado – 

raríssimos os poetas e ficcionistas que se salvariam do 

expurgo – e iniciar uma nova era. 

 

Não varremos da literatura os movimentos do passado, não 

enterramos no esquecimento os autores que eram os alvos 

prediletos de nossa virulência: Coelho Neto, Alberto de 

Oliveira e em geral todos os que precederam o modernismo. 

[...] fomos além do xingamento e da molecagem, sentíamo-

nos brasileiros e baianos, vivíamos com o povo em 

intimidade, com ele construímos, jovens e libérrimos nas 

ruas pobres da Bahia (AMADO, 1992, p. 84-85, negritos 

nossos). 

 

Saramago, ao voltar à Lanzarote banhada pela chuva, recorda: 

 

14 de março 

Cá fora, enquanto dificilmente caminhava, atascando-me 

numa lama ora espessa ora quase líquida, lembrei-me do 

tempo em que, rapazinho, gostava de atravessar as terras 

baixas entre o Almonda e o Tejo depois de as águas da cheia se 

terem retirado... (...) Por mim, nem que a volta fosse pelo 

inferno, o que eu queria era chegar a casa. Andamos um 

quilômetro para o interior, e a terra estava seca, ali não havia 

chovido... Lanzarote é assim: ou tudo ou nada (SARAMAGO, 

1996, p. 64-65, grifos nossos). 

 

Espaço (Bahia, Lanzarote) e tempo (“jovens e libérrimos”, “rapazinho”) unidos 

na composição da identidade acrescentaram-lhe uma essência mítica, alheia à 

passagem do tempo, reforçada pela sacralização espacial e pela concretude na 

recriação de si : “ ser é dar-se como presença, como aparição (alethéa)” (TORRANO, 

1991, p. 29, grifo do autor, negrito meu) que aqui se efetua principalmente por meio 

da linguagem, “força múltipla e numinosa (...), filha da Memória” (TORRANO, 1991, 

p. 29). Saramago sabe-o: 

 

2 de fevereiro 

Habitamos fisicamente um espaço, mas, sentimentalmente, 

habitamos uma memória.  
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Hoje, aqui tão longe, apercebo-me que a imagem da Lisboa do 

presente se vai distanciando aos poucos de mim, vai-se 

tornando memória de uma memória, e prevejo, embora 

saiba que nunca serei nela um estranho, que chegará um dia 

em que percorrerei as suas ruas com a curiosidade perplexa 

de um viajante a quem tivessem descrito uma cidade que 

deveria reconhecer logo, e que se encontra, não 

precisamente com uma cidade diferente, mas com a 

impressão de estar perante um enigma que terá de resolver 

se não quiser tornar a partir de alma triste e mãos vazias 

(SARAMAGO, 1995, p. 33-34, negritos nossos).  

 

Em Formas simples (1976) André Jolles focaliza o “Memorável”, que relaciona 

à biografia. Para explicitar seu ângulo de visão, Jolles utiliza-se de uma notícia de 

jornal acerca do “suicídio do Conselheiro Comercial S. (1976, p. 167) e investiga a 

forma que ela assume. Segundo ele, “a Forma procura transmitir ainda um segundo 

sentido: o suicídio de um conselheiro comercial – um homem outrora rico e que não 

é capaz de sair de dificuldades financeiras. Assim são os tempos! Nesse 

acontecimento único, destacado do resto, é toda a época que se retrata.” 

(JOLLES, 1967, p. 169, grifos do autor, negritos nossos). As duas Grandes Guerras, a 

consolidação do socialismo ao lado do capitalismo, o liberalismo e as ditaduras, a 

pletora de tendências de vanguarda mesclam-se nas construções autobiográficas em 

análise, de modo que re-criar-se pela memória se iguala a re-criar o mundo, como 

vimos observando desde o início. Autobiografia/cosmogonia. 

É ainda por via da memória, pródiga em idas e vindas, que o tempo/espaço 

de Navegação e dos Cadernos se enfraquece, se couber a contundência do verbo, uma 

vez que tudo se presentifica e des-espacializa (!), transformando as duas 

celebridades em mitos da literatura contemporânea: driblam a finitude, tão múltipla 

e inapreensível quanto o sujeito que nos labirintos do mundo atual continua à cata 

de respostas para o labirinto do ser. Duplicam-se Jorge Amado e Saramago, são 

simultaneamente sujeito e objeto de observação, de (auto) análise, vivem “a 

verdadeira vida, a instituição de um outro mundo dentro deste em que vivemos” 

(BRUNEL, 1998, p. 267): celebridade/mito. 

Enfim, com base na construção dos dois “livros de memórias” podemos 

estabelecer as diferenças entre eles. Em Amado, ressalta o pendor para re-cordar, 

re-viver , para  burlar a passagem do tempo, para ser jovem de novo, conversar com 

os mortos, suspirar, outra vez, de prazer ou de dor. Exemplo disso é o estilo de 

Navegação de Cabotagem, em consonância com os demais textos ficcionais do 

Escritor, em que se predomina a adjetivação abundante, seguida de numerosas 

interjeições a conferir à obra um ritmo dinâmico, palpitante, com diálogos vibrantes 

e bem-humorados. 
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Em Cadernos de Lanzarote, deparamos com um Escritor que viaja por trilhas 

diversas das palmilhadas nos seus romances mais conhecidos, principalmente a 

partir do Memorial do Convento. A cronologia dos fatos também não é respeitada, 

iniciando-se em 15 de abril de 1993. O estilo do romancista português não 

apresenta, como estamos acostumados, a reutilização criativa dos sinais de 

pontuação; ademais do ponto final e da vírgula, há os pontos de interrogação e 

exclamação, as reticências, os travessões. Os rigorosos períodos compostos por 

subordinação deixam entrever que o contador de histórias desacelera a marcha para 

refletir sobre e analisar a realidade (e a ficção) de tal forma que parece 

simultaneamente inserido na realidade e fora dela. 

Estas afirmações podem conduzir a conclusões apressadas, segundo as quais 

o Escritor brasileiro, ao recordar, se visse preso às cadeias da ficção, que o 

impediriam de transitar livremente pela realidade. Saramago, ao livrar-se das 

amarras ficcionais, estaria à vontade para cumprir as exigências de um diário. 

Entretanto, cada um dos livros denuncia que a memória foi traída pela imaginação, 

cedeu lugar à especificidade da literatura, o que confirma as palavras iniciais de 

Saramago no primeiro tomo dos Cadernos. Ambos, em determinados passos, 

inventam a própria memória e constroem frações de outro mundo, experienciado 

apenas por via da imaginação: “Por maiores esforços que tenha feito, jamais 

consegui localizar no céu as estrelas da constelação do Cruzeiro do Sul – uma de 

minhas frustrações: todo mundo vê, será que vê?” (AMADO, 1992, p. 301, grifo 

nosso). Memória e ficção imbricam-se a ponto de o leitor, tantas vezes enredado 

pelas marcas cronológicas, crer no que é invenção e acreditar partilhar da 

intimidade do Escritor.  

Para concluir, devemos considerar que nem Jorge Amado nem José Saramago 

limitaram-se à reprodução dos eventos do cotidiano nas obras ora em foco. A 

arquitetura dos textos, ao repetir o estilo ficcional de cada um – ou não –, denuncia 

que a forma do diário se constitui em armadilha para o leitor desprevenido, que crê 

residir na sinceridade e na verdade dos relatos a explicação dos romances (e dos 

diários) na biografia do autor. Cautela, pois. 

 

Notas 

 
1 A etimologia indica uma diferença de sentido entre “lembrar”, do latim memorare = trazer 

à memória, fazer recordar, advertir (CUNHA, 1982) e “recordar” [do latim recordare)= fazer 

voltar à memória, vir de novo à memória, rever, repassar, voltar a si, despertar, acordar 

(HOUAISS, 200, grifo nosso). 

 
2 Afirma o ficcionista português no terceiro volume dos Cadernos de Lanzarote: “ São tão 

reais os fatos a que chamamos da realidade, como reais são os efeitos  duma ficção”. (1996, 

p. 51, grifos do autor). 

 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.1. janeiro de 2015 

76 

 

3 Observe-se que a autobiografia (do grego autós=próprio); bios (=vida) e gráphein 

(=escrever) MOISÈS (1985, p. 50-51) não é um gênero novo. Em conformidade com CUNHA 

(1982, p. 84, grifo do autor, negrito nosso) “autós” é um elemento de composição que 

significa “de si mesmo, espontaneamente”, que se documenta em alguns compostos 

formados no próprio grego, como autógrafo, por exemplo, e em numerosos outros 

introduzidos nas línguas modernas a partir do século XIX. 

 
4 Na prosa romanesca de Saramago aparece constantemente a questão duplicidade do ser, 

cujos exemplos mais flagrantes estão em O ano da morte de Ricardo Reis e O Homem 

duplicado. É de nossa autoria em colaboração com Aurora Gedra Ruiz Alvarez o estudo dos 

duplos neste último, em que privilegiamos o espelho, os disfarces, as máscaras (ALVAREZ E 

LOPONDO, 2011). Está em andamento uma pesquisa a respeito da duplicidade em Cadernos 

de Lanzarote na qual, para além do espelho e da máscara, será investigada a “metamorfose” 

do autor Saramago/Pilar. 

 
5 Jorge Amado contestaria veementemente a afirmação, ainda que se refira particularmente 

ao romance: “Minha criação romanesca decorre da intimidade, da cumplicidade com o povo. 

Aprendi com o povo e com a vida, sou um escritor e não um literato, em verdade sou um obá 

– em língua ioruba da Bahia obá significa ministro, velho, sábio: sábio da sabedoria do povo” 

(AMADO, 1992, p. III, grifos nossos). 
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O caminho da morte na 

narrativa de José 

Saramago* 
 

MARIA VICTORIA FERRARA 

 

 

 

 

 

Aquel que ha sido no puede más en adelante no haber sido.  

En lo sucesivo ese hecho misterioso y profundamente oscuro 

de haber vivido es su viático para la eternidade 

Vladimir Jankélévitch 

 

“É minha intenção transitar com vocês um caminho através da narrativa de José 

Saramago para desvendar alguns aspectos, algumas constantes, algumas 

contradições, algumas inquietudes e certezas sobre o tema da morte. É preciso 

esclarecer que sou fanática pelo escritor português e se posso dizer, em certa 

maneira, uma especialista de sua obra – deveríamos nos perguntar o que é ser 

especialista– não sou, de nenhum ponto de vista, nem do professional e  muito 

menos do pessoal, perita no tema da morte. Por esta razão é que intitulei minha 

apresentação: “O caminho da morte na narrativa de José Saramago”, e os convido 

somente a percorrer comigo esse caminho e encontrar algumas respostas – 

partilhadas ou não com o escritor – ao longo de toda sua obra narrativa e demostrar 

ao mesmo tempo que esta temática está presente em toda ela. Contradizendo assim 

àqueles que comentaram que a publicação de seu último livro As intermitências da 

morte responde a uma preocupação de José Saramago em consequência de sua 

avançada idade – 84 anos a serem cumpridos estes dias. Acredito, e procurarei 

demonstrá-lo aqui que este livro é a conclusão de uma preocupação de uma postura 

existencial, de certos princípios sobre a vida que rege a vida – vale a redundância– 

do escritor português presentes, como disse, em toda sua produção narrativa”.  

 

Deste modo iniciava em novembro de 2006 uma conferência em Buenos 

Aires na Associação Médica Argentina – Sociedade Científica no marco do Ciclo 

Literatura e Medicina, organizado pelo Comitê de Médicos Artistas e Escritores da 

Argentina – e no dia 8 de novembro de 2007 na Faculdade de Medicina da 
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Universidad Católica de Córdoba, convite do Comitê de Bioética da Clínica Reina 

Fabiola da cidade de Córdoba. Nesta oportunidade, retomarei estas reflexões sobre 

a morte, que não significam outra coisa que interrogar-se por sua incidência e por 

sua repercussão na existência humana. A respeito, explica José Saramago em diálogo 

com Juan Arias:  

 

– Por tanto, me doy cuenta de que no hay mucho de qué 

hablar, o que, a lo mejor, existe una sola cosa importante, que 

es la vida y la muerte. 

 

–¿Por qué la muerte? 

 

– Porque es de la muerte de lo que siempre tenemos que 

hablar (...) Lo que ocurre es que pretender hablar de la vida 

eludiendo la muerte, como si no existiera, es mentira (...) Se 

trata de hecho en sí de la muerte, de que uno tiene que morir 

y cómo eso ilumina o, por el contrario, oscurece la propia vida 

que uno tiene. Ahí está todo: la vida, el amor, todo se contiene 

en ese final, todo lo que tú digas o hayas hecho apunta en esa 

dirección y ahí se cumplirá todo" (1998, p. 80). 

 

Em busca de respostas, que talvez nos remetam a muitos novos ou mais 

interrogativas sobre um tema tão desconhecidamente conhecido por todos, tão 

habitual e pouco habitual ao mesmo tempo, tão de todos os homens e tão de outros 

e tão pouco meu, busquei o auxílio de alguns entendidos sobre o tema como: 

Vladimir Jankélévitch, Luis Vincent Thomas, Michel Foucault, Gabriel Marcel, entre 

outros, para poder sistematizar, de alguma maneira, as reflexiões que o mundo 

saramaguiano me brindou. E o faço a partir da ideia que compartilho com Gilles 

Deleuze de que "en un libro no hay nada que entender, pero hay mucho por utilizar. 

No hay nada que interpretar ni significar, sino mucho por experimentar. El libro 

debe formar máquina con alguna cosa, debe ser un pequeño útil sobre un exterior" 

(2003, p. 13).  

E, apaixonada como sou pela literatura, considero que nela podemos fazer 

conscientes e enriquecer muitas experiências, que ainda vividas, não sabemos 

aproveitar. Espero com este trabalho contribuir a pensar, re-pensar, e à tomada de 

decisões sobre o que hoje é tema de debate em grande parte do mundo: o direito à 

morte digna. Não em forma direta, porque José Saramago não o planeja assim, mas 

sim, pensar a morte em geral, a tirar-lhe essa coroa de medo e de mistério, de 

ruptura e de ausência. 

Dessa maneira, ainda sabendo que persistem muitas interrogações sobre a 

morte, dúvidas tão antigas como as expressadas por Shakespeare “Dormir, morir, 
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no más” (Hamlet, Terceiro Ato, Primeira Cena) ou como reflexiona José Saramago 

“Más que hablar de la muerte, que en realidad nadie conoce y de la que nadie ha 

tenido una vivencia, debemos hablar del morir” (2001, p. 25), o que não só 

compreende os fenômenos biológicos, mas também os pensamentos, ideias, 

sentimentos, reações, atitudes e reflexões de todos os atores nesta fase final da vida, 

na qual são muito importantes os acontecimentos humanos que lhe dão sentido ao 

morrer. A bioética religiosa ou laica estabelece guias para tratar de melhorar a 

qualidade de vida que lhe resta ao moribundo, assim como melhorar o duelo das 

pessoas relacionadas com ele. 

Vivemos numa época dominada pela tecnologia e a globalização, atualmente é 

possível realizar o que até alguns anos estava no terreno da ficção científica; para o 

adequado uso dos espetaculares avanços científicos e tecnológicos que aparecem 

dia a dia, se requer médicos e pessoal de saúde capacitados, mas também com uma 

visão holística do homem, com um sentido humanista e ético que lhe permita aplicar 

seus conhecimentos e todos os recursos a sua disposição em benefício do enfermo. 

A estes médicos lhes corresponde decidir sobre o que é melhor para o paciente, no 

entanto, nas decisões transcendentais que têm a ver com a saúde, vida e a morte, 

sempre se deverá levar em conta o pensamento e os sentimentos do enfermo, com 

respeito absoluto de sua autonomia e sua dignidade. 

Na web se pode encontrar grande quantidade de escritos sobre o que se chama 

o direito à morte digna. Entre eles, selecionei um manifesto elaborado em Santander 

no Seminário da Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) “Muerte 

digna, asistencia ante la muerte” publicado na Revista DMD a raiz da “Ley de 

derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte” 

aprovada em Andaluzia em março de 2010: 

 

Todo ciudadano tiene derecho al alivio del sufrimiento al final 

de su vida mediante una asistencia paliativa de calidad 

respetuosa con sus valores y sus creencias, expresados en ese 

momento o de forma anticipada en el testamento vital 

(instrucciones previas o voluntades anticipadas). El paciente 

tiene derecho a recibir información veraz sobre su proceso de 

enfermedad, a rechazar un tratamiento, a limitar el esfuerzo 

terapéutico y a elegir entre las opciones disponibles, como la 

sedación terminal. 

 

Por ello, manifestamos que es responsabilidad de los 

políticos: 

 

1. Conocer de manera fehaciente cómo mueren los 

ciudadanos. 
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2. Garantizar el libre ejercicio de estos derechos. 

 

3. Promover un debate sobre la eutanasia y el suicidio 

médicamente asistido de personas que al final de su vida 

padecen, a pesar de los cuidados paliativos, un sufrimiento 

insoportable del que desean liberarse con todas las garantías 

legales. 

 

Graças a estes manifestos, as leis ao respeito foram se propagando em 

diferentes países. A Argentina sancionou a Lei 26742: Morte Digna-Direitos Do 

Paciente em 9 de maio de 2012, promulgada de fato em: 24 de maio de 2012. Como 

a lei não é sinônimo de debate concluído, minha contribuição a tal digno direito no 

caminho da morte pela narrativa de José Saramago. 

 

Sentir a morte 

 

Nosotros, los vivos, sabemos que vamos a morir, No lo saben, 

nadie lo sabe, como tampoco lo sabía yo cuando vivía, lo que 

sabemos, eso sí, es que otros mueren 

José Saramago, El año de la muerte de Ricardo Reis 

 

Vamos falar da morte. E por que não? Dizer a morte. Como não? Podemos 

dizê-la, mal dizê-la, contra-dizê-la, des-dizê-la (e até decidi-la). Se tudo se pode 

dizer: o bom e o mau, o que existe e o que não, o que convém e o que é melhor não 

dizer, o privado e o público, o trivial e o sublime. Tudo se deixa dizer. Inclusive 

podemos dizer (já foi dito por aí) que quando não se pode falar, é melhor calar (cf. 

CAMARENA, 2006). E diz Martín Heidegger que a palavra des-oculta a coisa da 

dispersão, e a palavra escrita deixa de ser sombra, diz Saramago, quando se 

pronuncia em voz alta “es una sombra que se levanta, se presenta y se nos pone 

delante" (2001, p.28) e é palavra sentida, a palavra da coisa que se pressente, que 

primeiro se sente e logo se transforma em palavra poética e, talvez, em palavra 

racional. Dizer a morte é previamente Sentir a morte. Lemos em duas das novelas de 

José Saramago: 

 

Ensaio sobre a cegueira  

 

Siguieron andando. Un poco más allá dijo la mujer del médico, 

En el camino hay más muertos que de costumbre (...) Quién 

sabe si entre estos muertos no estarán mis padres, dijo la 

chica de las gafas oscuras, y yo aquí, pasando a su lado, y no 
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los veo, Es una vieja costumbre de la humanidad ésa de pasar 

al lado de los muertos y no verlos, dijo la mujer del médico. 

 

La calle donde vivía la chica de las gafas oscuras parecía aún 

más abandonada. En la puerta de la casa estaba el cuerpo de 

una mujer. Muerta, medio comida por los animales 

asilvestrados (...) Es la vecina del primero, dijo la mujer del 

médico, Quién, dónde, preguntó el marido, Aquí mismo, la 

vecina del primer piso, se nota el hedor, Pobre mujer, dijo la 

chica de las gafas oscuras, por qué habrá salido a la calle, ella 

nunca lo hacía, Tal vez se dio cuenta de que estaba llegando la 

muerte, quizá no haya podido soportar la idea de quedarse 

sola en casa, pudriéndose, dijo el médico. (SARAMAGO, 1995, 

340-341). 

 

Ensaio sobre a lucidez 

 

El hombre de la corbata azul con pintas blancas elige el sitio 

desde donde disparará y se pone a la espera. Es una persona 

paciente, lleva en esto muchos años y siempre hace bien su 

trabajo. Más pronto o más tarde la mujer del médico tendrá 

que asomarse a la terraza (...) Pasó una hora y la mujer del 

médico no ha aparecido, ha estado llorando, la pobre, pero 

ahora vendrá a respirar un poco, no abre una ventana de las 

que dan a la calle porque siempre hay gente mirando, prefiere 

las de atrás, mucho más tranquilas desde que existe la 

televisión. La mujer se aproxima a la barandilla de hierro, 

pone las manos encima y siente la frescura del metal. No 

podemos preguntarle si oyó los dos tiros sucesivos, yace 

muerta en el suelo y la sangre corre y gotea hasta el piso de 

abajo. El perro viene corriendo desde dentro, olfatea y lame 

la cara de la dueña, después estira el cuello hacia arriba y 

suelta un aullido escalofriante que otro tiro inmediatamente 

corta. Entonces un ciego preguntó, Has oído algo, Tres tiros, 

respondió el otro, Pero había también un perro dando 

aullidos, Ya se ha callado, habrá sido el tercer tiro, Menos mal, 

detesto oír los perros aullando" (SARAMAGO, 2004, p. 423). 

 

Sabemos que na primeira novela são muitas as pessoas que morrem, muitos 

no manicômio, entre eles o ladrão de automóveis, a cega das insónias, a do isqueiro; 

muitos morrem nas ruas, recordemos os mortos daquele sótão do supermercado, 
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esta vizinha do primeiro andar. Mortes que nos comoveram, mas nenhuma como o 

assassinato da mulher do médico. Leitores e crítica em geral interrogaram, ou 

melhor, reprovaram José Saramago sobre esta morte, sobre este mal final da novela, 

ele respondeu apenas isso: “que termina como la vida, que siempre termina mal, 

porque la gente se muere”, conforme Flavia Costa em “Crítica de la razón impura”.  

Mas me pergunto, por que nos indignamos, por que reprovamos José 

Saramago sobre a morte da mulher do médico e não de tantos outros personagens 

de seus romances, como a mulher desconhecida de Todos os nomes, João Mau-Tempo 

que morreu de velho em Levantado do chão, Maria da Paz que morre gratuitamente 

em O homem duplicado, Salomão em A viagem do elefante; talvez porque foi 

assassinada. Mas assim também não o foi Baltazar Sete-Sóis no Memorial do 

convento? Creio que a resposta está no fato de termos feito dela nossa heroína, a 

"salvadora", a quem devotamos demasiado carinho. 

E neste sentimento arraiga a questão, de acordo com o pensamento de 

Gabriel Marcel, que a morte nos faz presente, se manifesta em sua verdadeira 

realidade de morte na experiência da morte da pessoa amada: “Lo que importa no 

es mi muerte ni la suya, sino la muerte de las personas que amamos. En otras 

palabras, el problema, el único problema esencial, es el que plantea el conflicto del 

amor y de la muerte” (1959, p. 182). 

A diferença do animal, o homem se dá conta de que tem que morrer e 'sabe' 

que tarde ou cedo deverá enfrentar a situação-limite da morte. Este conhecimento 

pode ser de tipo nocional e/ou real. O primeiro conhecimento, que adquiri por uma 

transmissão impessoal, como essas coisas que sabemos por tê-las escutado dizer a 

outros, implica uma consciência geral, bastante distante de minha própria realidade 

que não me espreme o coração, nem desordena minha existência nem o sentido 

fundamental de meus projetos.  

A consciência real aparece naquele ponto onde a consciência nocional da 

morte se converte em consciência concreta e real, dando lugar à irrupção existencial 

da morte, quer dizer, sentimos a morte, ela nos ameaça, nos fere, a vivemos como 

ruptura quando morre alguém que amamos. Efetivamente, nem vocês nem eu temos 

uma experiência direta nem eu de minha morte nem vocês da sua morte, nem 

podemos adquirir um conhecimento concreto dela pela pura assistência, neutra e 

impessoal, à morte dos demais. Saramago opina a respeito que: 
 

La muerte se banaliza para ocultar su realidad. Incluso los 

muertos reales que aparecen en la televisión, por el hecho de 

que te aparecen en la televisión, se vuelven irreales de alguna 

forma. Si no te has enfrentado nunca directamente con la 

muerte, en este caso con la muerte del otro, no sabrás nunca 

qué es (ARIAS, 1998, p. 81). 
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De acordo com a linha de pensamento que estamos seguindo agregamos ao 

outro amado, porque é ali na pessoa amada onde a morte me fere, já que o sentido 

da minha existência está radicalmente ligado a ela. Ali a morte irrompe 

concretamente como ameaça do amor e hipoteca o sentido mesmo da existência. 

Assim sucede a Justina, um dos personagens de Claraboia, diante da morte de sua 

filha Matilde: 

 

Antes de dormirse le retumbaban en el cerebro el recuerdo 

del rostro de Matilde, las inflexiones de su voz, los gestos, las 

carcajadas e, incluso, su cara muerta, como si todo esto 

pudiera, en el sueño, derribar aquella puerta siempre sellada. 

Inútil. Nada más cerrar los párpados Matilde se escondía, tan 

escondidamente se escondía que Justina sólo la encontraba, 

sin misterio, al despertar al día siguiente. Pero encontrarla sin 

misterio era perderla. Verla como en vida era ignorarla 

(SARAMAGO, 2012, p. 53). 

 

Os mesmos personagens do Ensaio sobre a cegueira nos confirmam este 

pensamento. A rapariga de óculos escuros caminha entre os mortos e pensa somente 

em seus pais, em seus entes queridos. Sabemos, e muito bem o expressa Susan 

Sontag, que ante a dor dos outros, geralmente a humanidade se coloca como um 

simples espectador, que as fotografias de mortes, feridos, torturados de lugares 

remotos ou exóticos nos produzem comoção, mas não afastamos a vista, "cuanto 

más remoto o exótico el lugar, tanto más estamos expuestos a ver frontal y 

plenamente a los muertos y moribundos" (2003, p. 84). E,  quando a visão da dor se 

faz mediática, abarrota os meios de comunicação massiva, se produz o efeito do 

hábito e comumente recordamos o horror da fotografia e não o acontecimento 

porque, segunda ela, “Las fotografías pavorosas no pierden inevitablemente su 

poder para conmocionar. Pero no son de mucha ayuda si la tarea es la comprensión. 

Las narraciones pueden hacernos comprender. Las fotografías hacen algo más: nos 

obsesionan” (2003, p. 104).  

José Saramago anuncia em Cadernos de Lanzarote I sua resolução de guardar 

uma fotografia da dor, uma só para não cair no costume. Retomando o fio de nossa 

apresentação, todas estas fotografias são de um "outro" desconhecido, mas 

conhecido para outros, amado por outros. Qual será para estes outros o sentimento 

de morte frente a essas fotografias? 

E sobre As intermitências da morte explica de outra maneira esta relação entre 

a morte e o amar:  

 

Es como si, en nuestra vida tan frágil, tan poca cosa, la muerte 

se diera cuenta, finalmente, de a quien está matando. No es la 
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muerte impersonal que tiene que matar y mata y no piensa en 

ello. Quise imaginar un día en que la muerte mira a los ojos a 

la persona a la que va a matar (KOLESNIKOV, 2005).  

 

Sentir então a morte, tomar conhecimento real dela mesma frente à morte do 

ser amado; tomar consciência que a morte mediática pode nos comover, mas isto 

não implica necessariamente senti-la; tomar consciência de não banalizar a morte, 

aprender a nomeá-la. 

 

Nomear a morte 

 

No vemos a las parcas acabarnos, Olvidémoslas, pues, como si 

no existieran. 

José Saramago, El año de la muerte de Ricardo Reis 

 

 

Lemos em outras duas novelas: 

 

A jangada de pedra: 

 

Pedro Orce dijo con voz clara, palabra a palabra, Ya no siento, 

la tierra, ya no la siento, se le oscurecieron los ojos, una nube 

cenicienta, plomiza, pasaba por el cielo, despacio, muy 

despacio, María Guavaira, con levísimos dedos, bajó los 

párpados de Pedro Orce, dijo, Está muerto, fue entonces 

cuando el perro se aproximó y gritó, como se dice que una 

persona aúlla. 

 

Muere un hombre, y luego. Lloran los cuatro amigos (...) pero 

hay que pensar y decidir qué hacemos con el cadáver, dice 

José Anaico, Lo llevamos a Bienservida, se lo decimos a las 

autoridades, no podemos hacer más por él, y Joaquim Sassa 

recordó, Me dijiste un día que la sepultura de Antonio 

Machado debería estar bajo una encina, hagamos lo mismo 

con Pedro Orce, pero fue Joana Carda quien dijo la última 

palabra, Ni a Bienservida ni al pie de un árbol, lo llevaremos a 

Venta Micena, vamos a enterrarlo en el lugar donde nació" 

(SARAMAGO, 1986, p. 408). 

 

Pasada la última curva,  vieron el cementerio, los muros 

blancos, la enorme cruz. Estaba el portalón cerrado, tenían 
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que forzarlo. José Anaico  fue a buscar una palanca, la 

introdujo entre los batientes, pero María Guavaira lo tomó del 

brazo, No lo vamos a enterrar aquí. Señaló las colinas blancas, 

hacia el lado de la Cueva de los Rosales, donde se encontró el 

cráneo del europeo más antiguo, aquel que vivió hace más de 

un millón de años, y dijo, Se quedará allí, es el lugar que él 

habría elegido. (SARAMAGO, 1986, p. 411). 

 

Cubrieron el cuerpo, alisaron el suelo para que se confundiera 

con la tierra de alrededor (...) Luego Joana Carda clavó la vara 

de negrillo a la altura de la cabeza de Pedro Orce. No es cruz, 

como bien se ve, no es una señal fúnebre, es sólo una vara que 

perdió la virtud que tenía, pero aún puede servir para esto, 

ser reloj de sol en un desierto calcinado, tal vez árbol 

renacido, si un palo seco, clavado en el suelo, es capaz de 

milagros, echar raíces, liberar de  los ojos de Pedro Orce la 

nube oscura, mañana lloverá sobre estos campos 

(SARAMAGO, 1986, p. 412). 

 

A caverna 

 

Marcial había expresado vehementes votos para que el 

traslado al Centro se realizase antes del nacimiento, Tendrás 

la mejor asistencia médica y de enfermería que alguna vez 

pudieras imaginar, no existe nada que se le parezca, ni de lejos 

ni de cerca, y tanto en medicina como en cirugía, Cómo sabes 

todo eso, si nunca has estado en el hospital del Centro, ni 

probablemente hayas entrado, Conozco a alguien que ha 

estado internado, un superior mío que entró casi muriéndose 

y salió como nuevo, hasta hay gente de fuera que se busca 

enchufes para que la admitan, pero las normas son inflexibles, 

Quien te oiga creerá que en el Centro no muere nadie, Se 

muere claro, pero la muerte se nota menos, Es una ventaja, no 

hay duda (SARAMAGO, 2000, p. 159). 

 

Así que los que viven en el Centro también mueren, dijo 

Cipriano Algor al entrar en caso con el perro  detrás después 

de haber llevado al yerno a sus obligaciones, Supongo que 

nadie se habrá imaginado alguna vez lo contrario, respondió 

Marta, todos sabemos que tienen dentro su propio 

cementerio, El cementerio no se ve desde la calle, pero el 
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humo, sí, Qué humo, El del crematorio, En el Centro no hay 

crematorio, No había, pero ahora hay, Quién lo ha dicho, Tu 

Marcial, cuando entramos en la avenida vi el humo saliendo 

del tejado, era algo de lo que se venía hablando, y se ha 

cumplido, Marcial me dijo que empezaban a tener problemas 

de espacio, Lo que me extraña es el humo, casi apostaría a que 

la tecnología actual ya lo había eliminado" (SARAMAGO, 2000, 

175). 

 

Sem dúvida, a morte inquietou o homem de todas as épocas. Hoje em dia 

tende a se ver como um dado objetivo e indiscutível, e como um fato biológico e 

individual, esta concepção sem dúvida está fortemente vinculada com a 

medicalização e cientifização da vida (da saúde e da enfermidade) e, por 

conseguinte, da morte. O narrador de A viagem do elefante ironiza a respeito: 

 

El elefante murió casi dos años después, otra vez invierno, en 

el último mes de mil quinientos cincuenta y tres. La causa de 

la muerte no llegó a ser conocida, todavía no eran tiempos de 

análisis de sangre, radiografías de tórax, endoscopías, 

resonancias magnéticas y otras observaciones que hoy son el 

pan de cada día para los humanos, no tanto para los animales, 

que simplemente mueren sin una enfermera que les ponga la 

mano en la frente (SARAMAGO, 2008, p. 269). 

 

Todavia, a representação e as atitudes do homem ante a morte (costumes, 

mitos, crenças, ritos) foram muito diferentes em diferentes épocas e em diferentes 

sociedades. A nossa a considera um castigo, uma maldição, segundo o senhor de 

Caim: “la tierra ha sido maldecida por tu causa (...) hasta que un día te acabes 

transformando de nuevo en tierra, pues de ella fuiste hecha, en verdad, mísero adán, 

tú eres polvo y en polvo un día te convertirás” (SARAMAGO, 2009, p. 20). É assim 

que a morte é muito mais que uma questão médico-científica e que por todas suas 

implicâncias culturais particulares, deve ser entendida como uma construção social 

e histórica.  

No fragmento de A jangada de pedra um grupo de homens e mulheres assiste 

à morte de um amigo. Os passos a seguir de acordo ao acostumado estão muito bem 

delineados pelo narrador: primeiro se baixa as pálpebras do morto, logo choram os 

devedores, despois surge a inquietude 'administrativa' sobre que fazer com o 

cadáver; frente ao racional surge então a poesia, a recordação de António Machado 

e de seu destino final. Assumem os amigos a responsabilidade ante a morte do amigo 

e decidem enterrá-lo em seu povoado natal. O cemitério se apresenta como lugar 

indicado, o espaço ritual fúnebre acostumado desde que no século XVIII o poder 
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médico – segundo M. Foucault – dividiu a cidade de acordo com a oposição: 

saúde/enfermidade, adjudicando-lhe a esta última o recurso do encerro. Mas o 

cemitério amuralhado, cujas portas são necessárias forçar, tampouco é o lugar 

eleito. Ali na cova onde morreu o primeiro homem, o homem livre, o homem cuja 

recordação segue vivo entre os vivos, aquele homem cuja morte não escondemos, 

nem esquecemos. Pelo contrário, sua morte e o achado de seus ossos, suas pegadas 

nos enaltecem, nos dão sentido, nos posicionam na longa história do planeta. 

Enfrentando esta realidade nos encontramos em tempos de Centro comercial 

e uma sociedade que esconde seus mortos. É um lugar comum que a remoção da 

morte é característica para a maior parte da civilização ocidental. A morte é tabu, é 

um mal que deve abandonar-se, talvez tenha razão Pascal quando escreve: “No 

habiendo podido encontrar remedio a la muerte, a la miseria, a la ignorancia, los 

hombres, para ser felices, han tomado la decisión de no pensar en ello” (PASCAL, 

n.168). 

O cemitério, o túmulo para os cônjuges falecidos de Cipriano Algor e Isaura. 

O crematório, essa fumaça saindo que inevitavelmente nos recorda a Auschwitz, 

associado ao mundo do lucro, ao mundo do conectar / desconectar, onde as 

oposições projetadas pelo poder são necessárias / desnecessárias. O desnecessário 

ocupa lugar, as cerâmicas do oleiro devem ser tiradas do depósito, os mortos devem 

desaparecer. O século XX produziu um grande avanço da tecnologia da saúde e 

aparecem os cuidados intensivos que possibilitam prolongar a vida de pacientes 

que, não fosse por estes cuidados, morreriam. Estes avanços científicos que por um 

lado prolongam a vida, por outro modificam os limites da vida e da morte e da forma 

de morrer, já que o agonizante não poderá estar acompanhado de sua família. E 

assim como em outras épocas, o medo era pelo “não saber”, hoje o homem teme o 

excesso de saber e se vê obrigado a colocar-lhe limites. Então o Centro sinônimo de 

técnica, de avanço, de paraíso terrestrre esconde a morte porque a mesma aparece 

como um fracasso da técnica e do modelo do homem moderno que “tudo pode” – a 

medicina é capaz de curar ao moribundo – quando encontra esse limite não pode 

outra coisa que negá-lo.  

A morte foi excluída da sociedade moderna, sempre é uma surpresa, um 

acidente, e como tal se transforma em um fato clandestino que deve dissimular-se, 

ocultar-se, e superar-se rapidamente. A morte não pode ser socialmente pensada 

nem falada, aponta Freud, a única maneira de falar da morte é negá-la. Reflexiona 

Saramago: “Ahora la muerte no se ve, los muertos se llevan al sanatorio y 

desaparecen. Cuanto menos se vean, más a gusto se siente la sociedad que ha 

conseguido ocultarla para que no moleste. Pero ahí sigue con su fuerza ineludible” 

(ARIAS, 1998, p. 82). 

Combater, ou sequer mostrar o outro lado de negar a morte, do não nomeá-

la, de escondê-la, está presente em toda sua obra. Cemitério e túmulo são lugares 

frequentados pelos personagens saramaguianos. Ricardo Reis visita o túmulo de 
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Pessoa onde sabe que está guardado "el cuerpo descompuesto de un hacedor de 

versos" (SARAMAGO, 2010, p. 48); O Cavaleiro Henrique de Bonn, na História do 

cerco de Lisboa,  que já morto aparece em sonhos a Frei Rogério e lhe ordena a 

remoção do cadáver de seu criado, para que fique sepultado junto a ele; o enterro 

dos mortos no Ensaio sobre a cegueira – os rituais do asseio funerário, gestos 

expressivos não religiosos como o de colocar algo sobre o túmulo; Sr José visita a 

tumba da mulher desconhecida, em Todos os nomes, não para corroborar se está 

morta , mas para ter "la certeza que estuvo viva" (SARAMAGO, 1998, p. 259); a mãe 

de Tertuliano Afonso e a viúva de António Claro, em O homem duplicado, 

acompanham os restos – um aparentando e outra simulando – do suposto filho e do 

suposto desconhecido; em As intermitências da morte, a tumba, o enterro, será 

debaixo de uma árvore para aquele avô que junto a seu neto tomou a decisão de 

morrer fora das fronteiras do país (SARAMAGO, 2012, p. 55). 

Desta maneira, a tumba no mundo saramaguiano pode ser vista como bem a 

descreve Vladimir Jankélévitch:  

 

La tumba, principalmente, en esta tipografía imaginaria 

[alrededor de la muerte] se convierte en objeto de 

peregrinación, lugar convencional de cita y punto de reunión 

de todos los rituales fúnebres: los sobrevivientes se 

aglomeran alrededor del rectángulo vacío (...) y simulan 

recogimiento como si el misterio de la muerte tuviera lugar 

efectivamente allí, asignable y localizable en aquel mismo 

lugar. Aquí yace algo que fue alguien, pero un muñeco, una 

momia no es alguien (2000, p. 236).  

 

Assim o sabe Cipriano Algor que não ficou diante da tumba da mulher "más 

de tres minutos, tenía inteligencia suficiente para no necesitar que le dijesen que lo 

importante era haber venido, lo importante es el camino que se ha hecho" 

(SARAMAGO, 2000, p. 57). Em A jangada de pedra se negam a enterrar a Pedro Orce 

entre os muros fechados do cemitério; em Todos os nomes o cemitério se abre para 

a cidade, quatro séculos antes um Curador tomou a resolução de derrubar os muros 

porque considerava que "acababan teniendo el efecto perverso de dar alas al olvido" 

(SARAMAGO, 1998, p. 246); em Levantado do chão Faustina dorme junto à cama de 

seu esposo moribundo, João Mau-tempo:  

 

ahí está el cordel que ata la muñeca derecha del hombre a la 

muñeca izquierda de la mujer, no iban a estar separados 

ahora, tan viejos los dos, y a la menor sacudida sale Faustina 

de su levísimo sueño, se levanta vestida y acude a la cama, en 

el silencio inmenso de su sordera agarra la mano del marido, 
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y como nada más puede hacer le habla cariñosa, no todo el 

mundo puede presumir de tanto (SARAMAGO, 2010, p. 412);  

 

Ouroana vela o cadáver do cavaleiro de quem foi concubina (História do cerco de 

Lisboa); e Francisco Marques, aquele que morre no traslado da pedra destinada à 

varanda que ficará sobre o pórtico do convento de Mafra (Memorial do convento).  

A tumba, o cemitério, os ritos fúnebres, presentes na vida dos personagens 

saramaguianos que fizeram possíveis sua ficções, nos mostra talvez a importância 

do reconhecimento da morte dos entes queridos, de todos os homens. Desse 

reconhecimento, que depois das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, 

reivindicou para todos os homens o direito à morte escrita. Não as covas comuns, 

mas sim o túmulo para cada um, até para o soldado desconhecido.  

Em A caverna, como lemos, se anunciam, como ao passar, as características 

que assume o tema da morte na sociedade moderna. Será em As intermitências da 

morte onde com muito humor José Saramago nos retrata a sociedade atual frente a 

ela mesma.  

Negação da morte: Uma sociedade que ante tudo nega a morte, foge dela  

demostrando em certo modo, como Martín Heidegger insistiu, uma confirmação da 

consciência universal da morte. Os personagens agem de diferentes maneiras ao 

saber primeiro que não hão de morrer. A confirmação da suspensão da morte leva 

muita gente a um estado de euforia, de otimismo e até de fervor patriótico. Os 

cidadãos aproveitam "todas las ocasiones para salir a la calle y proclamar, y gritar, 

que, ahora sí, la vida es bella" (SARAMAGO, 2012, p. 29). Ninguém se detém a 

meditar, não há tempo para isso, já não é necessário negar a morte, já não há limites 

para a existência. É evidente o conceito negativo, entendido como ruptura, como um 

fator violento que atenta contra os homens, que mostra o sentido da morte para 

estes cidadãos felizes de ver cumprido o desejo universal de gozar "de una vida 

eterna aquí en la tierra" (SARAMAGO, 2012, p. 18). 

Diante desta situação José Saramago coloca em xeque os discursos políticos, 

religiosos, filosóficos, científicos, éticos e documentais implicados com a morte. 

Discursos desgastados que fazem água neste mundo impossível, mas nos revela uma 

realidade provável, uma realidade oculta depois uma atitude social de negação de 

nossa condição de mortais. 

Individualização: Observamos, também, nesta sociedade saramaguiana como 

prevalece o conceito de individualização: a morte deixou de ser um espectáculo 

público para ser um acontecimiento privado, íntimo. O homem morre no hospital 

sozinho, nos geriátricos, ou apenas rodeado de seus familiares mais próximos; no 

romance, deixam de morrer e estes lugares se aborrotam de anciãos e moribundos. 

O conceito de ocupar lugar, de esvaziar-se do desnecessário, se manifesta na 

mobilização individual que logo se transforma em movilização coletiva de 

atravessar a fronteira para morrer. Mas também podemos ler esta necessidade de 
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morrer como uma maneira de assumir ou nomear a morte, o fazer-se cargo da 

mesma. Mas, para aqueles que não pensam igual, emergem questões como 

parricídio, infanticídio, homicídio, ou a prática de uma "nova guilhotina". 

A morte depois de considerar um equívoco sua estratégia anterior – dado que 

provocou durante sete meses o aniquilamento da ordem e da dignidade humana – 

talvez constatando o pensamento de outra mulher, Simone de Beauvoir, para que 

uma existência temporal sem morte faria absurda a toda a empresa humana, mais 

ainda que a mesma morte, deixa claro que o direito da vida e, de modo correlativo, 

o direito de morte não pertenecem aos seres humanos. E decide "devolver el 

supremo miedo al corazón de los hombres" (SARAMAGO, 2012, p. 132), mas para 

evitar esse sentimento de se sentir traído de agora em diante, há de anunciar com 

sete dias de antecipação a cada homem e a cada mulher o dia de sua morte.  

Em todos os casos se manifesta um excessivo individualismo demostrando 

que a morte realmente, apesar de sua onipresença, é um acontecimento destinado a 

cada um; é um fato íntimo e pessoal, uma 'desgraça privada', e, tão logo lhe assegura 

– através do envelope violeta – que sua morte ocorrerá num tempo determinado; 

tudo muda, pois o próprio do porvir é ser sempre indefinido. Atualmente, afastando-

nos uns instantes do mundo saramaguiano, existe a confrontação de duas posturas: 

dizer a verdade ou dizer a mentira diante da morte do paciente, do ente querido. 

Sem abrir o debate e considerando a possibilidade da existência de um envelope 

violeta, sua chegada nos arrancaria da ditadura anônima da cotidianidade e nos 

descobriria nosso ser mais próprio, escreve Jankélévitch: 

  

se trata de mí, es a mí a quien señala con el dedo y de quien 

tira de la manga, sin darme la oportunidad de hacer pasar 

delante el vecino, no queda escapatoria, se me han agotado 

los plazos, el aplazamiento para más tarde, lo mismo que las 

coartadas y las postergaciones son ahora imposibles por más 

empeño que ponga el hombre concernido, la tercera persona 

ya no puede servirme de pretexto (2000, p. 35). 

 

Mercantilização: Por último, nos enfrentamos a uma sociedade necessitada de 

que alguém se ocupe da morte devido à negação da mesma. Necessidade que gera 

um negócio em torno da morte, a mesma se mercantiliza. Diante da cessação de 

mortes a máfia irrompe para organizar e obter redimento ilícito na prestação de 

serviços fora do país, assume o controle das mortes e da "indústria dos enterros"; as 

asseguradoras de vida ao contrário devem buscar outros meios para sacudir a perda 

de lucros frente ao irrisório que resulta ter um seguro de vida cuando la vida não se 

acaba; os geriátricos e hospitais manifestam, entre outras coisas, seus interesses 

mercadológicos.  
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Vinte e três anos antes José Saramago escrevia o conto "Refluxo", síntese de 

seu pensamento sobre a negação da morte. Um rei que não quer ver a morte e 

promove a construção de um cemitério único para todo o país, onde são 

transportados todos os mortos. Um povo que aceita e logo, sem acordo prévio, como 

por força de costume desborda os limites do cemitério e "Despacio, muy despacio, 

el reino empezó a poblarse de nuevo de muertos" (SARAMAGO, 2010, p. 89). E 

finalmente, um rei que pode compreender e pode ser enterrado debaixo de um 

ciprés.  

Para terminar com este tema, retomemos a morte de Pedro Orce, que será 

sepultado em seu lugar de nascimento, lugar do achado do primeiro homem 

europeu, e então a morte recorda o nascimento, nascimento e morte e entre meio a 

vida. Adentremo-nos novamente na ficção saramaguiana, leiamos a H. recordando 

um episódio de sua infância e a Ananías antes de unir-se a Judas Galileo: 

 

Imaginar a morte 

 

Saben que andan cavando en los dos extremos de la misma 

viña, esta que se llama vida,y está situada entre la nada y la 

nada. 

José Saramago, Todos los nombres 

  

 

Manual de pintura e caligrafia 

 

Murió en mis manos. Primero estuvo en ellas vivo, y luego 

murió (...) En el olivar caliente y callado, el niño empieza a 

distinguir que los crímenes son y tienen dimensiones. Se lleva 

el pardillo muerto y lo entierra en el huerto, junto a la valla 

adonde no llega el azadón: un túmulo para la eternidad.  

 

Lo que aún no está, lo que vino y transita, lo que ya no está. El 

lugar, sólo espacio y no lugar, el lugar ocupado y, por lo tanto, 

nombrado, el lugar otra vez espacio y depósito de lo que 

queda. Ésta es la más simple biografía de un hombre, de un 

mundo y tal vez de un cuadro. O de un libro. Insisto en que 

todo es autobiografía. Todo es vida vivida, pintada, escrita: el 

estar viviendo, el estar pintando, el estar escribiendo: el haber 

vivido, haber escrito, haber pintado. Y lo que hubo antes de 

todo esto, el mundo aún desierto, esperando o preparando la 

venida del hombre y de otros animales (...) Y luego, mucho 

más tarde, el mismo silencio, sobre montañas y llanuras ya 
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diferentes, y también sobre las ciudades vacías, durante algún 

tiempo todavía con papeles sueltos empujados por las calles 

por un viento interrogativo que sale al campo sin respuesta. 

Entre las dos imaginaciones, la que antes lo requiere y la que 

luego amenaza, está la biografía, el hombre, el libro, el cuadro 

(SARAMAGO, 2010, p. 145). 

 

Evangelho segundo Jesus Cristo  

 

Ay, José, José, durante cuántos siglos tendremos aún que ir 

aumentando la ciencia del Talmud para poder llegar a la 

comprensión de las cosas más simples, Por qué me has traído 

para aquí, no era necesario que nos alejáramos tanto, Quería 

hablarte ante testigos, Bastaría el testigo absoluto que Dios es, 

este cielo que nos cubre por dondequiera que vayamos, Estas 

piedras, Las piedras son sordas y mudas, no pueden dar 

testimonio, Es verdad que lo son, pero mañana, si tú y yo 

decidiéramos mentir sobre lo que aquí ha sido dicho, nos 

acusarían y continuarían acusándonos hasta que se 

transformaran ellas en polvo y nosotros en nada, Vámonos. 

Durante el camino, Ananías se volvió algunas veces para 

mirar las piedras” (SARAMAGO,  2010, p. 166-167). 

 

Podemos, e devemos, nomear a morte, inclusive quando a nomearemos como 

nos títulos  de As intermitências da morte: "de inclemente, cruel, tirana, malvada, 

sanguinaria, vampira, emperatriz del mal, drácula con falda, enemiga del género 

humano, desleal, asesina, traidora, serial killer [hasta] llamarla hija de puta" 

(SARAMAGO, 2010, p. 166). Mas agora cabe preguntar-nos quanto de imaginação há 

quando queremos nomeá-la, quando queremos saber o que há além do corpo visível 

no qual somos capazes de ver e de constatar a irremediável destruição física.  

Vladimir Jankélévich considera que a angústia ante a muerte não é o mais 

além, sim "a passagem de um a outro" o que implica uma viagem e uma linguagem 

que nos oferece uma quantidade de palavras empíricas: ausência, viagem, outro 

mundo, a sobrevida etc. A linguagem não pode expressar – com seus prefixos, 

sufixos: transformação, transmutação, metamorfose etc.– mas sim mediante coisas 

empíricas, "el propio lenguaje no está hecho para expresar la muerte" (2004, p. 

99,101).  

Sabemos bem, e não há de ser questão de debate neste trabalho, que o 

homem ante a pergunta sobre o que há depois da morte, responde – simplificando 

um pouco as respostas – negando ou afirmando um algo mais além dela. Aqueles 

que opinam que a morte é a última palavra da existência humana se apoiam na 
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aniquilação do corpo. Os outros – nas diversas manifestações religiosas – sustentam 

que a espiritualidade do homem não pode desaparecer pelo simples fato da 

decomposição do organismo biológico. Considerando a mote como un escândalo 

anômalo,  

 

el hombre, angustiado ante la nada y animado por la 

esperanza desesperada, trata de prolongar en la imaginación 

su ser más allá de su cuerpo. De ahí brota el dualismo 

inherente a cualquier creyente en la existencia del alma en el 

más allá de la vida real (...) Según la idea religiosa, resulta que 

la muerte, que estrangula el devenir suprimiendo la 

existencia, no aniquila el ser de ese devenir (MALISHEV, 

2003, p. 56). 

 

José Saramago tanto en suas declarações, seus diários e seus romances 

manifestou um pensamento materialista sobre o destino humano. Declarado "ateu 

natural"2 e "comunista hormonal"3, não deixa nenhuma dúvida sobre seu conceito 

sobre a morte, em diálogo com Juan Arias novamente assume: “después de la 

muerte, la nada”.  E confessa ter consciência de que suas certezas de hoje podem ser 

derrubadas amanhã: “Claro que estoy diciendo todo esto hoy. Mañana no sé que 

ocurrirá. Toda esta seguridad mía sobre la nada después de la vida, toda esta 

hombría, mañana, a la hora de irme de este mundo, podría derrumbarse” (ARIAS, 

1998, p. 133-134).  

Mas por ser assim, assume que seria por medo e não por uso da razão, que no 

fundo seria outra pessoa. Enquanto isso considera que  

 

si hablo de la 'muerte propia' es en ocasiones en las que no 

hablar equivaldría a esconderme, y eso no me gusta a mí:  

prefiero, tanto cuanto me es posible, mirar de frente a la Vieja 

Señora de la Guadaña, y decir claramente lo que pienso y 

siento, no a ella, que es sorda, sino a mí mismo (SARAMAGO, 

1998, p. 509). 

 

Os personagens dos fragmentos lidos confirmam esta postura e acrescentam 

o nada nos começos da vida. Nascimento e morte limites que carecem de algo em 

comum. Jankélévitch sustenta que "no son nunca dados juntos en una experiencia 

simultánea" (MALISHEV, 2003, p. 53) e são diferentes pelo simples fato que no 

nascimento o nada está antes e na morte está depois e o que está antes é um longo 

passado, e então a vida é o tempo. Mas tem em comum que ambos os acontecimentos 

sucedem mais além de nossa vontade, não pedimos nem decidimos nascer e não 

pedimos nem decidimos morrer. Sempre a morte se vivencia como uma perda 
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angustiante e quase sempre inoportuna: "siempre se muere demasiado temprano" 

(1998, p. 458), expressa José Saramago diante da morte de um escritor. Pilar, diante 

da morte do escritor, “iba ya comenzada cuando la muerte vino a alterar todos los 

planes y a disgustar a los lectores (...) O sea, que José Saramago no pudo contar la 

historia de los trabajadores de las fábricas de guerra” (2011, p. 20-21). 

No mundo saramaguiano alguns tomarão a decisão de dar fim a suas vidas: 

Domingo Mau-Tempo, rechaçado por sua mulher e família, se enforca numa árvore; 

a mulher desconhecida que "paró donde quiso, punto final", como pensa o Sr. José; 

a decisão daquele avô que já nomeamos que pede a seus familiares que o levem para 

trás da fronteira para morrer com seu neto. 

Não pretendo neste momento explicar, compreender nem julgar o 

pensamento de José Saramago. Careço das ferramentas e peco de uma educação 

católica que me impede de fazê-lo, meu intersse reside em rastrear alguns dos 

pensamentos do escritor portugués em relação à certa esperança de subsistir sendo 

um homem que toma a morte como aniquilamento total do ser. 

H. medita que entre estes dois nadas "está la biografía, el hombre, el libro, el 

cuadro". A esperanza de uma transcendência está na vida, no que nela fazemos e 

deixamos como pistas. Ante a consciência dolorida de que nada dura para José 

Saramago está a esperança da obra que talvez dure algo mais que a vida. 

Defendendo-se dos ataques que recibeu por escrever seus Cadernos de Lanzarote 

explica sua escrita pela necessidade de "discurrir de alguien que quiere echar la 

mano al tiempo que pasa, como si dijese: 'No vayas tan deprisa, deja una señal de ti'" 

(1998, p. 201, grifo meu).  

Este escritor que pensa que por trás da morte: o nada, afirma que não 

poderemos chegar a ser mais que "seres hechos de palabras, herederos de palabras 

y que van dejando, a lo largo del tiempo y de los tiempos, un testamento de palabras, 

lo que tienen y lo que son" (1998, p. 245, grifo meu). Este homem, ao subir 

caminhando, em uma oportunidade, a montanha Blanca na ilha de Lanzarote, pensa: 

"si caigo y aquí me mato, se acabó, no haré más libros" (1998, p. 52, grifo meu).  Ante 

a morte de um amigo, um camarada, valoriza o homem bom que foi: "Que es, al final 

de todas las cuentas, lo único que vale la pena haber sido" (1998, p. 304, grifo meu). 

E ao morrer outro, aparentemente contador e escritor de piadas, expressa: “El 

hombre acabó, no podemos pedirle nada más, pero la obra ahí ha quedado, a la 

espera de lo que seamos capaces de pedirnos a nosotros mismos. El justo juicio viene 

siempre después, casi siempre demasiado tarde” (1998, p. 420). 

Deixar um sinal de ti, testamento, não farei mais livros, homem bom, juízo 

palavras que falam de um transcender no fazer, não ser exemplo, em deixar uma 

obra. E finalmente esta frase: "Conozco el fenómeno religioso, lo que ello inspira en 

las personas. Sin embargo, yo creo en el hombre. No en el más allá. No espero nada 

de la inmortalidad" (COSTA, 2004). 
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Nas palavras de Umberto Eco sintetizo a ideia: os não crentes – e em nosso 

caso José Saramago – dão sentido a algo "tão insensato quanto a própria morte"  na 

"tentativa de garantir a qualquer outro semelhante uma vida vivível inclusive depois 

de ter desaparecido". Isto é, às vezes, “lo único que empuja a los filósofos a filosofar, 

a los escritores a escribir: lanzar un mensaje en la botella, para que, de alguna forma, 

aquello en lo que se creía o que nos parecía hermoso, pueda ser creído o parezca 

hermoso a quienes vengan después” (2004, p. 99-100). 

A morte, então, separa os falecidos dos vivos e ao mesmo tempo, une estes 

pelos laços emocionais e por sua participação nas obras e pensamentos dos demais. 

Ante a morte do outro, pensamos na realização e no significado que ele colaborou 

para sua vida e à vida dos demais. Às vezes só o tempo, além da vida da pessoa morta, 

pode dar-nos a dimensão real de seus méritos e outorgar-lhe seu justo valor.  

Finalmente, José Saramago não se conforma só com a reflexão por meio de 

seus personagens, sobre o que há mais além do corpo visível no qual somos capazes 

de ver e de constatar a irremediável destruição física; em sua última novela Caim 

(2009), o faz com respeito a como se instaura a morte entre os homens. Em palavras 

de sua companheira, Pilar,  

 

[Em] Caín se enfrenta al Dios de la Biblia, le confronta con las 

muertes que provoca, desde Abel hasta los niños de Sodoma 

y Gomorra, también calcinados por pecados –“¿qué es eso del 

pecado?” se ha preguntado insistentemente Saramago– que 

ellos, los niños recién nacidos, no habrían podido cometer, 

hasta el Diluvio Universal, el mundo entero ahogado, un 

tsunami definitivo que sólo respetaría a Noé y a su dudosa 

estirpe de no haber mediado Caín para poner punto y final a 

una historia que no merece ser contada en esa clave de sangre 

y castigo. Caín es un grito agónico, no dramático, tal vez 

trágico, un “no nos toméis más el pelo, ya somos mayores”, 

porque el día que el último hombre muera también Dios 

morirá y todos los sistemas creados en torno a la vida eterna 

no serán más que partículas de la nada. (2011, p. 20) 

 

Entre esta origem que ficcionaliza Saramago e o final que presupõe, está o 

transcurso da vida no tempo. E se há tempo há cabimento para a memória e o 

esquecimento, ambos desempenham um papel fundamental nesta busca de 

transcendência, assim o constatamos quando Fernando Pessoa, já morto, conversa 

com seu heterônimo, e o conservador da Conservatória do Registo Geral se dirige a 

seus subalternos.  

 

Pensar a vida 
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Entonces Blimunda dijo, Ven.  Se desprendió la voluntad de 

Baltazar Sietesoles,  pero no subió hacia las estrellas,  si a la 

tierra pertenecía y a Blimunda 

José Saramago, Memorial del convento 

 

O ano da morte de Ricardo Reis 

 

El muro que separa a los vivos unos de otros no es menos 

opaco que el que separa a los vivos de los muertos, Para quien 

así piensa, la muerte, en definitiva, debe de ser un alivio, No 

lo es, porque la muerte es una especie de conciencia, un juez 

que lo juzga todo, a sí mismo y a la vida (...) Un día usted 

escribió, Neófito, no hay muerte, Estaba equivocado, hay 

muerte, Lo dice ahora porque está muerto, No, lo digo porque 

estuve vivo, lo digo sobre todo porque nunca más volveré a 

estar vivo (...) lo que me fastidiaba es este ir y venir, este juego 

entre una memoria que arrastra hacia un lado y un olvido que 

empuja hacia el otro, juego inútil porque siempre acaba por 

ganar el olvido (...) Creí que lo llamaba la memoria que el 

mundo tenga de usted, Qué idea tan absurda, querido Reis, el 

mundo olvida, se lo he dicho ya, el mundo lo olvida todo, Cree 

que le han olvidado, El mundo olvida tanto que ni siquiera se 

da cuenta de lo que ha olvidado (SARAMAGO, 2010, p. 346). 

 

De repente, Fernando Pessoa abrió los ojos, sonrió, Imagine 

usted que soñé que estaba vivo, Habrá sido ilusión suya, Claro 

que fue ilusión, como todos los sueños, pero lo interesante no 

es que un muerto sueñe que está vivo, al fin y al cabo él 

conoció la vida, sabe con qué sueña, lo interesante es que un 

vivo sueñe que está muerto, él, que no sabe qué es la muerte, 

No tardará en decirme usted que muerte y vida es todo uno, 

Exactamente, mi querido Reis, vida y muerte son todo uno, 

Usted ya ha dicho hoy tres cosas diferentes, que no muerte, 

que hay muerte, y ahora me dice que muerte y vida son los 

mismo, No tenía otra manera de resolver la contradicción que 

representaban las dos primeras afirmaciones (SARAMAGO, 

2010, p. 352). 

 

Todos os nomes 
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Jamás habría llegado a comprender el doble absurdo que 

representa separar a los muertos  de los vivos. Es absurdo en 

primer lugar, desde el punto de vista archivístico, si se 

considera que la manera más fácil de encontrar a los muertos 

será buscándolos donde se encuentran los vivos, puesto que 

a éstos por estar vivos los tenemos permanentemente delante 

de los ojos, pero, en segundo lugar, representa también un 

absurdo desde el punto de vista de la memoria, ya que si los 

muertos no estuvieran en medio de los vivos más tarde o más 

temprano acabarían por ser olvidados (...) Así como la muerte 

definitiva es el fruto último de la voluntad de olvido, así la 

voluntad de recuerdo podrá perpetuarnos la vida (...) 

Firmaré, por tanto, una orden donde se especificará, primero, 

que a partir de la fecha del día de hoy, los muertos 

permanecerán en el mismo lugar del archivo que ocupaban en 

vida (...) Así como la muerte definitiva es el fruto último de la 

voluntad de olvido, así la voluntad de recuerdo podrá 

perpetuarnos la vida. Argumentarán tal vez, con supuesta 

argucia, si es que yo esperase opinión, que una perpetuidad 

como ésta de nada les valdría a los que murieron. Sería un 

argumento propio de quien no ve más allá de la punta de su n 

ariz. En tal caso, y en el caso, también, de que yo creyera 

necesario responder, tendría que explicarles que sólo de vida 

he estado hablando aquí, y no de muerte, y si esto no lo han 

entendido antes, es porque nunca serán capaces de entender 

sea lo que sea” (SARAMAGO, 1998, p.240).  

 

Unir a vida e a morte, sustenta José Saramago: “es mejor pensar que la muerte 

no es una entidad, ni una dama que esté ahí fuera esperándonos, sino que está 

dentro de nosotros, que cada uno la lleva dentro y cuando se ponen de acuerdo el 

cuerpo y ella, se acabó” (MORA, 2005). 

Mas não arraiga só neste 'ser para a morte' o que propõe José Saramago nas 

palavras de seus personagens, mas sim na necessidade de falar da morte para falar 

da vida. Todos os nomes é uma história de amor, é uma história de vida, mas diz o 

escritor, "se habla muchísimo de la muerte para hablar de la vida" (ARIAS, 1998, p. 

80). De alguma maneira José Saramago, coincidindo ao meu entender com Vladimir 

Jankélévitch, considera que o contrário de morrer não é viver, mas sim não morrer, 

do mesmo modo que o contrário de viver é não viver, já que não há contradição entre 

viver e morrer na medida em que não são termos do mesmo universo, "La filosofía 

de la muerte es una meditación sobre la vida", dizia sempre o filósofo francês, e José 
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Saramago "En verdad, me siento vivísimo cuando me toca tener que hablar de la 

muerte" (1998, p. 509). 

 Vida e morte sem muros, sem arquivo, sem envelopes pelo meio que as 

separe. Somente o esquecimento pode separá-las, expressa José Saramago: "Lo que 

extingue la vida y sus señales no es la muerte, sino el olvido. La diferencia entre 

muerte y vida es ésa". E se bem existe uma "diferencia mucho más humana" que é a 

diferença "entre estar y no estar" (1998, p. 459), o pensamento, as palavras, as obras 

não são apagadas pela morte. Fica-nos o consolo, ou não, da ideia de Spinoza de que 

a morte, ainda que possa apagar o que somos, nunca eliminará o fato de que fomos4 

ou que ainda estamos sendo. E todo este argumento depende de nossa memória 

porque, se bem como define José Saramago: "Somos la memoria que tenemos y la 

responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos, sin responsabilidad 

quizá no merezcamos existir" (1998, p. 246), me atrevo a fazer extensiva este trecho 

à memória e à responsabilidade que temos com nossos mortos: 

 

El reconocimiento acredita nuestro valor, que queremos 

alargar más allá de nuestra existencia, y lo afirma en la 

memoria de las generaciones venideras. Este anhelo por el 

reconocimiento significa la anticipación del aprecio de los 

hombres que siguen viviendo y de las generaciones que aún 

no han nacido (MALISHEV, 2003, p. 58). 

 

Conclusões 

 

En cierto sentido, la vida es el arte de administrar la muerte, 

alejar su llegada inminente intentando sortear los peligros 

que acechan al ser humano. 

Mijail Malishev  

 

 Para concluir escutemos o que sucede quando a morte, convertida em 

mulher, visita ao violoncelista em sua casa, às 11 da noite, e ele, a pedido dela, 

interpreta uma peça de Bach: 

 

As intermitências da morte 

 

De más sabía que no era rostropovich, que no pasaba de un 

solista de orquesta cuando la casualidad del programa lo 

exigía, pero aquí, ante esa mujer, con su perro echado a los 

pies, a esta hora de la noche, rodeado de libros, de cuadernos 

de música, de partituras, era el propio johann sebastian bach 

componiendo en cöthen (...) El pasaje difícil fue traspasado sin 
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que él se hubiera dado cuenta de la proeza que había 

cometido, manos felices hacían murmurar, hablar, cantar, 

rugir el violonchelo, he aquí lo que le faltó a rostropovich, esta 

sala de música, esta hora, esta mujer. Cuando el terminó, las 

manos de ella ya no estaban frías, las suyas ardían, por eso las 

manos se dieron a las manos y no se extrañaron. Pasaba 

mucho de la una de la madrugada cuando el violonchelista 

preguntó, Quiere que llame un taxi que la lleve al hotel, y la 

mujer respondió, No, me quedaré contigo, y le ofreció la boca. 

Entraron en el dormitorio, se desnudaron, y lo que estaba 

escrito que sucedería sucedió por fin, y o tra vez, y otra aún. 

Él se durmió, ella no. Entonces ella, la muerte, se levantó, 

abrió el bolso que había dejado en la sala y sacó la carta color 

violeta. Miró alrededor como si buscara un lugar donde poder 

dejarla (...) No lo hizo. Fue a la cocina, encendió una cerilla (...) 

la cerilla de todos los días, la que hacía arder la carta de la 

muerte, esa que sólo la muerte podía destruir. No quedaron 

cenizas. La muerte volvió a la cama, se abrazó al hombre, y, 

sin comprender lo que estaba sucediendo, ella que nunca 

dormía, sintió que el sueño le bajaba suavemente los 

párpados. Al día siguiente no murió nadie. (SARAMAGO, 

2012, p. 273-274). 

 

À raiz deste romance, reflete José Saramago: "A nadie se le puede quitar el 

miedo a la muerte, pero escribir o leer sobre ella es un buen ejercicio de simulación" 

(MORA, 2005). A morte. Acaso temos que saber em que consiste? Não é obrigação, 

porque tampouco sabemos responder o que é a vida, no que passam precisamente 

as coisas da vida. Morrer é ainda um ato da vida ao que podemos chegar, cheios de 

vida. Se ainda podemos falar da morte e de nossa morte, estamos com vida. 

 Esta morte saramaguiana não pode matar ao violoncelista, o olhou e no olhar 

está o reconhecimento do outro, nesse outro encontra o amor e "el amor vivo no 

mata, da vida" (2002, p. 78), diz o escritor. E o músico se enche de vida, sua casa se 

povoa de sons "manos felices hacían murmurar, hablar, cantar, rugir el violonchelo, 

he aquí lo que le faltó a rostropovich, esta sala de música, esta hora, esta mujer" . 

Faltou a Rostropovich talvez e a nosso violoncelista a consciência da morte? Assumir 

sua finitude para assumir sua condição humana? Este violoncelista cujas mãos 

ardiam depois de tocar sua peça favorita, cujo corpo gozou o amor da mulher amada, 

era um violoncelista em que em sua vida já não lhe passavam coisas e como se disse 

na vida é onde nos passam as coisas da vida, então este violoncelista talvez estivesse 

morto.  
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 Mas a morte chegou, essa morte que não conhece, que não nomeia, mas que 

lhe fala, lhe diz, provocando que lhe passem coisas, coisas da vida e não da morte. 

Mas já nos custa entender que há vida e que há morte nesta visita, neste encontro 

entre morte e violoncelista. E talvez não a entendamos porque de algum modo nos 

acostumamos a acreditar que a morte é o oposto à vida. Quando há morte, não há 

vida; quando há vida, não há morte. A presença de uma, representaria a ausência da 

outra. Isto significaria, em argumento são, que a morte colocaria a perder a vida. E 

nos obrigaria a aceitar também que a vida coloca a perder a morte. O qual, como 

viemos analisando,  não significa nada. 

 Em definitivo, talvez José Saramago ao longo de toda sua obra narrativa, 

atento a seu objetivo como "ficcionista" de meditar sobre o erro, nos coloca frente a 

frente com nossas próprias mentiras a respeito da morte, sejam as que cometemos 

para com os outros, sejam as que organizamos para conosco mesmos.  

E adverte, nosso entranhável escritor português, com esse "velo de 

optimismo incurable que recorre felizmente la masa oscura de congénito 

pesimismo" (1998, p. 172) – tal  qual ele o define – que se a morte se deixa dizer (sim, 

a morte se pode dizer), é possível manter frente a ela ao menos essa tranquilidade 

de ânimo que nos produz o fato de estar ainda inteiramente seguros de que algo nos 

está passando ainda – como  ao violoncelista – e de que disso podemos falar.  

Em outras palavras, disse para finalizar as conferências que deram origem a 

estas reflexões, pelos anos de 2006 e 2007: temos ainda vida e, felizmente, José 

Saramago também. Hoje, concluo da seguinte maneira: em 18 de junho de 2010, pela 

manhã, me chegou esta mensagem de texto: “José se foi”. E sua morte foi aprazível 

como a de seus personagens, não houve tempo de agonia nem de sofrimento 

esperanzadamente inútil (penso en Mario Benedetti). Deixo voar a imaginação e 

penso que José Saramago se deixou morrer, no bom sentido e na coerência de seu 

pensamento, como se deixou viver. E talvez sejam oportunas as palavras do final de 

As pequenas memórias para dar fim a meus argumentos: 

 

¿Qué ha sido de José Dinis? Y ella, sin más palabras, 

respondió: “José Dinis murió”. Éramos así, heridos por dentro, 

pero duros por fuera. Las cosas son como son, ahora se nace, 

luego se vive, por fin se muere, no vale la pena darle más 

vueltas (…) Quiero creer que hoy nadie se acordaría de José 

Dinis si estas páginas no hubieran sido escritas. Soy yo el 

único que puede recordar cuando subíamos a la grada de la 

cegadora (2007, p. 176-177). 

 

E uma página coberta de anedotas que somente ele pode recordar de José 

Dinis. Recordo, Memória e Palavra que assumiu o escritor para “regresar a las tres o 

cuatro grandes cuestiones humanas, quizá sólo dos, vida y muerte, intentar saber, ni 
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siquiera ‘de dónde venimos y hacia dónde vamos’, sino simplemente ‘quién somos’” 

(SARAMAGO, 1998). Em busca de suas respostas, os leitores sabemos que José 

Saramago foi e não deixará de ter sido, suas obras não o recordam em cada instância 

de leitura. 

 

Notas 

 

* Traduzido por Regiane Santos Cabral de Paiva 

 
1 É válido estabelecer esta relação de morte e nascimento na futura paternidade de Ricardo 

Reis, produto de sua relação com a camareira Lídia (O ano da morte de Ricardo Reis) e a 

possível paternidade de Pedro Orce, da relação que manteve ocasionalmente com Joana 

Carda e Maria Guavaira (A jangada de pedra). 

 
2 Cf. Flavia Costa: "Usted, que es un ateo militante ... / No, no tan militante más bien soy un 

ateo natural. Es decir, el ateísmo es una cuestión personal y más bien tranquila: no es que 

yo crea que las personas deban ser ateas ni mucho menos, pero eso es lo que me sucede a 

mí.” 

 
3 Cf. Jorge Halperin: “Saramago: ‘soy un comunista hormonal’”, (p. 16 y ss). Já falecido José 

Saramago, Pilar del Río expressa no prólogo a El último cuaderno: “Y Dios, las religiones, 

estas humanísimas invenciones, son otro asunto en el que entra Saramago, ateo confeso, 

que ser agnóstico le parece como ser del partido de en medio, una forma de estar y no estar”. 

(p. 18) 

 
4 Recordemos "os invisíveis" presentes nos festejos despois da Revolução dos Cravos em 

Levantado do chão e no cemitério de Todos os nomes. Elemento fantástico que talvez nos 

está falando desta presença do "ter sido". 
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Duplos paródicos na 

obra saramaguiana 
 

CONCEIÇÃO FLORES 

 

 

 

 

 

Ninguém será escritor se não começou por ser leitor. Essa, 

sim, é a verdadeira paixão. 

José Saramago, 1997, p. 78 

 

A paixão pela leitura 

 

 José Saramago, nos Cadernos de Lanzarote, diários escritos de 1993 a 1998, 

divulgou memórias, artigos escritos para jornais e revistas, opiniões, cartas de 

leitores, impressões de viagem, uma infinidade de pequenos textos, que permitem 

ao leitor conhecer o escritor. A citação que abre este texto foi publicada nos Cadernos 

de Lanzarote IV, e além de revelar a paixão de Saramago pela leitura, mostra a 

simbiose existente entre o escritor e o leitor  

 Proponho que acompanhemos alguns personagens que me são caros e que 

foram construídos a partir de leituras do escritor: Blimunda, de Memorial do 

convento, Fernando Pessoa, Ricardo Reis e Lídia de O ano da morte de Ricardo Reis.  

 Todos os personagens citados são duplos paródicos de outros, oriundos seja 

da história, seja da ficção, que, recriados pelo escritor, recebem "uma vida e um 

sentido novos e diferentes" (HUTCHEON, 1991, p. 45). Essas (re)criações, tão 

próprias da pós-modernidade, se caracterizam pela "duplicidade paradoxal de 

continuidade e mudança, de autoridade e transgressão" (HUTCHEON, 1991, p. 57). 

A ironia será figura de linguagem que presidirá à construção desses personagens, 

pois os intertextos apropriados pelo escritor são postos a serviço de um novo olhar 

sobre o passado, de uma reavaliação crítica da história. 

 Antes de adentrar nos personagens, gostaria de pontuar alguns aspectos em 

relação à paródia, cuja etimologia vem do grego pará, que significa junto, ao lado de, 

e odé, canto, o que traz a ideia de “canto paralelo”, portanto de texto construído a 

partir de outro(s), evidenciando marcas da leitura de texto(s) com o(s) qual (quais) 

o autor dialoga. Segundo Bakhtin (1981, p. 109), “O parodiar é a criação do duplo 

destronante, o mesmo ‘mundo às avessas’” que dialoga com o texto referencial e com 

ele estabelece um conflito, no qual a voz primeira é usada para fins diametralmente 
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opostos. Por isso, a paródia é ambivalente, fazendo renascer aspectos até então 

invisíveis. Assim, na paródia, “o discurso se converte em palco de luta entre duas 

vozes” (BAKHTIN, 1981, p. 168). 

 A paródia, portanto, inclui-se nos discursos duplamente orientados, volta-se 

simultaneamente para a palavra comum e para o “discurso de um outro” (BAKHTIN, 

1981, p. 160-161). O texto paródico necessita que o leitor desempenhe o papel de 

colaborador na significação, dado que a leitura de uma paródia implica numa 

pragmática de descodificação do texto primeiro. Linda Hutcheon (1989) questiona 

se, afinal, o autor não é elitista, ao exigir um leitor sofisticado, detentor de uma 

pragmática que lhe permita reconhecer os textos que estão por detrás, e se não 

caberia ao autor a tarefa de deixar pistas que guiem e controlem a compreensão do 

leitor.  

 As pistas para a leitura de uma paródia encontram-se no próprio texto, 

porém nem sempre de forma clara, pois, na atualidade, segundo Said, “o escritor 

pensa menos em escrever originalmente, e mais em reescrever. A imagem da escrita 

muda de inscrição original para a escrita paralela.”(citado por HUTCHEON, 1989, p. 

110; grifo da autora). 

 É essa função estética que exige competência intelectual do leitor para 

recuperar os intertextos. Se a literatura sempre se nutriu da própria literatura, 

porém, hoje em dia, parece não haver mais espaço para o leitor ingênuo, pois os 

textos do passado têm sido reescritos, ganhando uma nova roupagem, camuflagem 

intencional à espera do leitor/colaborador. É o dialogismo, a interação dos vários 

discursos presentes na obra literária, discursos literários, prosaicos, religiosos e 

filosóficos, interagindo num renovar contínuo, que permite que a obra escolhida se 

torne uma obra aberta, complementada nos precursores e sucessores.  

 Memorial do convento e O ano da morte de Ricardo Reis são romances em que 

se cruzam vários discursos, num diálogo irônico e paródico, revelando uma outra 

face, seja a da história, no caso da construção literária de Blimunda, seja a da 

literatura, no caso de Fernando Pessoa, Ricardo Reis e Lídia.  

 

Blimunda,  Sete-Luas 

 

 Blimunda é protagonista de Memorial do convento, romance publicado em 

1982, que tem como pano de fundo a construção do Convento de Mafra, obra 

grandiosa mandada erguer por D. João V (1706-1750),  em cumprimento de 

promessa que havia feito se lhe fosse concedida a graça de ter herdeiro para lhe 

suceder no trono. No entanto, nem o rei, nem a rainha terão destaque. Serão 

Blimunda e Baltasar que serão alçados a protagonistas. Invertem-se, pois, as 

hierarquias. O casal real é rebaixado e sobe à cena um casal do povo, inversão 

característica da paródia. Ela, uma jovem com o dom de ver o que está dentro da 

matéria; ele, um soldado maneta, que perdera a mão na guerra conta a Espanha. 
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Baltasar é conhecido por Sete-Sóis, porque apenas consegue ver à luz, Blimunda, por 

Sete-Luas, porque consegue ver no escuro.  

Sobre essa visão, ela conta a Baltasar: Eu posso olhar por dentro das pessoas. 

(...) Não vejo se não estiver em jejum, (...) meu dom não é heresia, nem é feitiçaria, 

os meus olhos são naturais, (...) eu só vejo o que está no mundo, não vejo o que é fora 

dele, céu ou inferno, não digo rezas, não faço passes de mão, só vejo (SARAMAGO, 

1987, p. 69). E quando Baltasar pergunta que poder é esse, Blimunda responde: Vejo 

o que está dentro dos corpos, e às vezes o que está no interior da terra, vejo o que 

está por baixo da pele, e às vezes mesmo por baixo das roupas, mas só vejo quando 

estou em jejum, perco o dom quando muda o quarto da lua, mas volta logo a seguir 

(SARAMAGO, 1987, p. 69). Blimunda é, pois, uma mulher que tem dons especiais, 

que lhe permitem enxergar além do que a vista humana alcança. O seu olhar penetra 

no interior dos corpos, no interior da terra, revelando o que está oculto ao comum 

olhar humano.  

 Durante pesquisas para a minha tese de doutoramento, surpreendi-me ao ler 

textos dos viajantes estrangeiros narrando a história de uma mulher que possuía 

dons surpreendentes como o de Blimunda. Acredito que essas narrativas podem ter 

servido de base para a criação da personagem, por isso as trago aqui.  

Charles Fréderic de Merveilleux, naturalista francês, que esteve em Portugal 

na década de 1720, conta: 

 

Vem aqui a ponto de falar da Pedegache, mulher não só 

extraordinária, mas também muito sedutora. Por forma 

alguma tinha aspecto de uma bruxa, embora pelos seus 

encantos fosse muito capaz de embruxar um homem. 

Confesso que não me atrevo a explicar o dom que ela possuía 

de ver o corpo humano, bem como o dos animais, por dentro 

e outrossim o interior da terra a uma grande profundidade, e 

creio bem que seriam vãos os esforços de todos os filósofos 

juntos para explicar este fenômeno.  

 

(...) O mesmo direi em relação à faculdade que tem esta 

senhora de ver no corpo humano as obstruções que se 

formam nas partes nobres ofendidas quando as pessoas se 

desnudam na sua presença. Ao princípio os médicos de Lisboa 

levaram as coisas de chalaça, mas em breve ficaram 

confundidos porque quando tratavam os enfermos guiados 

pelas indicações desta senhora nunca deixaram de ter êxito e 

quando abriam os corpos dos que morriam encontravam as 

entranhas conforme a descrição que a senhora fizera delas 

(1989, p. 162-163). 
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Um outro viajante que publicou anonimamente, em Paris, em 1730, a 

Description de la ville de Lisbonne relata também o dom da jovem portuguesa.  

 

Eu terminarei esta descrição pela narrativa do dom 

extraordinário que tem uma jovem dama portuguesa que 

mora em Lisboa e é casada com um negociante francês de 

Bayonne. 

 

Esta jovem que espanta todos os que a conhecem nasceu com 

olhos de lince; essa propriedade, que se manifestou logo em 

criança, consiste em ver dentro do corpo humano e dentro da 

terra, sem que o seu olhar mostre nada que o distinga dos 

outros (...). Ela vê no corpo humano os tumores e outros 

incômodos. (...) A vista dela penetra na terra nos lugares 

onde há fontes, que ela descobre a 30, 40 braças de 

profundidade. (DESCRIPTION, 1730, p. 49-51, tradução 

nossa). 

 

Um pouco mais à frente, o viajante afirma: 

 

Ela só tem este dom maravilhoso quando está em jejum. (...) 

Em todas as mudanças de quarto de lua, fica com a vista 

nublada por pequenos átomos amarelos que lhe provocam 

uma coceira nos olhos, o que a obriga a levar as mãos aos 

olhos. Em seguida, ela se vê privada do dom durante algum 

tempo. (DESCRIPTION, 1730, p. 51-52). 

 

 Como acabamos de ver, são muitas as coincidências entre Mme Pedegache e 

Blimunda, mas as diferenças entre ambas também são grandes. Vejamos um outro 

trecho da Description de la ville de Lisbonne. 

 

(...) Esta dama descobriu água para o Rei e para outras 

pessoas em diversos lugares. Enfim, o Rei, o Ministro e os 

sábios estão persuadidos que este dom é real: isto é tão 

verdadeiro que Sua Majestade concedeu a ela, mesmo antes 

do casamento, o título de Dona, o que não é comum em 

Portugal, e a Ordem de Cristo. (DESCRIPTION, 1730, p. 52-

53). 
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 O rei concedeu a essa “jovem dama portuguesa” o título de Dona e a Ordem 

de Cristo, honrarias destinadas aos que prestavam grandes serviços à pátria e que 

assim eram premiados pelo rei. Visto tratar-se de uma mulher, essas honrarias ainda 

são mais relevantes, pois eram raras. Vale lembrar que, sobretudo em Portugal, às 

mulheres estava destinado o lar ou o convento, o espaço privado, e às que tinham 

tais dons estava destinada a fogueira da Inquisição, pois eram consideradas bruxas. 

A exceção feita a Mme Pedegache surpreende o leitor, mas esse caso pode ser 

explicado pelo fato de haver, na época, uma falta terrível de água em Lisboa, por isso 

o rei teria recorrido a essa mulher. Lembro que o Aqueduto das Águas Livres foi 

mandado construir por D. João V para sanar os problemas de abastecimento de água 

a Lisboa.  

 Assinalei os pontos comuns e as diferenças entre Mme Pedegache e 

Blimunda, para o leitor acompanhar o processo de construção da personagem. O 

escritor também é um pesquisador, por isso percorremos caminhos comuns que, 

por vezes, se encontram1.  

 

Pessoa, Reis e Lídia recriados 

 

Publicado, em 1984, O ano da morte de Ricardo Reis é um romance que 

demandou uma intensa pesquisa a José Saramago. O material resultante dessa 

investigação foi doado à Biblioteca Nacional de Portugal e integra a Coleção José 

Saramago. São diversos documentos, entre eles uma agenda de capa azul do ano de 

1983, transformada em agenda de 1936 e 19352, onde o escritor foi anotando dia a 

dia o que mais lhe chamava a atenção na leitura dos jornais da época. Essa agenda 

revela que o escritor fez a pesquisa em 1983 e as duplicatas de 4 requisições de 

leitura da Biblioteca Nacional, encontradas na agenda, datadas de janeiro e outubro 

de 1983, levam-nos a crer que a pesquisa teve a duração de uma gestação: 9 meses.  

Além dessa preciosa agenda, há um arquivo intitulado “Apontamentos para 

o romance”, com 12 folhas, que contêm um planejamento do romance, com 

informações sobre capítulos e anotações diversas, por exemplo, sobre Ricardo Reis, 

o Livro do desassossego, o Hotel Bragança, o ambiente da cidade de Lisboa, a política 

portuguesa e europeia. Nesse espólio, encontra-se ainda um recorte do Diário de 

Lisboa, de 21 de Abril de 1972, com o texto intitulado «A morte de Fernando Pessoa 

na imprensa portuguesa do tempo»; fotocópias do livro Corpo e alma do Brasil, do 

historiador brasileiro Edgar Carone (1923-2003), sobre a política brasileira na 

década de 1930; fotocópias da novela Conspiração, de Tomé Vieira, com comentários 

e sublinhados de Saramago. As 365 páginas datilografadas dos originais de O ano da 

morte de Ricardo Reis, corrigidas pelo escritor, completam esse fabuloso espólio que 

permite ao investigador adentrar no “laboratório do escritor” (PIGLIA, 1994).  

 Não vou adentrar nesse precioso material, mas merece o nosso registro. O 

nosso objetivo é a recriação paródica que José Saramago opera e que se inicia na 
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primeira frase do romance. “Aqui o mar acaba e a terra principia.” (1996, p. 11), 

inversão paródica do verso de Os Lusíadas “Onde a terra se acaba e o mar começa” 

(III, 20), anunciando ao leitor o diálogo com a tradição literária portuguesa, 

personificada pela figura tutelar de Camões, não para continuar o seu canto de 

glória, mas para, em tempos de “de uma austera, apagada e vil tristeza” (X, 154), 

como diria Camões, lançar um contracanto irônico e cáustico em relação à história 

de Portugal.  

 O romance tem como protagonista um ser de papel: Ricardo Reis, heterônimo 

de Fernando Pessoa, invertendo-se os papeis do criador e da criatura. Reis ganha 

vida própria e Pessoa agora é apenas um fantasma que espera cumprirem-se os nove 

meses para ganhar uma outra vida e desaparecer para sempre da vida terrena3.  

 O ponto de partida de Saramago para a construção de Ricardo Reis são os 

textos de Pessoa sobre esse heterônimo. Portanto, trata-se de textos ficcionais sobre 

um ser de papel. Na conhecida carta sobre a gênese dos heterônimos (13/01/1935), 

Pessoa conta a Casais Monteiro:  

 

Construí-lhes as idades e as vidas. Ricardo Reis nasceu em 

1887 (não me lembro do dia e mês, mas tenho-os algures) no 

Porto, é médico e está presentemente no Brasil. (...) é um 

pouco, mas muito pouco, mais baixo, mais forte, mas seco. (...) 

Cara rapada todos (...); Reis de um vago moreno mate. (...) 

Educado num colégio de jesuítas, é, como disse, médico; vive 

no Brasil desde 1919, pois se expatriou por ser monárquico. 

É um latinista por educação alheia, e um semi-helenista por 

educação própria. (...) [Escreve] melhor do que eu, mas com 

um purismo que considero exagerado. (PESSOA, 1998, p. 97-

98) 

 

 Num manuscrito de 1914(?), Pessoa deixou escrito que Reis foi criado em 29 

de janeiro de 1914, numa reação aos "excessos (...) da arte moderna." E diz ainda: 

"(...) Fui-me deixando ir na onda dessa reação momentânea. Quando reparei em que 

estava pensando, vi que tinha erguido um teoria neoclássica, e que a ia 

desenvolvendo." (PESSOA, 1998, p. 138). Frederico Reis, irmão ou primo de Ricardo 

Reis, manuscrito de 1915(?), considera: 

 

Resume-se num epicurismo triste toda a filosofia da obra de 

Ricardo Reis. (...) Cada qual de nós - opina o Poeta - deve viver 

a sua própria vida, isolando-se dos outros e procurando 

apenas, dentro de uma sobriedade individualista, o que lhe 

agrada e apraz. Não deve procurar os prazeres violentos, e 
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não deve fugir às sensações dolorosas que não sejam 

extremas. (PESSOA, 1998, p. 139).  

 

 Exposto o perfil que Pessoa traçou de Ricardo Reis, vejamos como Saramago 

opera para recriar o heterônimo pessoano. O doutor Ricardo Reis chega a Lisboa no 

dia 29 de dezembro de 1935. Vem do Rio de Janeiro, onde estava há 16 anos. Tinha 

consultório na rua do Ouvidor, e uma boa clientela. Voltava a Portugal por ter 

recebido um telegrama de Álvaro de Campos que comunicava a morte de Fernando 

Pessoa, mas também porque havia “uma outra razão, (...)  essa mais egoísta” para o 

regresso, visto ter rebentado uma revolução no Brasil e haver “muitas mortes, muita 

gente presa”, o que certamente deixara o Dr. Reis apreensivo. (SARAMAGO, 1996, p. 

78)4.  

 Hospeda-se no Hotel Bragança, na Baixa lisboeta, onde conhece uma criada 

de hotel chamada Lídia, nome que nos remete para a mais conhecida das musas de 

Ricardo Reis. Mas esta Lídia é o duplo paródico da musa homônima do heterônimo 

pessoano. Esta é uma mulher do povo, filha de pai incógnito, tem apenas o 

sobrenome da mãe. Chama-se Lídia Martins, tem “os seus trinta anos, é uma mulher 

feita e bem feita, morena portuguesa, mais para o baixo que para o alto” 

(SARAMAGO, 1996, p. 83). As mãos são de quem trabalha e quando Reis colocou a 

sua sobre a de Lídia sentiu a “mão castigada de trabalhos, áspera, quase bruta, tão 

diferente das mãos de Cloe, Neera e a outra Lídia” (SARAMAGO, 1996, p. 164).  

 O diálogo entre Pessoa e Reis é revelador: “trocou a Lídia etérea por uma 

Lídia de encher as mãos, que eu bem a vi lá no hotel” (SARAMAGO, 1996, p. 164). 

Aos amores platônicos pela musa, contrapõem-se os amores carnais por esta Lídia 

que, segundo o narrador, é “afortunada, porque a dos versos nunca soube que 

gemidos e suspiros estes são, não fez mais do que estar sentada à beira dos regatos, 

a ouvir dizer, Sofro, Lídia, do medo do destino.” (SARAMAGO, 1996, p. 104). A 

inversão paródica ocorre não só pelo perfil da personagem, mas pela 

intertextualidade com os conhecidos versos reisianos em que o poeta convida Lídia 

a sentar-se à beira rio, à beira da vida (cf. PESSOA, 1998, p. 315), por ter medo do 

destino5.  

A outra personagem feminina chama-se Marcenda, adjetivo usado no poema 

de Reis do qual transcrevo os versos: “E colho a rosa porque a sorte manda. / 

Marcenda, guardo-a; murche-se comigo” (PESSOA, 1998, p. 292). Saramago 

apropria-se do adjetivo e transforma-o no nome da personagem pela qual Reis nutre 

um amor platônico. Marcenda, que significa murcha, também não tem os requisitos 

para ser a musa inspiradora do poeta, pois não é perfeita, a sua mão esquerda está 

“morta”, não tem movimento. Ela é o oposto de Lídia, criada de hotel. É filha de um 

notário de Coimbra, moça instruída, no entanto, se assemelha à Lídia das odes 

reisianas, porque a sua atitude é a de quem está “à beira do rio”, à beira da vida, por 
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ter medo de envolver-se e por não querer sofrer, atitude que retoma a postura 

epicurista de Ricardo Reis, persona de Pessoa.  

 Fernando Pessoa é o fantasma que perambula por lugares que frequentara 

em vida, entre eles o largo Camões, que é norte para o poeta: “(...) ainda o que me 

salva é conservar o tino da estátua do Camões, a partir daí consigo orientar-me” 

(1996, p. 350). Saramago parte do que está implícito na obra de Pessoa, pois, embora 

não haja referências a Camões na obra pessoana, ele é o poeta admirado, invejado e 

que Pessoa deseja superar. Nos textos em prosa, ele profetizara o surgimento do 

supra-Camões, que seria ele próprio, revelando o ciúme que tem do épico. Saramago, 

num diálogo fantástico entre Pessoa e Camões, põe a nu a relação entre esses poetas: 

 

Quis Fernando Pessoa, na ocasião, recitar mentalmente aquele 

poema da Mensagem que está dedicado a Camões, e levou 

tempo a perceber que não há nenhum poema dedicado a 

Camões (...) e esta falta, omissão, ausência, fazem tremer as 

mãos de Fernando Pessoa (...) então Luís de Camões sorri, (...) 

e diz, Foi inveja, meu querido Pessoa, mas deixe, não se 

atormente tanto, (1996, p. 343-344).  

 

Se Pessoa é o criador de Reis, no romance, ambos são personagens 

(re)criados por Saramago. Pessoa, o fantasma que visita Reis, e este, o poeta que tem 

vida própria, numa inversão de papeis que é característica da paródia.  

A Pessoa, Reis e Lídia cabem destinos diferentes. Os dois poetas partem para 

sempre sob o olhar do Adamastor, a estátua de pedra do largo fronteiriço ao prédio 

onde Reis morava. Ali, “onde o mar se acabou e a terra espera” (SARAMAGO, 1996, 

p. 407), só Lídia permanece. Ela, mulher do povo, espera um filho do Dr. Ricardo 

Reis. E esse menino, talvez herdeiro da veia poética do pai, representa Portugal, país 

de poetas, dos eruditos aos populares, mas onde a poesia habita.  

 

À guisa de conclusão 

 

Os personagens analisados são de dois romances que foram escritos um a 

seguir ao outro. Após a publicação, em 1982, do Memorial do convento, Saramago 

iniciou a pesquisa para a escrita de O ano da morte da Ricardo Reis, conforme pode 

ser constatado na Coleção José Saramago, depositada na Biblioteca Nacional de 

Lisboa. Nessa coleção, não há nenhum material sobre o Memorial do convento, mas 

a escrita desse romance certamente demandou uma pesquisa acurada sobre o 

século XVIII. Nesse caso, cabe ao leitor o papel de investigador das pistas deixadas 

pelo autor. Sobre esse assunto, Saramago comenta: 
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Pergunto-me se o que move o leitor à leitura não será a 

secreta esperança ou a simples possibilidade de vir a 

descobrir, dentro do livro, mais do que a história contada, a 

pessoa invisível, mas omnipresente, que é o autor. (...) O 

leitor não lê o romance, lê o romancista. (SARAMAGO, 1995, 

p. 60). 

 

Se o leitor lê o romancista, significa que o romance é o espaço onde se 

estabelece o diálogo entre as leituras de ambos. Mas esse diálogo não se constrói na 

linearidade, pois “um escritor é alguém que trai o que lê, que se desvia, que 

ficcionaliza” (PIGLIA, 1994, p. 69). Por isso, Blimunda, criação de Saramago, é uma 

mulher do povo, aquela que o rei jamais conheceu, o contraponto paródico de 

Madame Pedegache, a personagem que a história eternizou e que viveu em Lisboa 

no século XVIII, o mesmo século revisitado por Saramago em Memorial do convento.  

Ricardo Reis e Lídia, recriados pelo escritor, são duplos paródicos das 

personae criadas por Fernando Pessoa. Este, que fora de carne e osso, é mero 

fantasma que dispõe apenas de 9 meses antes de partir para sempre. Inverte-se, 

assim, o estatuto da criatura e do criador, ganhando Reis vida própria e Pessoa uma 

invisibilidade, posto que existe apenas para a sua criatura. 

Nós, leitores críticos, afinal, seguimos o escritor, buscamos “pistas”, somos 

“detetive[s] que tenta[m] decifrar um enigma, ainda que não haja enigma”. 

Aventureiros que “se move[m] entre textos em busca de um segredo que, às vezes, 

não existe” (SARAMAGO, 1997, p. 72). 

 

Notas 

 
1 Num diálogo entre José Saramago e Carlos Reis, o escritor fala sobre a Mme Pedegache, o 

que evidencia ele ter lido os textos que falam sobre a presença de uma mulher com poderes 

sobrenaturais. (Cf. REIS, 1998, p. 132-133) 

 
2 Saramago usou essa agenda para anotar o que os jornais da época noticiaram. A agenda 

compreende dados de novembro e dezembro de 1935, e de janeiro a setembro de 1936. 

 
3 Fernando Pessoa esclarece Ricardo Reis, dizendo: “Contas certas, no geral e em média, são 

nove meses, tantos quantos os que andámos nas barrigas das nossas mães”. (SARAMAGO, 

1995, p. 78). 

 
4 Saramago escribe en la agenda: 24 de noviembre de 1935, “Revolução no Brasil”; 25, “DN 

[Diário de notícias]. Últimas notícias. Rebentou um movimento comunista no Natal que as 

autoridades consideram [?] já frustrado.”; 27, “Continuam os combates no Natal e em 

Pernambuco”; 28, “ Bombardeio à Praia Vermelha”. 
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5 “Sofro, Lídia, do medo do destino” é o primeiro verso de um poema de Ricardo Reis. (cf. 

PESSOA, 1998, p. 273). 
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Caim decreta a morte de 

Deus 
 

SALMA FERRAZ 

 

 

 

 

Deus não é de confiança. Que Deus é este que para enaltecer 

Abel despreza tanto Caim? 

José Saramago 

 

Se ao longo de sua obra, Saramago vai diretamente ou indiretamente 

cutucando o caráter nada santo de Deus por meio de falas de personagens ou 

revistando episódios bíblicos, se n’O Evangelho segundo Jesus Cristo (1991), revela 

um Jesus humano vítima de Deus cruel, se havia revistado antes em vários de seus 

romances episódios do Velho Testamento, em 2009 publica o romance Caim, no qual 

um autor ateu e deicida cria um personagem deicida. Se n’O Evangelho segundo Jesus 

Cristo, o autor mata Deus, em Caim (2009), ele vela o cadáver de Deus e depois crema 

suas cinzas. Quase vinte anos separam uma obra da outra. Quando defendi minha 

tese de doutoramento em 2012, tinha certeza absoluta que Saramago encerraria sua 

carreira com uma obra em diálogo com a Bíblia.  

Cabe lembrar que o episódio de Caim e Abel já havia sido revisitado, ainda 

que rapidamente no livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, quando o narrador tenta 

ali redimir o primeiro homicida bíblico, como já foi anteriormente aqui estudado. Ao 

revistar ou reaproveitar agora o episódio para um romance inteiro, Saramago 

utiliza-se da intertextualidade com a Bíblia, supondo um leitor ruminante na acepção 

de Machado de Assis em Esaú e Jacó1, um leitor que a exemplo do leitor do O 

Evangelho segundo Jesus Cristo, conheça a Bíblia, especialmente o Gênesis, porque 

ali estão situados os principais episódios do romance: a queda de Adão e Eva, O 

assassinato de Abel por Caim, O Dilúvio, a Torre de Babel, a destruição de Sodoma e 

Gomorra, a prova de fé de Abraão e o quase sacrifício de Isaac.  Tanto n’O Evangelho, 

como em Caim, seu alvo é Deus. 

Observemos que as resenhas por ocasião do lançamento de Caim apontam 

para o Deus do Velho Testamento: 

 

Neste novo romance, o vencedor do prêmio Nobel José 

Saramago reconta episódios bíblicos do Velho Testamento 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.1. janeiro de 2015 

115 

 

sob o ponto de vista de Caim, que, depois de assassinar seu 

irmão, trava um incomum acordo com deus e parte numa 

jornada que o levará do jardim do Éden aos mais recônditos 

confins da criação. 

 

Se, em O Evangelho segundo Jesus Cristo, José Saramago 

nos deu sua visão do Novo Testamento, neste Caim ele se 

volta aos primeiros livros da Bíblia, do Éden ao dilúvio, 

imprimindo ao Antigo Testamento a música e o humor 

refinado que marcam sua obra. Num itinerário heterodoxo, 

Saramago percorre cidades decadentes e estábulos, palácios 

de tiranos e campos de batalha, conforme o leitor acompanha 

uma guerra secular, e de certo modo involuntária, entre 

criador e criatura. No trajeto, o leitor revisitará episódios 

bíblicos conhecidos, mas sob uma perspectiva inteiramente 

diferente. (sinopse apresentada no site da Companhia das 

Letras, grifos meus). 

 

Por ocasião do lançamento de Caim, o autor afirmou sobre a polêmica que a 

obra causaria: 

 

Alguns talvez o façam, mas o espetáculo será menos 

interessante. O Deus dos cristãos não é esse Jeová. E mais, 

os católicos não leem o Antigo Testamento. Se os judeus 

reagirem não me surpreenderei. Já estou habituado. 

 

Mas é difícil para mim compreender como o povo judeu 

fez do Antigo Testamento seu livro sagrado. Isso é uma 

enxurrada de absurdos que um homem só seria incapaz 

de inventar. Foram necessárias gerações e gerações para 

produzir esse texto. (Cf. entrevista para o Jornal I, grifos 

meus) 

  

O autor recebeu muitas críticas, que por si só dariam outro estudo. Embora 

isto fuja de nosso interesse neste momento, cabe citar a declaração do deputado 

social democrata do parlamento europeu Mário David, que após o lançamento do 

livro, afirmou que Saramago deveria renunciar depressa a sua cidadania portuguesa 

(Cf. registrado no site da Livraria da Folha). Interessante observarmos um detalhe 

curioso. Em vários livros o autor usa epígrafes de livros inexistentes para a abertura 

dos seus romances. Mas em Caim, o faz de uma forma diferente. Ele cita Hebreus 

11:4, conhecido pelos cristãos como – a galeria da Fé: 
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Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de 

Caim. Por causa de sua fé, Deus considerou-o seu amigo e 

aceitou com agrado as suas ofertas. E é pela fé que Abel, 

embora tenha morrido, ainda fala. 

(Hebreus 11:4)  

LIVRO DOS DISPARATES 

  

Eis aqui o humor que aparece com acento bem maior que no O Evangelho 

segundo Jesus Cristo. O negrito é nosso, mas a caixa alta e do autor. A Galeria da Fé 

de Hebreus 11:4, transforma-se no LIVRO DOS DISPARATES, para o ateu no absoluto 

gozo de sua sanidade mental. 

Se n’O Evangelho, a palavra “Deus” ainda é escrita em letra maiúscula, agora, 

com ele já morto, durante o velório do seu corpo e cremação do mesmo em Caim, a 

palavra é escrita com minúscula. Não só a palavra deus, mas adão, eva, caim e abel, 

todos minúsculos, fábulas e ficções.  

 

Eva: a mãe da filosofia – melhor louca que medrosa 

 

Recordamos que em O ano da morte de Ricardo Reis Saramago já havia 

questionado o absurdo da expulsão de Adão e Eva, narrada no Gênesis.  Por aquela 

releitura é Deus quem é expulso do paraíso, já que fica sozinho no Éden e terá que 

procurar companhia fora dele quando quiser. O paraíso é um inferno de solidão 

perdido na floresta da humanidade. Em Memorial do convento, também a expulsão é 

revisitada: Adão por um só pecado teve o acesso negado à árvore da vida, já o seus 

descendentes continuaram dela a desfrutar. 

O narrador já nos informa no primeiro capítulo de Caim que havia tratado de 

delicados assuntos de religião no passado (O Evangelho segundo Jesus Cristo) e Deus 

estava irado porque havia se esquecido de colocar a língua no primeiro par de 

humanos, que ele poucas visitas fazia ao casal e grande questão: 

 

Em segundo lugar, brada aos céus a imprevidência do senhor, 

que se realmente não queria que lhe comessem do tal fruto, 

remédio fácil teria, bastaria não ter plantado a árvore, ou 

ir pô-la noutro sítio, ou rodeá-la por uma cerca de arame 

farpado. (SARAMAGO, 2009, p. 13, grifos meus) 

 

A ironia do narrador em Caim vai marcar este romance: Deus se esquece da 

língua e também de colocar umbigo no casal, portanto, cria uma obra imperfeita, 

depois concerta, aponta para a longevidade absurda de Adão que teria quase 

morrido afogado no Dilúvio já que viveu 930 anos, neste caso, tendo, praticamente, 
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vivido uma eternidade na terra como simples mortal. Por outro lado, Adão e todos 

os humanos, teríamos ficado com este pedaço de maçã engasgado na garganta, que 

não sobe nem desce, por toda nossa estória. 

A primeira aparição de Deus ao casal é uma entrada triunfal, à maneira de um 

general romano: 

 

Anunciado por um estrondo de trovão, o senhor fez-se 

presente. Vinha trajado de maneira diferente da habitual, 

segundo aquilo que seria, talvez, a nova moda imperial do céu, 

com uma coroa tripla na cabeça e empunhando o ceptro como 

um cacete. Eu sou o senhor, gritou, eu sou aquele que 

é.  (SARAMAGO, 2009, p. 16, grifos meus) 

 

Reproduziremos aqui parte do diálogo que difere da intertextualidade direta 

com o Gênesis. A imagem de Deus durante o interrogatório é assustadora e irônica: 

Deus olha Adão, sua voz é colérica, brande o ceptro ameaçadoramente. Assim como 

no Gênesis, a maldição maior cai sobre Eva e o Senhor não esconde seu ódio por ela: 

 

Que fizeste tu, desgraçada (...) Falsa, mentirosa, não há 

serpentes no paraíso, (...) E que Fizeste, mulher perdida, 

mulher leviana (...) tu, Eva, não só sofrerás todos os 

incômodos da gravidez, incluindo os enjoos, como parirás 

com dores, e não obstante sentirás atracção pelo teu homem, 

e ele mandará em ti, (SARAMAGO, 2009, p. 18) 

 

Eis aí o castigo da Prometeu de saias, que ousou roubar o fogo dos deuses 

para doá-lo aos humanos. O Jeová do Velho Testamento nunca gostou de mulheres, 

muito menos do prazer sexual, a tal ponto que sua mãe no futuro, Maria, gerará um 

filho (que é Jeová encarnado) sem a mácula do sêmen masculino, sem o uso de sua 

vagina segundo interpretação de Julio de Queiroz. Pobre Maria, meramente uma 

barriga de aluguel, que concebeu sem ter sequer amado! Eva é amaldiçoada três 

vezes, enquanto Adão deveria lavrar a terra com o suor do seu rosto. O narrador 

sente pena do casal do paraíso que é lançado ao inferno de uma terra inóspita: Pobre 

eva, mísero adão. Deus o expulsa, porque agora são como deuses, e não pode haver 

dois deuses no universo. 

O casal peregrina por uma terra desabitada, o narrador se retira e o diálogo 

entre Adão e Eva é tenso, quando ela resolve que vai pedir ao querubim que vigia a 

entrada do jardim, algumas frutas do Éden: 

 

Sobre o que o senhor possa ou não possa, não sabemos nada, 

Se é assim, teremos de o forçar a explicar-se, e a primeira 
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coisa que deverá dizer-nos é a razão por que nos fez e 

com que fim, Estás louca, Melhor louca que medrosa, Não 

me faltes ao respeito, gritou adão, enfurecido, eu não tenho 

medo, não sou medroso, Eu também não, portanto estamos 

quites, não há mais que discutir, Sim, mas não te esqueças de 

que quem manda aqui sou eu, Sim, foi o que o senhor disse, 

concordou eva, e fez cara de quem não havia dito nada.  

(SARAMAGO, 2009, p. 22) 

 

Aí está Eva, fundando a filosofia, Eva se tornou como um de nós, já que o texto 

bíblico informa que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como 

deuses, conhecedores do bem e do mal. Eva, o Prometeu de saias hebraico, quer saber 

porque afinal foram criados. Não conhece o medo, louca pode ser, medrosa nunca. À 

Adão talvez caiba a fundação da Teologia, ele crê e fé não exige argumentos nem 

explicações. Não duvida, não raciocina. No diálogo com o anjo, Eva se mostra 

perspicaz quando pede as frutas. Também observemos que o autor atualiza com 

muito humor a linguagem bíblica. Eva informa que comeram ervas e que o casal têm 

diarreia, caganeira. Eva sorri e então o narrador, a maneira do deuteronomista 

bíblico, marca o texto com uma série de silêncios, ele não revela tudo. Azael 

concorda em buscar os frutos no Éden para dar a Eva, porém antes, coloca a mão no 

seio de Eva, e ela coloca sua mão sobre a mão do querubim. A espada do anjo treme 

com este contato. Noutro diálogo com Adão e Eva, Azael informa que eles não eram 

os únicos do planeta e que sua criação não passava de um experimento, e que os 

desígnios do senhor são inescrutáveis. O querubim é piedoso e misericordioso para o 

primeiro casal, dá-lhe o fogo, e os caminhos para se ajuntarem a uma caravana. Deus 

havia esquecido suas criaturas que nem sequer sabiam ou tinham instrumentos 

para arar a terra. Eva abraça o anjo e chora na despedida. Aqui nasce a desconfiança 

de Adão, tal como José do O Evangelho segundo Jesus Cristo que desconfiava de Maria 

e do outro Anjo. 

O terceiro capítulo do romance se inicia com uma insinuação do narrador que 

talvez, explique o assassinato futuro de Abel. Ao descrever o casal, o narrador 

informa: 

Tirando o facto de serem filhos do senhor, (...) dir-se-ia até 

que pertenciam todos à mesma rala, cabelos pretos, pele 

morena, olhos escuros, sobrancelhas acentuadas. Quando 

abel nascer, todos os vizinhos irão estranhar a rosada 

brancura com que veio ao mundo, como se fosse filho de 

um anjo, ou de um arcanjo, ou de um querubim, salvo 

seja. (SARAMAGO, 2009, p. 30, grifos meus) 
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Esta dúvida explicitada pelo narrador, talvez ajude o leitor deste Caduco 

Testamento manchado de sangue, a entender porque Deus rejeitava os frutos de 

Caim e aceitava as oferendas de carne de Abel. Caim seria filho de Adão e Eva, 

portanto humano, e Abel, filho de Eva e Asael, portanto divino. Eva recordava-se de 

Asael. 

 

Deus e Caim matam Abel 

 

Adão e Eva entram numa caravana, trabalham, aprendem a lavrar a terra, 

nascem Abel e Caim: Abel tinha o seu gado, caim o seu agro. Um preferia a pecuária, 

outro a agricultura. Como já conhecido do relato do Gênesis, Deus aceita as ofertas 

de Abel e não as de Caim. Saramago reforça esta preferência inexplicável. Reforça o 

caráter zombeteiro de Abel que joga na cara do irmão ser o preferido de Deus: “E 

sempre a falta de piedade de abel, os dichotes de abel, o desprezado de abel.” 

(SARAMAGO, 2009, p. 33) Caim o atrai para uma cilada, e a golpes de queixada de 

jumento, mata Abel. 

Só então o Senhor, que não havia se preocupado com a sorte dos pais deles, 

aparece trajando cetro e coroa tripla. O narrador se retira, e temos um diálogo 

dramático que vale a pena reproduzir: 

  

Que fizeste com o teu irmão, perguntou, e caim respondeu 

com outra pergunta, Era eu o guarda-costas do meu irmão, 

Mataste-o, Assim é, mas o primeiro culpado és tu, eu daria a 

vida pela vida dele se tu não tivesses destruído a minha, Quis 

pôr-te à prova, E tu quem és para pôr à prova o que tu mesmo 

criaste, Sou o dono soberano de todas as coisas, E de todos 

os seres, dirás, mas não de mim nem da minha liberdade, 

Liberdade para matar, Como tu foste livre para deixar que 

eu matasse abel quando estava na tua mão evitá-lo, 

bastaria que por um momento abandonasses a soberba 

da infabilidade que partilhas com todos os outros deuses, 

bastaria que por um momento fosses realmente 

misericordioso, que aceitasses a minha oferenda com 

humildade, só porque não deverias atrever-te a recusá-

la, os deuses, e tu como todos os outros, têm deveres para 

com aqueles que dizem ter criado, Esse discurso é 

sedicioso, É possível que o seja, mas garanto-te que, se eu 

fosse deus, todos os dias diria Abençoados sejam os que 

escolheram a sedição porque deles será o reino da terra, 

Sacrilégio, Será, mas em todo o caso, nunca maior que o teu, 

que permitiu que abel morresse, Tu é que o mataste, Sim, é 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.1. janeiro de 2015 

120 

 

verdade, eu fui o braço executor, mas a sentença foi 

ditada por ti, O sangue que aí está não o fiz verter eu, caim 

podia ter escolhido entre o mal e o bem, se escolheu o mal 

pagará por isso, Tão ladrão é aquele que vai à missa como o 

que fica a vigiar o guarda, disse caim, E se esse sangue reclama 

vingança, insistiu deus, Se é assim, vingar-te-ás ao mesmo 

tempo de uma morte real e de outra que não chegou a haver, 

Explica-te, Não gostarás do que vais ouvir, Que isso não te 

importe, Fala, É simples, matei abel porque não podia 

matar-te a ti, pela intenção estás morto, Compreendo o que 

queres dizer, mas a morte está vedada aos deuses, Sim, 

embora devessem carregar com todos os crimes cometidos 

em seu nome ou por sua causa, Deus está inocente, tudo seria 

igual se não existisses, Mas eu, quando matei, poderei ser 

morto por qualquer pessoa que me encontre, Não será assim, 

farei um acordo contigo, Um acordo com um réprobo, 

perguntou caim, mal acreditava no que acabara de ouvir, 

Diremos que é um acordo de responsabilidade 

partilhada pela morte de abel, Reconheces então a tua 

parte de culpa, Reconheço, mas não digas a ninguém, será 

um segredo entre deus e caim (...)  (SARAMAGO, 2009, p. 

34-35, grifos meus) 

  

Este diálogo tenso entre Deus e Caim, parece um eco perfeito do diálogo entre 

Jesus e Deus na cena da barca d’O Evangelho Segundo Jesus Cristo (ver texto de 

Miguel Koleff nesta edição). A pena magnífica de Saramago concede uma riqueza de 

detalhes ímpar com relação à narrativa bíblica do Gênesis 4:4-16, que é mais enxuta, 

nem por isto menos rica, já que insinua muito do que relata: 

 

E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e 

da sua gordura; e atentou o SENHOR para Abel e para a sua 

oferta. 

 

Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se 

Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. 

 

E o SENHOR disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu 

o teu semblante? 
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Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres 

bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas 

sobre ele deves dominar. 

 

E falou Caim com o seu irmão Abel; e sucedeu que, estando 

eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o 

matou. 

 

E disse o SENHOR a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele 

disse: Não sei; sou eu guardador do meu irmão? 

 

E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama 

a mim desde a terra. 

 

E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para 

receber da tua mão o sangue do teu irmão. 

 

Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força; fugitivo 

e vagabundo serás na terra. 

 

Então disse Caim ao SENHOR: É maior a minha maldade 

que a que possa ser perdoada. 

 

Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me 

esconderei; e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que 

todo aquele que me achar, me matará. 

 

O SENHOR, porém, disse-lhe: Portanto qualquer que matar a 

Caim, sete vezes será castigado. E pôs o SENHOR um sinal em 

Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. 

 

E saiu Caim de diante da face do SENHOR, e habitou na terra 

de Node, do lado oriental do Éden. (BÍBLIA ON-LINE, grifos 

meus). 

 

A Bíblia é um documento religioso, mas antes disto é excelente literatura, 

com seu discurso engenhoso, sintaxe expressiva, ambiguidades e silêncios 

comprometedores que também exige um leitor ruminante. Relata-nos enredos 

cruéis como este do primeiro homicídio com um agravante: entre irmãos, motivado 

pela preferência inexplicável de Jeová por um deles. Ressaltamos que há problemas 

sérios entre irmãos na Bíblia, principalmente os gêmeos: Abel e Caim, Esaú e Jacó.  
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Trazemos aqui uma consideração importante feita por Giovanni Papini em 

sua obra O Diabo:  

 

Mas a narrativa de Lactancio faz pensar que o outro 

espírito, igualmente dotado, era o secundogénito do Pai: 

o futuro Satã, seria destarte nada menos que o irmão 

mais novo do futuro Jesus Cristo. E Satã não teria sido 

invejoso do homem – como sustentaram S. Cipriano, S. 

Ireneu e S. Gregório de Nissa –, mas invejoso sim do 

próprio irmão. (PAPINI, 1954, p. 93-94, grifos meus)  

 

Antecedendo aos problemas de inveja entre os irmãos Caim e Abel, Esaú e 

Jacó, há outro mais grave: o primogênito Jesus e o secundogênito Lúcifer. Não se 

pode desvincular a arte literária do peso religioso deste livro. E como há crimes, 

incestos, tragédias e injustiças neste livro, levando Robert Alter em A arte da 

narrativa bíblica afirmar que A divina comédia é mais teológica do que a Bíblia (1981, 

p. 38).  No texto bíblico, Caim não diz que é responsável pela morte do irmão e tenta 

negociar com Deus até conseguir, além da maldição, uma proteção e uma marca 

especial. No romance de Saramago, Caim, habilidoso com o seu dom da linguagem, 

acusa Deus, aceita que matou Abel, que foi o braço executor, mas que a sentença 

tinha sido ditada por Deus, portanto ambos, criador e criatura são responsáveis pelo 

crime infame. Deus, talvez triste por ter concertado a falha de não ter dado a língua 

a Adão e Eva, reconhece a culpa e partilha da mesma com Caim. Mas, o mais grave 

vem agora: Caim não queria matar Abel, queria matar Deus, como não podia fazer 

isto, matou seu irmão. 

Na paródia riquíssima de Saramago ao Gênesis, o crime maior de Caim não 

foi matar Abel, já que só executou a vontade de Deus, mas sim a intenção de matar 

Deus e afirma isto ao enunciar: pela intenção estás morto. A paródia é perfeita, 

marcando a diferença em vez da semelhança. Neste Velhíssimo Testamento não é 

Deus que se arrepende de criar o homem, mas sua criatura que quer matá-lo e 

conseguirá mais tarde ao destruir toda a criatura da face da terra. 

Em Caim, Deus marca o seu cúmplice na testa com uma mancha negra, sinal 

de sua proteção, o condena a ser errante no mundo. Ao encerrar este capítulo do 

romance o narrador informa que o Senhor havia feito uma péssima escolha para a 

inauguração do Jardim do Éden, numa espécie de roleta russa, no tiro ao alvo de 

cegos, onde todos tinham perdido.  Caim havia cruzado o Rubicão: Alea jact est. 

 

Lilith: Não sou mulher para remorsos 

 

O fraticida e deicida Caim caminha solitário por lugares descampados com a 

certeza de que Deus  e ele eram assassinos que dividiam uma culpa eterna. Agora 
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cumpre sua sina de ser errante no mundo e no tempo. Encontra-se com um velho 

que leva duas ovelhas atadas por um baraço e que lembra um oráculo, com frases 

enigmáticas e premonitórias. Este lhe informa que havia chegado à terra de Nod – 

terra da fuga ou terra dos errantes. Mais tarde Caim chegará a pensar que este velho 

era o próprio Senhor. 

Chega à primitiva cidade Nod e se identifica pelo nome do irmão – Abel. 

Trabalha como pisador de barro e fica sabendo que o senhor daquelas terras é uma 

Senhora: Lilith, mulher de Noah, linda, rica, enferma de desejo, dona do palácio e da 

cidade: “Diz-se que é bruxa, capaz de endoidecer um homem com seus feitiços.” 

(SARAMAGO, 2009, p. 51) 

Lilith se apaixona por Abel, o homem que veio do poente e o ordena que deixe 

o cargo de pisador de barro e passe a viver no palácio. Caim passa por uma iniciação 

sexual entre as escravas de Lilith. Abel, melhor Caim, torna-se amante de Lilith – a 

sensual e devoradora de homens – e passa a ser o porteiro do quarto dela, o porteiro 

de sexo de Lilith, seu boi de cobrição, grande especialista em erecções e ejaculações. 

O narrador informa que “lilith, quando finalmente abrir as pernas para se 

deixar penetrar, não estará a entregar-se, mas sim a tratar de devorar o homem a 

quem disse, Entra.” (SARAMAGO, 2009, p. 59) 

Observemos algumas informações sobre o mito de Lilith: um excelente 

estudo realizado por Barbara Black Koltuv, denomina-se O livro de Lilith, do qual 

retiramos a citação abaixo: 

 

Lilith, o demônio feminino de longos cabelos (...). Ela é uma 

força, um poder, uma qualidade, uma renegada. Um Espírito 

Livre. Odeia ser contida pelo Verbo (...). A maioria dos relatos 

a respeito de Lilith aparecem no Zohar, uma obra cabalística 

do século XIII, escrita por homens preocupados em acautelar 

outros homens contra seus poderes (...). 

 

Lilith, um irresistível demônio feminino da noite, de longos 

cabelos, sobrevoa as mitologias suméria, babilônica, assíria, 

Cananéia, persa, hebraica, árabe e teutônica. (...) Entre os 

semitas da Mesopotâmia, ela ficou conhecida como Lilith, que, 

mais, tarde, ao confabular com layil (a palavra hebraica para 

noite), tornou-se Lilith, um demônio noturno que agarra 

os homens e as mulheres que dormem sozinhos, 

provocando-lhes sonhos eróticos e orgasmos noturnos. 

No século VIII a. C., na Síria, Lilith, o súcubo foi associada a 

uma outra figura demoníaca que, anteriormente, tivera uma 

existência à parte: Lamashtu, a bruxa assassina de crianças. 

Sob essa forma, Lilith, a Estranguladora Alada, tornou-se 
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conhecida, em todo o mundo como os nomes de a Dama 

de Pernas de Asno, a Diaba Raposa, a Sugadora de Sangue, 

a Mulher Devassa, a Estrangeira,  a Fêmea Impura, o Fim 

de Toda a Carne, O Fim do dia, bruha, strega, bruxa, 

feiticeira, raptora, maga. Associada à serpente, ao cão, ao 

asno, à coruja, à emissão de horríveis sons noturnos, e 

considerada a alma de todo ser vivo que rasteja, ela foi a 

primeira mulher de Adão, a fêmea do Leviatã,a  mulher 

de Samael, o Diabo,(...) a rainha de Sabá (...) e até mesmo 

a esposa do próprio Deus, durante o tempo que Shekhina 

esteve no exílio.  (1997, p. 13-14, grifos meus) 

 

Foi esta Lilith, cujo nascimento remonta à anterioridade dos tempos, esta 

mulher que se apresenta como uma força contrária à bondade e masculinidade de 

Deus, mesmo sendo igual em grandeza, que Saramago foi buscar para ser, não a 

mulher de Adão, mas a mulher de Caim. 

Frisamos que o autor inicia sua produção romanesca com uma mulher 

sexualmente castrada, uma eunuca no reino de Deus e dos machos, a Leonor de 

Terra do pecado e termina sua obra romanesca com uma mulher que é a sexualidade 

em seu estado mais brutal e primitivo: Lilith – a devorada de homens. Lilith, a 

amante de Caim é a anti-Leonor em todos os aspectos, devora homens com seu órgão 

sexual e desconhece o pudor e a culpa. 

Passam noites de prazer e orgasmos, Lilith, pele de romã, de figo e de mel, é 

insaciável em seus desejos e Caim vive pálido como uma sombra. Caim livra-se de 

uma emboscada, amaldiçoa os homens que tentam matá-lo a mando de Noah, 

invocando a proteção do Senhor (a espada dos salteadores transforma-se numa 

cobra), encontra-se novamente com o velho que afirma que Caim o verá até o final 

dos seus dias. Noah, o marido, é estéril e sofre calado diante dos prazeres dos 

amantes, porque quer ter um filho que leve o seu nome, mesmo que não seja dele. 

Lilith se revolta aos saber do atentando contra Caim que lhe informa que não pode 

ser morto. Ele confessa ser um assassino de irmão para Lilith e revela que não se 

chama Abel. Ela pede satisfações a Noah, o humilha e exige a morte do escravo 

traidor e seus comparsas. Ela que matar o marido, plano que Caim na aceita porque 

já tem, a sua cota de mortes nas costas.   

Lilith, tal como Blimunda e Madalena, faz uma revisão de Deus. Analisemos o 

diálogo entre ela e Caim: 

 

Não, respondeu ela, vejo em ti um homem a quem o senhor 

ofendeu, e, agora que já sei como realmente te chamas, 

vamos para a cama, arderei aqui mesmo de desejo se não me 

acodes, foste o abel que conheci entre os meus lençóis, agora 
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és o caim que me falta conhecer. (SARAMAGO, 2009, p. 67, 

grifos meus) 

 

Para Lilith, o Senhor ao preferir os sacrifícios e ofertas de Abel, ofendeu a 

Caim. Podemos afirmar que Caim é um romance, antes de tudo, ginocrático, com 

grandes personagens femininas como Eva, Lilith e a mulher de Ló. Observemos o 

diálogo dentre o casal de amantes, no momento em que a louca, a desvairada, revela 

seu plano de matar o marido Noah: 

 

Absurdo, porquê, ficaríamos livres dele, casaríamos, tu serias 

o novo senhor da cidade e eu a tua rainha e a tua escrava 

preferida, aquela que beijaria o chão por onde tu passasses, 

aquela que, se fosse necessário, receberia nas suas mãos 

as tuas fezes, E quem o mataria, Tu, Não, lilith, não mo peças, 

não mo ordenes, já tenho a minha parte de assassínios, Não o 

farias por mim, não me 

amas, perguntou ela, entreguei-te o meu corpo para que o 

gozasses sem conta, nem peso, nem medida, para que 

desfrutasses dele sem regras nem proibições, abri-te as 

portas do meu espírito antes trancadas, e recusas-te a fazer 

algo que te peço e que nos traria a liberdade plena, Liberdade, 

sim, e remorso também, Não sou mulher para remorsos, 

isso é coisa para fracos, para débeis, eu sou lilith, E eu sou 

apenas um caim qualquer que veio de longe, um matador 

do seu irmão, um pisador de barro que, sem ter feito nada 

para o merecer, teve a sorte de dormir na cama da 

mulher mais bela e mais ardente do mundo, a quem ama, 

quer e deseja em cada poro do seu corpo, (SARAMAGO, 2009, 

p. 69, grifos meus) 

 

Caim não concorda com sua amante. Mais tarde, ela anuncia que está grávida. 

O filho é de Caim, mas efetivamente será filho do Noah.  Caim é errante, nada o 

detém, nem mesmo seu amor por Lilith. Ele precisa acertar contas com Deus e parte 

em busca do destino, viajante no tempo, concertando erros de episódios do Velho 

Testamento. 

Depois de dez anos viajando para outros presentes, passados e futuros, Caim 

retorna à terra de Nod e reencontra Lilith, aquela que é todas as mulheres ao mesmo 

tempo. Relata-lhe seu dom de viajar pelo tempo, faz a ela um sumário de tudo o que 

tinha visto e ouvido. Mesmo amando Lilith e tendo um filho – Henoc – Caim não 

permanece ali, precisava terminar sua missão. 
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Caim: No túnel do tempo do Velho Testamento 

 

Na década de 60 ficou famoso o seriado de ficção científica intitulado The time 

tunnel (O túnel do tempo) produção da Fox. O enredo girava em torno de dois 

cientistas Doug Phillips (Robert Colbert), e  Tony Newman (James Darren),  que 

viajavam por meio de um túnel para épocas passadas, sem conseguir voltar para o 

presente e sem alterar os fatos do passado. Eram monitorados por uma equipe do 

presente que se esforçava para trazê-los de volta e tirá-los de situações críticas 

(afundamento do Titanic, assassinato de John Kennedy), num monstruoso 

laboratório que ficava no subterrâneo de um deserto dos Estados Unidos, ao custo 

de 7 bilhões de dólares. Havia a possibilidade de viajarem para o futuro também. 

Caim é antes de tudo, um errante das eras e da fé: viaja primeiramente para 

o futuro, e depois para o passado daquele futuro. Enquanto os cientistas da série 

americana viajavam teletransportados dentro de um túnel, Caim viaja de jumento, 

entrando e saindo de uma era para outra. Sai de uma paisagem seca e desértica, e, 

como numa divisão, chega à outra paragem cheia de água, frutas e nuvens. Ele 

próprio desconfia que algo está diferente, como se houvesse dois tempos, presentes 

passados e presentes por vir. 

O primeiro futuro visitado por Caim é do tempo por vir de Abraão. 

Destacaremos só as passagens que divergem do texto bíblico, porque Saramago usa 

textualmente muitas falas bíblicas na íntegra. Entendemos serem estas viagens e a 

revisitação que Caim faz aos principais episódios do Velho Testamento, o clímax do 

romance.                                   

No relato de Gênesis 22:1-19, o quase sacrifício de Isaac por Abraão é 

solicitado por Deus, como prova de fé. No último momento há uma intervenção por 

meio do Anjo do Senhor que impede que o Pai mate seu único filho, o chamado filho 

da promessa. Por este ato de loucura, ou ato genuíno de fé segundo os cristãos, 

Abraão entra com um amplo verbete na Galeria da Fé de Hebreus 11 e é conhecido 

pelos cristãos como o Pai da Fé, já que não negou a Deus seu único filho. 

O texto de Saramago informa que o senhor não é uma pessoa em quem se possa 

confiar, pela simplicidade com que pede este ato insano a Abraão, como se fora algo 

banal. A revisão do deutoronomista Saramago é violenta, classificando Abraão de 

desnaturado pai. No momento supremo da prova de fé, não é o Anjo do Senhor da 

Bíblia que chega para salvar Isaac, mas sim, o assassino Caim: Desfrutemos do texto:  

 

O lógico, o natural, o simplesmente humano seria que 

abraão tivesse mandado o senhor à merda, mas não foi 

assim (...). 

 

Quer dizer, além de tão filho da puta como o senhor, 

abraão era um refinado mentiroso, pronto a enganar 
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qualquer um com a sua língua bífida, que, neste caso, segundo 

o dicionário privado do narrador desta história, significa 

traiçoeira, pérfida, aleivosa, desleal e outras lindezas 

semelhantes. (...) 

 

Acto contínuo, empunhou a faca para sacrificar o pobre rapaz 

e já se dispunha a cortar-lhe a garganta quando sentiu que 

alguém lhe segurava o braço, ao mesmo tempo que uma voz 

gritava, Que vai você fazer, velho malvado, matar o seu 

próprio filho, queimá-lo, é outra vez a mesma história, 

começa-se por um cordeiro e acaba-se por assassinar 

aquele a quem mais se deveria amar, Foi o senhor que o 

ordenou, foi o senhor que o ordenou, debatia-se abraão, 

Cale-se, ou quem o mata aqui sou eu, desate já o rapaz, 

ajoelhe e peça-lhe perdão, Quem é você, Sou caim, sou o 

anjo que salvou a vida a isaac. Não, não era certo, caim não é 

nenhum anjo, anjo é este que acabou de pousar com um 

grande ruído de asas e que começou a declamar como um 

actor que tivesse ouvido finalmente a sua deixa, Não levantes 

a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal, pois já vejo 

que és obediente ao senhor, disposto, por amor dele, a não 

poupar nem sequer o teu filho único, Chegas tarde, disse 

caim, se isaac não está morto foi porque eu o impedi. 

(SARAMAGO, 2009, p. 80) 

 

Eis como Saramago trata Abraão, o ancestral comum do Judaísmo (13 

milhões), Cristianismo (2 bilhões) e Islamismo (1,2 bilhão): um assassino frio e 

irracional.  Bruce Feiler em seu livro Abraão – uma Jornada ao coração de três 

religiões, alcunha Abraão como umbigo do mundo. Após resumir a trajetória do 

patriarca que teria tentado matar o filho mais novo e expulsado o mais velho para o 

deserto, pergunta: “Seria este o modelo de santidade, o legado de Abraão, a pessoa 

estar preparada para matar por Deus.” (FEILER, 2003, p. 23). 

Feiler aponta Deus como o grande antagonista de Abraão.  A prova de fé é tão 

monstruosamente inumana, que o crítico comenta: 

 

Em vez e elevar Abraão aos céus, aquele incidente traz Deus à 

terra. Abraão tornar-se o ator e Deus, o reator. (...) Abraão 

torna-se parceiro de Deus. O humano torna-se inumano; o 

descrente torna-se deiforme (...). Abrão pertencia a Deus, 

agora Deus, de certa maneira pertence a Abrão. Daí em 
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Diante, para todo o sempre, Deus será mencionado como 

o Deus de Abraão. (2003, p. 95, itálico do autor) 

 

Segundo o estudioso, com este ato, Abraão torna-se Deus, e Deus passa a ser 

pertença de um humano. Já o narrador de Caim considera tanto o Senhor como 

Abraão dois grandes filhas da puta. Caim, o revisor de Jeová, vê no assassinato de 

Isaac, a repetição do assassinato de Abel. Percebe entre Abraão e o Senhor, a mesma 

cumplicidade que houve entre ele, Caim, e o mesmo Senhor.  Caim exige que o Pai da 

Fé, Abraão peça perdão a seu único filho, cordeiro quase imolado. O Filho de Adão 

ameaça matar o Pai da Fé. O humor aflora, visto que o Anjo do Senhor chegara tarde, 

por um defeito mecânico na asa. Se Caim não estivesse ali, Isaac estaria morto, já que 

o Anjo do Senhor é um anjo torto. 

No sistema figurativo analisado por Auerbach em seu livro Figuras, os 

episódios do Velho Testamento seriam figuras, sombras, cópias imperfeitas de um 

modelo perfeito, simulacros, prolepses de acontecimentos perfeitos que ocorreriam 

no futuro.  Segundo o crítico “... todas as pessoas e acontecimentos do Velho 

Testamento eram prefigurações do Novo Testamento e de sua história de 

redenção.” (1997, p. 28.) Neste sistema figurativo, cada acontecimento tinha uma 

importância em si e apontava para outro maior no futuro. Assim, o sacrifício de Isaac 

por Abraão tinha o primeiro sentido: o salto da fé absoluta que não questiona, 

somente crê, mas era uma sombra de um modelo perfeito que ocorreria no futuro: 

Jesus, único filho de Deus sendo sacrificado. O Talmud sugere que Isaac teria 33 

anos, quando quase ofertado a Deus, a mesma idade de Jesus quando foi crucificado. 

O atamento de Isaac no monte Moriá é a prefiguração tipológica da crucifixão no 

Calvário, há entre os dois fatos um vínculo icônico. Jesus, como modelo perfeito, foi 

sacrificado, enquanto Isaac, sua sombra não foi. Segundo teólogos, Jesus é mais 

perfeito e maior que Isaac, porque efetivamente morreu. Levantamos aqui uma 

questão delicada: até que ponto Abraão já não tinha efetivado o ato quando levantou 

o cutelo contra o próprio Filho?  Até que ponto Isaac não morreu, mesmo tendo sido 

salvo na última hora pelo Anjo do Senhor? Feiler, referindo-se à Abraão, afirma que 

o próprio “Shakespeare não teria criado um personagem melhor.” (2003, p. 164). 

Remetemos o leitor ao excelente conto de Julio de Queiroz, intitulado “O Punhal” do 

Livro Deuses e Santos como nós, publicado no ano 2000. 

Caim, ao impedir o sacrifício de Isaac, de certa forma desestrutura o sistema 

figurativo bíblico, pois assim está impedindo que outro erro aconteça no futuro: o 

sacrifício do inocente Jesus por seu pai Jeová, desnaturado tanto quando Abraão. 

Lembremos que no Evangelho de João 8:57-58 Jesus assim respondeu aos Judeus 

que o acusavam de blasfêmia, quando afirmou que conhecia Abraão: “Ainda não tens 

cinquenta anos, e vistes Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou.” 

Se a Bíblia é rica em silêncios, se só relata o essencial, com tão bem estudou 

Auerbach no ensaio “A cicatriz de Ulisses”, do livro Mimeses, ao contrapor o estilo do 
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narrador homérico, rico em detalhes, ao estilo da narração Eloísta, com suas 

palavras breves e abruptas, o Velho Testamento de Saramago é rico em detalhes que 

mais lembram o estilo homérico. O enxuto texto bíblico nada informa sobre o que 

conversaram Pai e Filho depois da interrupção da tragédia. Saramago recria este 

diálogo entre o frustrado verdugo e a vítima salva in extremis: 

 

Perguntou isaac, Pai, que mal te fiz eu para teres querido 

matar-me, a mim que sou o teu único filho, Mal não me 

fizeste, isaac, Então por que quiseste cortar-me a garganta 

como se eu fosse um borrego, perguntou o moço, se não 

tivesse aparecido aquele homem para segurar-te o braço, que 

o senhor o cubra de bênçãos, estarias agora a levar um 

cadáver para casa, A ideia foi do senhor, que queria tirar a 

prova, A prova de quê, Da minha fé, da minha obediência, E 

que senhor é esse que ordena a um pai que mate o seu 

próprio filho, É o senhor que temos, o senhor dos nossos 

antepassados, o senhor que já cá estava quando nascemos, E 

se esse senhor tivesse um filho, também o mandaria 

matar, perguntou isaac, O futuro o dirá, Então o senhor é 

capaz de tudo, do bom, do mau e do pior, Assim é, Se tu 

tivesses desobedecido à ordem, que sucederia, perguntou 

isaac, O costume do senhor é mandar a ruína, ou uma doença, 

a quem lhe falhou, Então o senhor é rancoroso, Acho que 

sim, respondeu abraão em voz baixa, como se temesse ser 

ouvido, ao senhor nada é impossível, Nem um erro ou um 

crime, perguntou Isaac, Os erros e os crimes sobretudo, Pai, 

não me entendo com esta religião(...) (Caim, 2009, p.81-82)  

 

 

Isaac revela aquilo que neste estudo já foi denominado a lógica do paradoxo: 

como pode a deidade conter em si o bem e o mal? Caim revela que do Senhor 

procedem tanto o bem como o mal, ou do bom, do mau e do pior. No texto 

saramaguiano é um assassino que impede que o Pai da Fé sacrifique seu próprio 

filho, impedindo assim, que no futuro Deus faça o mesmo com Jesus. Reforça-se aqui 

a colocação de Miles de que o Senhor Deus não é nenhum santo. Isaac afirma que Deus 

é tão cruel como baal que devora os seus filhos e que o Senhor enlouquece as pessoas.                                                                              

Temos a impressão que estamos assistindo um filme de ficção científica com 

muita ação, daqueles que só os diretores Hollywood sabem fazer.  A composição do 

livro aponta para a influência do cinema com rápidos cortes. Caim, viajando pelas 

eras e chegando nos momentos extremos da narrativa do Livro dos Judeus. Na série 

televisiva O túnel do tempo, os dois cientistas nunca conseguem alterar o passado, já 
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que ninguém acredita que eles vieram do futuro. Já em Caim, o viajante do tempo 

altera os acontecimentos, ou pelo menos altera os detalhes dos acontecimentos 

bíblicos. Só que estes detalhes dão uma nova dimensão ao texto bíblico e seus 

doloridos silêncios. Em Caim, Abraão tenta sacrificar seu filho tal como no texto 

bíblico, mas a intervenção que salva a vida do inocente, não é divina e sim humana. 

Um assassino é mais justo que o Pai da Fé. 

O autor afirmou em entrevista que escreveu o romance em menos de quatro 

meses: “Estava em uma espécie de transe. Nunca havia me sucedido tal coisa, pelo 

menos com essa intensidade, com essa força” (Cf. matéria publicada no jornal 

Estadão). É isto que é o romance: um transe alucinógeno de Caim pelas paisagens e 

passagens centrais do Velho Testamento. 

Do episódio de Abraão e Isaac, Caim retrocede no tempo e chega à confusão 

de língua causada por Deus porque os homens resolveram construir a Torre de 

Babel. Desde o começo dos tempos, o homem sonhava em chegar aos céus. A 

passarola do Gênesis atendia pelo nome de Torre de Babel... Caim não entende 

porque o Senhor está triste com tão grande obra humana: “O ciúme é o seu grande 

defeito, em vez de ficar orgulhoso dos filhos que tem, preferiu dar voz à inveja, está 

claro que o senhor não suporta ver uma pessoa feliz” (SARAMAGO, 2009, p. 86). 

O ciúme do Senhor já havia sido apontado por Feiler em obra já mencionada, 

quando afirma que o humano é o ponto central do projeto de Deus. Deus precisa dos 

seres humanos, mas Adão preferiu Eva, Noé preferiu o vinho, e os homens o 

desafiaram construindo sua própria torre. Em Caim, o ciúme de Jeová é extremado. 

Por meio de um furacão, não deixa pedra sobre pedra da grande obra dos homens. 

Os homens sempre quiseram ser como deuses, desde que saíram do paraíso, no 

entanto, o Senhor não suporta isto. Feiler afirma que “Deus não quer ser ameaçado. 

Quer ser imitado. Quer ser amado.” (2003, p. 33) Não só Deus, mas Maomé, Buda, 

Shiva, Xangô, Osíris, Tupã e toda a imensa galeria de deuses criados pelos homens. 

Já Miles, afirma que a onipresença de Deus é apenas outro nome para sua solidão 

(1995, p. 450). 

O narrador termina o capítulo com uma triste constatação “A história dos 

homens é a história dos seus desentendimentos com deus, nem ele nos entende a 

nós, nem nós o entendemos a ele.” (SARAMAGO, 2009, p. 88) 

Caim vai para o futuro, à época da destruição de Sodoma e Gomorra, encontra 

Abraão antes dele ter o segundo filho Isaac, ouve o patriarca negociando com Deus 

sobre a quantidade de justos necessários para a não destruição de Sodoma e 

Gomorra. Aqui ficam duas dúvidas não em esclarecidas: Porque afinal Ló ofereceu 

as filhas para serem estupradas e protegeu os anjos, que afinal eram anjos e 

estranhos? Porque o castigo tão cruel destinado a Mulher de Ló, só por causa de um 

mísero olhar. E a crítica maior é destinada a Deus, que na destruição das duas 

cidades, não poupou sequer as crianças: “As crianças, disse caim, aquelas crianças 
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estavam inocentes, Meu deus, murmurou abraão e sua voz foi como um gemido, Sim, 

será o teu deus, mas não foi o delas.” (SARAMAGO, 2009, p. 97) 

Da época de Abraão ele viaja para o futuro, ao tempo de Moisés. Percebe-se 

que o leitor exigido por Saramago é um leitor modelo, na concepção de Umberto Eco 

em Lector in fabula, pois deve conhecer muito bem o hipotexto de Caim, caso 

contrário se perderá nas idas e vindas do texto, não entenderá os silêncios, os não-

ditos. Caim agora contempla os acontecimentos que envolvem a subida de Moisés 

ao Monte Sinai, e a confecção de um bezerro de ouro, feita pelo assustadiço Aarão 

que temia os clamores do povo. Moisés ordena que irmão mate irmão, vizinho mate 

vizinho, amigo mate amigo, israelitas matando israelitas. 

 

E foi assim que morreram três mil homens. O sangue 

corria entre as tendas como uma inundação que brotasse do 

interior da própria terra, como se ela própria estivesse a 

sangrar, os corpos degolados, esventrados, rachados de meio 

a meio, jaziam por toda a parte, os gritos das mulheres e das 

crianças eram tais que deviam chegar ao cimo do monte 

sinai onde o senhor se estaria regozijando com a sua 

vingança. Caim mal podia acreditar no que os seus olhos 

viam. não bastavam sodoma e gomorra arrasadas pelo fogo, 

aqui, no sopé do monte sinai, ficara patente a prova 

irrefutável da profunda maldade do senhor, três mil homens 

mortos só porque ele tinha ficado irritado com a 

invenção de um suposto rival em figura de bezerro, Eu 

não fiz mais que matar um irmão e o senhor castigou-me, 

quero ver agora quem vai castigar o senhor por estas 

mortes, pensou caim, e logo continuou, Lúcifer sabia bem 

o que fazia quando se rebelou contra deus, há quem diga 

que o fez por inveja e não é certo, o que ele conhecia era 

a maligna natureza do sujeito. (SARAMAGO, 2009, p. 101) 

 

A crítica e o humor ácido marcam a revisão do Velho Testamento do qual 

escorre sangue: o Senhor ciumento de um bezerro, três mil mortos em nome de 

Deus. Aqui também, tal como no Evangelho segundo Jesus Cristo, Lúcifer é inocentado 

de sua rebelião. 

Caim foi condenado por ter matado Abel, mas o Senhor destruiu Sodoma e 

Gomorra e as inocentes crianças, permitiu que três mil israelitas fossem mortos por 

causa de uma simples imagem fundida. A pergunta que não quer calar, quem 

castigará o Senhor pelos seus erros? Ele não aparece mais face a face como perante 

Adão, Eva e Caim, mas escondido numa coluna de fumo. Vergonha? Talvez, pelos 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.1. janeiro de 2015 

132 

 

inocentes mortos em Sodoma e Gomorra, inocentes que nos remetem aos inocentes 

mortos por ordem de Herodes, quando Jesus nasce. 

O narrador revisa a guerra contra os reis medianitas, a ordem de Moisés, para 

que os soldados israelitas matassem todas as mulheres casadas e jovens, que 

guardassem para seu próprio uso as solteiras e os despojos de guerra. Depois disto, 

Caim viaja o tempo de Josué e a tomada de Jericó, trabalhando no serviço de apoio 

do exército deste. Na conquista de Jericó, nada é poupado, tudo é destruído: homens, 

mulheres, crianças e animais.  Na concepção de Caim, os israelitas salvaram a pior 

de todas as pessoas: Raab, uma traidora do seu povo. E é justamente Raab, a traidora 

do povo de Jericó, admitida no seio dos israelitas, um povo mal educado pelo Senhor, 

que apedrejava prostitutas, que se tornou a ancestral de Davi e de Jesus, o Messias. 

O narrador relata as mortandades na conquista da Terra Santa, que manava leite e 

mel – só na cidade de Ai foram doze mil mortos para provar que com o senhor deus 

não se brinca –, o apedrejamento seguido de queimação de Acã e toda sua família 

por ter tomado despojos da cidade de Jericó.  

O pedido de Josué para que o Senhor parasse o Sol durante a batalha contra 

os cinco reis amorreus é rechaçado por Deus, já que o Sol sempre parado esteve e é 

a terra que gira em torno do Sol, afinal o Senhor não era burro. Mas o Senhor e Josué 

ensaiam uma pantomima, uma farsa, para que creiam, os do presente e do futuro, 

que o sol parou realmente porque Deus assim o quis. A mortandade é tanta que Caim 

toma seu burro e vai embora. 

Depois de dez anos peregrinando por diversos tempos, Caim retorna à terra 

de Nord e reencontra Lilith e seu filho Enoque. Confidencia a ela que tinha o poder, 

o dom de viajar para o presente e para o futuro. Caim faz um sumário de tudo o que 

viu e ouviu: 

Então caim contou a lilith o caso de um homem chamado 

abraão a quem o senhor ordenara que lhe sacrificasse o 

próprio filho, depois o de uma grande torre com a qual os 

homens queriam chegar ao céu e que o senhor com um sopro 

deitou abaixo, logo o de uma cidade em que os homens 

preferiam ir para a cama com outros homens e do castigo de 

fogo e enxofre que o senhor tinha feito cair sobre eles sem 

poupar as crianças, que ainda não sabiam o que iriam querer 

no futuro, a seguir o de um enorme ajuntamento de gente no 

sopé de um monte a que chamavam sinai e a fabricação de um 

bezerro de ouro que adoraram e por isso morreram muitos, o 

da cidade de madian que se atreveu a matar trinta e seis 

soldados de um exército denominado israelita e cuja 

população foi exterminada até à última criança, o de uma 

outra cidade, chamada jericó, cujas muralhas foram deitadas 

abaixo pelo clangor de trombetas feitas de cornos de carneiro 
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e depois destruído tudo o que tinha dentro, incluindo, além 

dos homens e mulheres, novos e velhos, também os bois, as 

ovelhas e os jumentos. (SARAMAGO, 2009, p. 127-128) 

 

Após esse relato, Caim confessa à Lilith que o criador dos céus e da terra não 

era um bom Deus, visto a exigência do sacrifício de Isaac, afirma que Deus nunca 

teve noção do que era justiça humana e que estava rematadamente louco, sem 

consciência dos seus atos. Caim confirma a tese de Miles, segunda a qual o Senhor 

Deus não é nenhum santo. Mesmo amando Lilith, Caim não fica em Nod, uma missão 

maior o espera. 

Caim avança na névoa do tempo chegando à época no justo Jó. Ali na terra de 

Us encontra-se com dois anjos que o reconhecem e rememoram a sua ajuda para 

com Abraão. Esses anjos afirmam que estão ali para que Satã não se exceda na 

espécie de partida ferrenha que joga com o Senhor. Essa não é a primeira vez que 

este episódio é relido na obra de Saramago. 

Caim fica perplexo ao saber que Jó é vítima de um acordo entre dois bons 

jogadores, Deus e o Diabo. Alejandro Maciel, em artigo intitulado “Job o la 

depravación de la justicia”, já havia apontado para o fato de que, nos céus, fazem-se 

apostas para o azar de Jó. Em meu artigo “Jó, quem o tentou? A Onipotência em meio 

à tempestade contra o verme humano esmagado e rastejante” eu defendo a tese de 

que o grande vencedor do livro de Jó é Deus, que Jó não é humilde, questiona a justiça 

de Deus e este o responde mostrando seu poder. No primeiro tempo desta partida 

diabolicamente divina Jó vence; no segundo tempo exaurido, putrefato, Jó vence 

novamente. Cremos que se fosse preciso o Senhor levaria a partida para 

prorrogação. Jó, o último dos últimos, é ignorante do que se passa no céu sem saber 

que é o protagonista de um celestial Big Brother filosófico. Parece que a mulher de 

Ló entende mais da justiça de Deus do que o próprio Ló: “Para o mal estava aí Satã, 

que o senhor nos apareça agora como seu concorrente é coisa que nunca me 

passaria pela cabeça (...). O mais certo é que Satã não seja mais que o instrumento 

do Senhor, o encarregado de levar a cabo os trabalhos sujos que Deus não pode 

assinar com seu nome.” (SARAMAGO, 2009, p. 140) 

Em Caim, o que acontece entre Jó e os anjos é um verdadeiro debate teológico. 

Caim não aceita os argumentos dos anjos – os desígnios do Senhor são inescrutáveis 

– relembra para os anjos o episódio de Abraão os inocentes de Sodoma e a injustiça 

praticada contra Jó. Para Caim, Deus não ama ninguém. Tudo acontece como tem 

que acontecer, como o leitor ruminante já deve saber. Caim participa efetivamente 

dessa insana prova já que trabalha para Jó e é o mensageiro da primeira desgraça 

que se abate sobre Jó. Novamente aqui, Saramago redime Satanás como já havia feito 

n’O Evangelho segundo Jesus Cristo: “Fi-lo com o teu acordo, se job o merecia ou não 

merecia, não era assunto meu nem a ideia de o atormentar foi minha” (2009, p. 

139, grifos meus). 
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Do tempo de Jó, Caim retorna para o tempo de Noé, precisava resolver 

definitivamente sua questão pessoal com Deus. 

 

A Arca de Caim: exterminado o futuro do Judaísmo e do Cristianismo 

 

Caim faz agora sua última viagem. Depara-se com quatro homens e quatro 

mulheres construindo um objeto que lembrava uma arca. Enquanto conversava com 

um homem que descobrira se chamar Noé, Deus aparece e um novo debate filosófico 

ocorre entre Deus e Caim. Caim acusa Deus de ter destruído as crianças de Sodoma 

e Gomorra. O Senhor responde: “Não tenho que dar contas se não a mim mesmo (...) 

sou dotado de uma consciência tão flexível (...).” (SARAMAGO, 2009, p. 149). Caim 

informa ao Senhor que viaja para o passado e para o futuro. O Senhor responde que, 

para ele, o tempo não existe e decide encerrar as viagens de Caim dizendo que ele 

jamais poderá sair daquele vale onde a arca está sendo construída, que o vale será 

vigiado por dois querubins. Noé pergunta ao Senhor o que faria com aquele homem: 

“Leva-o na barca e junta-o à família, terás mais um homem para fazer filhos nas tuas 

noras, espero que os maridos delas não se importem (...).” (SARAMAGO, 2009, p. 

150) 

A discussão filosófica entre o Senhor e Caim termina nesta fala: 

  

Que sabes tu do coração de job, Nada, mas sei tudo do meu e 

alguma coisa do teu respondeu caim, Não creio, os deuses são 

como poços sem fundo, se te debruçares neles nem mesmo a 

tua imagem conseguirás ver, Com o tempo todos os poços 

acabam por secar, a tua hora também há de chegar. O 

senhor não respondeu (...). (SARAMAGO, 2009, p. 153, grifos 

meus) 

 

O Senhor informa Caim que havia se arrependido de ter criado o homem por 

causa das iniquidades deles e por isso resolveu destruir toda a humanidade. Depois 

passam a discutir assuntos práticos com relação à flutuação da arca no vale ou no 

mar e o Senhor dá razão aos conhecimentos náuticos de Caim e manda anjos 

construtores ajudar a exausta família de Noé. Devido à pressa do Senhor, os anjos 

trabalham animadamente já que no céu tudo era muito chato. Esses anjos elevam a 

arca, um verdadeiro zeppelin hindenburg até o mar. Quando a barca pousa no mar 

causa um tsunami, iniciando a destruição das pessoas vivas. 

No decorrer dos trabalhos na barca, Caim debate a questão da justiça de Deus 

com os anjos operários e revela um sombrio pessimismo formado das suas 

sucessivas viagens aos horrores do passado e do futuro. Durante quarenta dias a arca 

flutua no dilúvio prometido e efetivado por Deus. Os argonautas de Jeová tem que 

esperar cento e cinquenta dias até que a convulsão aquática se acabe. O 
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exterminador do futuro do Judaísmo e do Cristianismo põe em prática seu plano. Um 

por um as noras e os filhos de Noé vão morrendo por meio de incidentes 

inexplicáveis. Caim passa a odiar Noé quando este afirma que não é preciso lavar o 

corpo de uma de suas noras porque a água do mar fará isso. Entre uma morte e outra, 

Caim relembra seu tempo de garanhão exclusivo de Lilith. Parece que havia um 

prazer sádico em tentar engravidar as mulheres da arca e depois matá-las. Lá fora o 

mar cheio de mortos, dentro da barca o barqueiro Caim faz seu trabalho. Conforme 

o número das mulheres mortas aumenta, Noé aponta para a necessidade de terem 

que copular mais, ofertando sua própria mulher para Caim. Do ponto de vista de 

Noé, o fato de Caim estar dormindo com a sua própria mulher é uma obra pia. Ao 

matar as noras, a mulher e os filhos de Noé, de certa forma, Caim sente que está 

matando o próprio Deus. 

Quando Noé percebe que a exceção deles todos estão mortos, fica 

desesperado:  

 

E agora, clamava Noé arrepelando o cabelo no mais absoluto 

desespero, tudo está perdido, sem mulheres que fecundem 

não haverá vida nem humanidade (...) Deita-te daqui abaixo, 

disse Caim, nenhum anjo virá colher-te nos seus braços. (...) 

Foste tu, disse, Sim, fui eu, respondeu Caim, mas em ti não te 

tocarei, morrerás pelas tuas próprias mãos, E deus, que dirá 

deus, perguntou noé, Vai tranquilo, de deus encarrego-me 

eu. Noé deu a meia dúzia de passos que o separavam da borda 

e, sem uma palavra, deixou-se cair. (SARAMAGO, 2009, p. 171, 

grifos meus) 

 

No dia seguinte a barca toca a terra e Deus chama Noé, sua família e todos os 

animais para que saiam da arca. A porta se abre lentamente e todos os animais saem, 

as tartarugas, por último. Transcrevemos abaixo o diálogo final entre criador e 

criatura:  

 

Noé, noé, porque não sais. Vindo do escuro interior da arca, 

caim apareceu no limiar da grande porta, Onde estão noé e os 

seus, perguntou o senhor, Por aí, mortos, respondeu caim, 

Mortos, como, mortos porquê, Menos noé, que se afogou por 

sua livre vontade, aos outros matei-os eu, Como te atreveste, 

assassino, a contrariar o meu projecto, é assim que me 

agradeces ter-te poupado a vida quando mataste abel, 

perguntou o senhor, Teria de chegar o dia em que alguém 

te colocaria perante a tua verdadeira face, Então a nova 

humanidade que eu tinha anunciado, Houve uma, não haverá 
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outra e ninguém dará pela falta, Caim és, e malvado, infame 

matador do teu próprio irmão, Não tão malvado e infame 

como tu, lembra-te das crianças de sodoma. Houve um 

grande silêncio. Depois caim disse, Agora já podes matar-

me. Não posso, palavra de deus não volta atrás, morrerás da 

tua natural morte na terra abandonada e as aves de rapina 

virão devorar-te a carne, Sim, depois de tu primeiro me 

haveres devorado o espírito. (SARAMAGO, 2009, p. 172, 

grifos meus) 

 

O Apocalipse não será escrito por João na ilha de Patmos, mas por Caim na 

porta da Arca dos mortos. Não haverá arco-íris. Caim transforma-se no anjo 

vingador, vingando-se de Deus, do seu criador, ao exterminar toda a família de Noé. 

Havia chegado a hora e a vez do Senhor. Caim completara a sua vingança, de 

assassino de seu irmão Abel, transforma-se agora em assassino do Senhor. Sem 

humanos, o Senhor está morto!  Jeová em desaparecerá junto com o último homem 

da terra: Caim! 

Cabe lembrar que segundo o relato de Gênesis 11, Abraão é descendente de 

Sem, filho de Noé. Ao exterminar todos na barca, fazendo um dilúvio de sangue, 

incluindo Noé, Caim garante que Abraão, o pai da fé, não existirá e não cometerá as 

sandices em nome da tal fé. 

É como se após escrever o verbete de Jesus no seu desevangelho – O 

Evangelho segundo Jesus Cristo –, Saramago ainda não estivesse satisfeito. Era 

necessário cortar o mal pela raiz, não permitir a existência do Judaísmo nem do 

Cristianismo. Não existindo Judaísmo, não existiria profetas, promessas, 

messianismo e, consequentemente, Cristianismo.  Esta é a missão de Caim, o 

exterminador do futuro de Israel e do futuro dos Cristãos. Se destruísse a criatura 

criada por Eu sou o que sou, Ele não teria sido o que é. Saramago viu o cadáver de 

Deus n’O Evangelho velou e cremou as cinzas de Deus em Caim.  

No romance de 1991, Jesus dá o último suspiro do Gólgota. Em In Nomine Dei, 

Deus agoniza e, em Caim, Jeová dá seu último suspiro. Caim faz com que a última 

gota de água do dilúvio elimine antecipadamente o último suspiro do Gólgota. Jesus 

não precisará dizer Consummatum est. Caim é o redentor do Salvador, ele, de 

assassino, transforma-se no messias! Graças a Caim, Jesus não terá que ir para a cruz. 

 

Notas 

 
1 Machado de Assis em Esaú e Jacó afirma: “O leitor atento, verdadeiramente ruminante, tem 

quatro estômagos no cérebro, e por ele faz passar e repassar os atos e os fatos, até que 

deduza a verdade que estava, ou parecia estar escondida” (ASSIS, 1962. p. 1019). 
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Temas, formas e obsessões 

em Claraboia, de José 

Saramago* 
 

 

PEDRO FERNANDES DE O. NETO 

 

 

Se é verdade que todo escritor experiencia pela ficção um mundo outro 

tomando por base o seu próprio mundo como terão notado já grandes nomes da 

crítica literária, é verdade também que este Claraboia diz muito do José Saramago 

na época em que foi escrito. Não estamos e nem queremos reduzir o romance ao 

epíteto de autobiográfico. O próprio escritor já se manifestara sobre a poética do 

fingimento no romance ao assumir que a única coisa que talvez possa ser 

considerada com certo tom autobiográfico em sua obra é uma passagem de A 

jangada de pedra em que tentou reproduzir na cena de encontro do casal José Anaiço 

e Joana Carda na recepção de um hotel o seu encontro com Pilar del Río em 14 de 

junho de 1986 – o romance é desse mesmo ano – na recepção do Hotel Mundial, no 

centro de Lisboa1. 

Claraboia diz muito mais do Saramago escritor que do Saramago pessoa, 

muito embora a linha que distingue um do outro seja um tanto tênue; de fato, o que 

queremos dizer, e já fugiremos da relação texto-pessoa porque não é de nosso 

interesse para o momento um debate desta natureza ou coisa semelhante, é que seja 

o romance de 1953 um lugar onde se é possível observar o escritor em processo de 

elaboração da escrita e conformação dos temas que viria perseguir ao longo das 

publicações a partir de Levantado do chão, livro que o escritor sempre julgou de bom 

grado ser o marco inicial como autor de romances. É fato que a observação feita de 

nossa parte não tem nada de inédito, uma vez que Saramago também admitiu que 

para observar a gênese dos temas de sua escrita o leitor astuto haveria de começar 

por ler as crônicas, um gênero que cultivou desde cedo, antes de ser o romancista 

que é, até os últimos dias de sua vida. Desta assertiva sabemos ser válida pelas tantas 

páginas de um novo romance em que o autor trabalhava – Alabardas, Alabardas, 

Espingardas, Espingardas.  

Também Horácio Costa, um dos que pertencem à primeira geração de 

estudiosos da obra saramaguiana e até então um dos poucos que se debruçou sobre 

a obra primeira do escritor português, terá dito em ocasiões diversas que a 

produção do período que antecede Levantado do chão é fundamental para uma 
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compreensão mais global acerca da literatura produzida pelo Prêmio Nobel de 

Literatura. Uma vez de posse desse cenário de constatações e ao fazer a leitura de 

Terra do pecado em Retratos para a construção do feminino na prosa de José 

Saramago referendamos esse lugar de importância que exercido pelos escritos da 

juventude de José Saramago. 

Assim, como Terra do pecado, Claraboia ficou desconhecido do público até 

quase dois anos depois da morte do escritor. O primeiro romance foi renegado por 

ele até meados da década de 1990 e só foi admitido como seu talvez porque a própria 

situação o obrigasse a fazê-lo; depois do prêmio de 1998, quando a mídia descobriu 

um livro mal sucedido na sua carreira, Terra do pecado passou a ser objeto de pauta 

em quase toda entrevista. Admitindo ser o autor, Saramago driblaria as 

especulações e passaria agora a lidar com o porquê da atitude, explicada tantas 

vezes não apenas pelo reconhecimento crítico de um texto menor entre os romances 

que já havia publicado como ainda certo repúdio pelo comportamento editorial da 

época que lhe convenceu a substituir o título original, A viúva. No caso de Claraboia, 

o romance foi escrito cerca de cinco anos depois da estreia em 1947; o datiloscrito 

assinado com o pseudônimo de Honorato foi enviado a uma editora que o engavetou 

e lá ficou escondido até meados da década de 1980; quando o autor era reconhecido 

(Memorial do convento e O ano da morte de Ricardo Reis, por exemplo, dois 

importantes livros que o consagrou romancista já estavam publicados) foi contatado 

para que se publicasse o livro³. O interesse dos editores teve de se render a 

categórica decisão do autor: recuperaria o datiloscrito e o livro só viria a lume 

depois de sua morte e se os responsáveis por seu espólio assim o quisesse. Se o 

romance hoje está ao alcance do grande público é, sim, graças ao empenho de Pilar 

del Río, companheira do escritor e presidenta da fundação que leva o nome do 

romancista.  

Situadas as condições de apresentação deste romance é necessário voltar ao 

que afirmávamos no início do texto: primeiro havemos de notar Claraboia como 

Terra do pecado está situado no âmbito dos romances de experimentação. Se no 

último, o cenário é Quinta Miranda, neste é um pequeno condomínio de 

apartamentos, onde circulam mais personagens que no romance de 1947. A 

limitação da geografia onde se dão as ações da narrativa em oposição aos grandes e 

abertos espaços que serão comuns nos romances a partir de Levantado do chão é 

uma das características que atestam essa constatação, à qual podemos acrescentar 

a superficialidade psicológica das personagens, o desenvolvimento simplório das 

ações, bem como a leve construção da intriga narrativa como se fosse interesse do 

escritor a resolução rápida das situações armadas ao longo da diegese. Embora, em 

Terra do pecado o conflito psicológico a que a personagem é submetida possa 

apresentar nuances de um desenho mais elaborado, o narrador não se atreve a dar 

conta de mais pessoas do que as que ele coloca em cena como se o terreno pisado 

fosse o de um conto ou de uma novela. O tratamento da situação chega a ser levado 
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a um limite desnecessário (olhando para outros textos do escritor), isso porque 

percebemos a olho nu o desgaste proposital do narrador em relação à personagem 

principal. Se no romance de conflito psicológico o mais importante está na 

multiplicidade de camadas da psique da personagem, isso não se encontra romance 

de 1947. Também o narrador não se atreve a sair dos quarteirões do mundo 

estrategicamente desenhado para exploração de outras situações mais complexas 

que possam servir para alargar o cotidiano dessas personagens, interessa-se, tão 

somente pelo mimetismo das ações domésticas, como se estivéssemos diante de 

uma teatralização dos costumes e dos acontecimentos diários. Por essa razão, assim 

como o próprio Horácio Costa observou ser Terra do pecado tomado pelos ares de 

naturalismo, a impressão novamente se repete com Claraboia – embora seja 

necessário fazer algumas ressalvas.  

A redução do espaço de atuação das personagens e a observação do comum 

nesse itinerário, por exemplo, parecem fazer jus ao contexto a que se refere o 

romance: suas ações se desenvolvem durante a primavera de 1952. Em Portugal, 

desde os anos 20, são anos de cerceamento, clausura, emparedamento, desalento. 

Esta situação histórica também se refletiria em certa teatralização dos 

acontecimentos. Se uma obra literária é produto, como afirmávamos, das vivências 

do escritor, é coerente relembrar que concorre com tais vivências a situação 

histórica corrente. Prova disso é que também o tempo no romance parece sofrer 

com essa atmosfera externa de claustrofobia. Durante todo o romance, somos 

tomados desta sensação que é acentuada pela sufocante de lentidão, comprovada na 

própria superfície textual. Exemplo: quando o narrador diz a certa altura “o tempo 

fluía lentamente. O tiquetaque do relógio empurrava o silêncio, insistia em querer 

afastá-lo, mas o silêncio opunha-lhe a sua massa espessa e pesada, onde todos os 

sons se afogavam” (p.37)2 ou, “O espelho do guarda-vestidos refletia vagamente a 

luz que vinha da janela. De quarto em quarto de hora, inflexível como o próprio 

tempo, o relógio dos vizinhos de baixo sublinhava a insónia.” (p.168).  

Notoriamente, o trabalho de apropriação do real para a composição da 

narrativa atesta estarmos diante um romance bem escrito. Difere, evidentemente, 

do trabalho construído pelo autor em Ensaio sobre a cegueira, quando esta mesma 

sensação de claustrofobia é propositalmente construída – é interesse do narrador o 

de pela sinestesia levar o leitor a opressão dominante do estágio de cegueira porque 

passam as personagens, muito embora se utilize para isto de outros procedimentos 

que permitem uma legitimidade da narrativa. Em Claraboia, a consciência do 

narrador exerce um papel artificial que prima pelo arredondamento dos fatos e o 

excesso de preocupação com o caráter de verossimilhança, por vezes, faz ruir toda 

a realidade desenhada; as histórias pinçadas desse lugar imaginário se nas mãos de 

um escritor já experiente como é o Saramago de primorosos romances como 

Memorial do convento, O ano da morte de Ricardo Reis ou O evangelho segundo Jesus 
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Cristo, serviria para a elaboração de uma narrativa igualmente potente. Entretanto, 

todas essas possibilidades ainda carecem de melhor averiguação. Adiantemos. 

Quando referimo-nos ao naturalismo como estética de onde o escritor parece 

ter absorvido suas características para a construção do romance, estamos pensando 

nas primeiras narrativas do período. A diferença talvez esteja no fato de que aqui, 

Saramago não tem mais a preocupação de um Zola, por exemplo, quanto às 

descrições detalhadas dos espaços nem também alcança o grau de especialidade que 

alcançou o escritor francês – e as causas disso está na própria tomada de rumo da 

escrita saramaguiana; seu interesse em Claraboia está de fato, repetimos, no 

andamento das ações, pontos culminantes e decisivos da narrativa, mas a forma 

como estão relacionadas não chega a ser inconsistente, mesmo que nada aí se dirija 

para um destino epifânico, singular; tudo é desenvolvido como se numa linha 

horizontal e linear até que, ao gosto do autor, põe-se um ponto final ao texto – 

voltaremos a esse fato mais adiante. A atmosfera de obsoletismo, de monotonia e de 

apatia é de uma força tanta que mesmo as zaragatas – e são muitas delas ao longo 

da narrativa – parecem não ter o movimento adequado. Falta-lhe o elemento de 

tensão e por essa razão é possível ao leitor construir já na primeira leitura as várias 

possibilidades dos dramas falhados: o envolvimento de Abel com Lídia e com Maria 

Cláudia; o envolvimento do marido de Justina com Lídia; o envolvimento de Isaura 

com Adriana; a iniciação sexual entre Maria Cláudia e Lídia; o envolvimento de 

Paulino com Maria Cláudia. No jogo das possibilidades parte desses planos 

desenhados em certo ponto do romance pelo leitor será confirmada ao longo da 

narrativa. Notem que são – de certo modo – temas um tanto caros, como o da 

liberdade, que o narrador se ensaia percorrer, mas tudo finda sem um 

aprofundamento problemático satisfatório. A pretensão de autoridade absoluta do 

narrador e a partir disso a iluminação uniforme dos acontecimentos e a ligação 

direta entre os vários planos ensaiados na narrativa fornecem um complexo de 

situações, que se perde ora na demora em perscrutar os pensamentos e os 

sentimentos expressos das personagens ora na rapidez de querer a todo custo forçar 

um desfecho para o drama ensaiado.  

Não é, pois, difícil, entender que estamos diante de outro escritor; do ponto 

de vista estilístico e formal, integralmente oposto ao que os leitores estiveram 

habituados. Em Claraboia o estilo saramaguiano sequer aponta como possibilidade, 

o que só vem reforçar a confissão tantas vezes feita pelo escritor de que foi isto obra 

do acaso, acontecida quando estava em certo momento da redação de Levantado do 

chão e viu que aquilo merecia ser narrado de outra forma. Estamos falando do caso 

de supressão dos determinados sinais de pontuação e a ressignificação de outros 

bem como a poderosa capacidade da narrativa de sorver a oralidade e representá-

la pelo movimento da letra impressa. Não estamos esquecendo, evidentemente, de 

Manual de pintura e caligrafia que veio anterior ao romance de 1980 e, logo, depois 

dos dois primeiros romances que vimos falando; como já tivemos oportunidade de 
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observar noutra ocasião, na leitura do Manual faz-se perceber traços que apontam 

para o estilo do escritor português. Também nesse romance, o autor principia seu 

jogo de subversão dos gêneros, não apenas pelo ato de intitulá-lo por “manual”, mas 

pela presença do subtítulo “ensaio de romance”, apontando com certo traço irônico 

para os experimentalismos praticados com os textos de 1947 e 1953.  

A leitura do romance póstumo se mostra, logo, como necessária, para uma 

visão global da obra Saramago e também para uma compreensão do processo de 

composição do seu modo narrar. Mais que isso: não há como esquecer o que 

defendíamos no início de tudo – está nos primeiros textos boa parte dos temas 

desenvolvidos ao longo de sua obra. Daí sua importância para uma compreensão do 

conjunto da obra. Por exemplo: já quase no fim de Claraboia aparece o narrador 

refletindo sobre a atitude de Maria Cláudia que fora seduzida pelo patrão mas 

escondera o ato do conhecimento de seus pais – “Nem tudo o que parece, é, nem 

tudo o que é, o parece ser. Mas entre o ser e o parecer há sempre um ponto de 

entendimento como se ser e parecer fossem dois planos inclinados que convergem 

e se unem.” (p.322); este pensamento entre o que parece ser e o que não é será 

refeito como tema para a narrativa de Manual de pintura e caligrafia ou mesmo a de 

Todos os nomes, dois romances que – e agora vamos redizer da relação escrita e 

autobiografia que havíamos escamoteado da pauta deste texto – têm muito, e 

insistimos com Claraboia, das vivências do escritor.  

O Manual, agora lembramos, é assinado pelo próprio José Saramago como o 

seu livro mais autobiográfico – é produto, como os primeiros romances e os 

romances falhados, de “um certo gosto em ‘chafurdar’ em si mesmo”. Aí estão em 

pauta duas razoes de ordem pessoal, uma, a que enumeramos antes, a relação entre 

o que é e o que não é oriunda dos acontecimentos de registro de Saramago: nascido 

efetivamente no dia 16 de novembro de 1922 e registrado como no dia 18 e já 

premeditado se chamar José de Sousa quando descobre pelo pai, sete anos depois, 

que se chamava José de Sousa Saramago. E a outra é o período de transição do 

escritor que deixava a composição de textos simples, como a crônica e o conto, para 

novamente se aventurar na escrita de romances, embora, ele próprio tenha admitido 

que, na altura de concepção do Manual não lhe passava pela cabeça preservar a ideia 

de que viria ser um romancista. Só para lembrar, no romance estamos diante de um 

pintor de retratos que começa a falar sobre si enquanto continua com os afazeres da 

pintura mais tarde transmutados nos da escrita sendo esta um modo distinto da 

personagem encontrar sua identidade e sua relação de alteridade com os que estão 

à sua volta.  

Depois, Todos os nomes, que surge a partir das muitas andanças de Saramago 

à cata das circunstâncias de falecimento do irmão, investigações que foram relatadas 

ao longo dos Cadernos de Lanzarote; Francisco morreu ainda quando menino de 

quatro anos vitimado pela tuberculose. No romance, o Senhor José, alterego do 

escritor, trabalha justamente numa Conservatória de Registro Civil, lugar por onde 
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circulam os nomes de todos os que nascem e morrem. Embora, nem aqui, nem no 

Manual possamos tirar conclusões autobiográficas apenas por uma simples e 

apressada sondagem, a menção a ambos não é de um todo gratuita: quando em 

1924, o pai do escritor, recém-chegado da Primeira Guerra Mundial, decide deixar a 

zona rural para ir morar em Lisboa, a família se instala justamente num prédio cujo 

espaço era dividido por muitos outros grupos familiares e aí moraram até por volta 

dos catorze anos de Saramago, como é relatado em As pequenas memórias. Numa 

sugestão rasteira, que se baseia nos fatos de concepção desses dois romances 

podemos relembrar aqui o próprio Terra do pecado em que a Quinta Miranda era o 

nome dado a uma quinta abandonada vizinha às terras do avô, o prédio de Claraboia 

recuperaria, portanto, o espaço e a situação vivida pelo escritor até sua adolescência, 

com alguns dos fatos familiares trabalhados no interior da narrativa, como a morte 

do irmão, que no romance tem um desfecho contrário ao da vida real, uma vez que 

Henrique, a personagem, consegue a muito custo se recuperar da doença que quase 

lhe leva a vida. Não se trata de uma conclusão determinada, mas apenas um exemplo, 

que em outra ocasião poderá ser visto com melhor parcimônia num estudo que 

atente para a relação entre obra e biografia, o que reforçamos, não é o caso aqui. Sem 

se perder nos jogos de suposições, as considerações aqui atestam o processo de 

lenta transição da formação da consciência narrativa, uma vez estarmos de acordo 

– e repetimos pela ocasião – como o pensamento de Antonio Candido de que toda 

obra literária mantém sua relação com o externo que nela é reduzido.   

Ainda antes de avançarmos, cumpre voltar a pensar no espaço do prédio em 

Claraboia como representação metonímica do contexto histórico português em que 

está situado o plano das ações, a Primavera de 1952 – tempo que, embora não 

tenhamos dito acima, ficamos a par pelas anotações no diário de Adriana. O estágio 

de letargia que parece correr o romance também se confunde com momento pelo 

qual passavam os países da Europa no pós-guerra – embrião de uma consciência 

política que será um dos componentes mais fortes de sua literatura. Até onde vai ou 

está a experimentação do autor com este romance é um caso a se colocar em 

questão. A atmosfera bolorenta da narrativa pode ser lida com certa propriedade 

quando saímos do texto, conforme dizíamos, para averiguar o seu contexto. O 

próprio Saramago, em notas para um romance inacabado imediatamente posterior 

a este que vimos falando, escreve ter vontade de “escrever um romance de amor” 

(caso que se confirma na tentativa de 1947), mas quer também “escrever a história 

de uns tantos representantes de uma geração falhada e inútil” ao que acrescenta – 

“Esta sensação de sonolência, de apatia, de ‘apagada e vil tristeza’, não é só minha. 

Paira na atmosfera, respiramo-la, absorvemo-la e afundamo-nos nela”.  

De certo modo, o insulamento das personagens e o cotejo do narrador para 

com apenas os seus movimentos afetivos e cotidianos atestam um país em 

contração, a olhar para si mesmo e afundado nesse estágio do qual o próprio escritor 

nos convence. É fato que, não apenas Portugal, mas o mundo velho respirava 
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lentamente enquanto a vez era dos Estados Unidos e da União Soviética que 

concorriam entre si pela mais valia de um sistema social. Quando ainda pensamos 

que o povo português está posto à beira do continente e respirando às custas de seus 

próprios encantamentos, entendemos porque o frenesi avassalador do modus 

vivendi do American Way of Life passa longe de significação no romance de 

Saramago, muito embora se notem aí certos tons da chamada década de ouro como 

a presença do cinema. Mas, a constante presença do rádio no ambiente familiar com 

um acervo musical que vai da Terceira Sinfonia de Beethoven a óperas como as de 

Donizetti, hobby nos serões em família na casa de Adriana, bem como a presença do 

livro – aí também circulam Eça de Queirós e Diderot – não são aleatórias; parecem, 

sim, atestar para certo elemento politizador e o caráter emancipador da arte, caso 

último verificável em romances como Memorial do convento ou As intermitências da 

morte.  

De grande importância para compreensão da relação entre o romance e seu 

tempo é a introdução na narrativa da personagem Abel, um rapaz que tomou para 

si desde a adolescência um ideal de liberdade, de não deixar a vida fazer-se se não 

pela tomada de suas decisões. Assumindo-se livre, sem está preso aos tentáculos que 

a existência possa impor ao indivíduo, Abel é movido por um existencialismo a 

Kierkegaard, isto é, para ele, o homem é o responsável único pela vida, tem e deve, 

portanto, que vivê-la sem os obstáculos, materiais ou espirituais, que nela possam 

interferir. Apesar do sentido bíblico que possa sugerir a partir de seu nome, ele não 

incorpora o ideal de sujeito assente e aceito no mundo em que vive; como Caim, o 

irmão bíblico, o que ele busca enquanto ser errante, é que este seu lugar no mundo 

seja uma eterna construção e possa, então, alcançar algum sentido para sua 

existência.  

A presença da personagem na narrativa funciona como a linha horizontal do 

romance sobre a qual falávamos a pouco – uma linha dorsal de sustentação e 

alinhavo das situações aí desenvolvidas. Isso porque o tempo de duração da 

narrativa é o intervalo entre a chegada de Abel para alugar um quarto na casa do 

casal Silvestre e Mariana e a sua saída motivada a partir da suspeita de assédio a 

Lídia, uma mulher também livre que se sustém do seu corpo, mas mantém uma 

relação de exclusividade com Paulino, relação posta ao fim diante da acusação da 

qual ficamos por saber se Abel é cúmplice ou vítima.  

A amizade desenvolvida entre o rapaz e o sapateiro é responsável pelos 

momentos mais lúcidos do romance marcados pelos debates que beiram a produção 

de pequenos ensaios sobre a vida humana e a existência, algo que é uma constante 

na literatura saramaguiana a partir de Levantado do chão. Fazendo frente a 

impetuosidade do jovem que imerso nas leituras de Dostoiévski e Fernando Pessoa 

enxerga a vida como constante desassossego – “Saio de sua casa mais seguro do que 

quando nela entrei. Não porque me sirva o caminho que me apontou, mas sim 

porque me fez pensar na necessidade de encontrar  o meu”; “Apenas desejo que esse 
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pessimismo me desvie das ilusões fáceis e embaladoras, como o amor...” (p.377) – 

Silvestre é a voz da experiência, o que tem uma outra visão da vida que substitui a 

pressa e o desprendimento de Abel pela sua vagarosidade e o enraizamento. Abel é 

pulsão e Silvestre é impulsão, tem uma forte crença na capacidade do homem em 

transformar o seu mundo e aposta no amor como um dos elementos dessa 

transformação; Silvestre é marca da tradição reiterada tantas outras vezes noutras 

personagens do romance saramaguiano: “Aprendi a ver mais longe que a sola destes 

sapatos, aprendi que, por detrás desta vida desgraçada que os homens levam, há um 

grande ideal, uma grande esperança.” – diz o sapateiro – “Aprendi que a vida de cada 

um de nós deve ser orientada por essa esperança  e por esse ideal. E que se há gente 

que não sente assim, é porque morreu antes de nascer.” (p.206).  

As muitas conversas que ocorrem quase toda noite na casa de Silvestre além 

de ocuparem momentos singulares no romance e que sabemos serem construídas 

propositalmente pelo escritor não se mostram, salva poucas exceções, como algo 

determinado; assinalam um movimento de consciências em lenta transição entre a 

situação e o porvir, a gênese de uma geração e suas novas posições e modos de 

entendimento de sua realidade. A rebeldia de Abel é a rebeldia da juventude do seu 

tempo, que busca, por todas as vias, a contestação dos valores tidos como absolutos, 

ainda que participe do ambiente de construção deles. A convivência entre Silvestre 

e Abel nos leva a entender que a construção do novo é resultada do embate com a 

tradição. A tradição reperada do pós-guerra converte-se em espaço de 

questionamento por sujeitos como a personagem de Abel. Ao entender que a vida é 

um constante fazer-se comandado por si próprio, a personagem se apresenta como 

símbolo do prenúncio de uma era de luta pelas individualidades pelas identidades 

particulares. Ela encarna o próprio espírito de Saramago desencantado com a 

situação miserável que aprisiona os que estão à sua volta e não lhes permitem alçar 

outras possibilidades de existência. 

A relação entre as duas personagens aponta ainda para um novo quadro 

social da classe operária portuguesa. Ainda que haja uma insuficiência no desenho 

da psicologia das personagens, Saramago, mais que ninguém, sabe o território em 

que pisa. Não apenas pelas leituras marxistas, ele tem seu conhecimento pela 

vivência nas bases de formação dos movimentos socialistas em seu país. A 

consciência de Silvestre não chega a ser a de impotência diante do mundo, mas está 

diretamente perturbada com o passado recente e turbulento da história e prefere, 

entre a balbúrdia e o silêncio, o último, como se apresenta aos olhos de Abel como 

uma renúncia cúmplice de tudo pelo descanso – “A idade pode muito. Traz 

experiência mas traz, também, o cansaço...” (p.376), diz Abel a certa altura num dos 

diálogos com o sapateiro. Ao provocar Silvestre a pensar numa vida em que a luta 

seja capaz de vencer o cansaço e, logo, uma vida além da mesmice dos consertos de 

sapato, Abel insinua que, mesmo tendo o homem uma consciência de classe, para 
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ser livre, tem necessidade de se ver fora do processo de repetição maquínica 

engendrado pelo modelo capitalista.  

Fora do âmbito das conversas entre as duas personagens, esse olhar deve se 

voltar ainda para as relações capitais desenhadas ao longo do romance – seja a 

relação liberal assumida pelo próprio Abel, seja a ligação de Maria Cláudia com o 

emprego nos escritórios, seja a capitalização do corpo de Lídia, seja ainda o trabalho 

de Anselmo no jornal. E tudo situado num ambiente símbolo da apropriação 

capitalista, um prédio que pouco deve a um cortiço como os dos romances A taberna, 

de Zola ou O cortiço, de Aluísio Azevedo, muito embora não se apresente 

diretamente aqui a figura do expropriador, como se mostra nesses dois; o único que 

cumpre esse papel é Silvestre que aluga, conforme já sabemos, um dos quartos de 

sua casa para transeuntes. Agora, além do sapateiro, o texto sugere o inquilinato 

entre os moradores do prédio e uma personagem externa: em certo momento da 

narrativa, quando Carmem parte para a Espanha, o seu marido, feliz pela liberdade 

de semissolteiro gasta boa parte do dinheiro em passatempos; diante da situação, a 

personagem lembra da necessidade de poupar para não correr o risco de ficar sem 

pagar pela casa, o que logo nos inteira da existência de uma relação expropriadora. 

Antes disso, o simples entendimento de que ser livre custa caro, recupera em 

Claraboia a máxima “Time is money”, de Benjamin Franklin e que se tornou um dos 

símbolo do capitalismo moderno. Atrelar o tempo ao dinheiro, entretanto, não é uma 

máxima para a tão sonhada liberdade de Emílio. O choque com o vazio e a dilatação 

do espaço pela ausência da mulher e do filho, no seu retorno para casa, levarão a 

pensar que a simples razão monetária para ser livre é ilusória. 

Mas, além do capital como exploração e esvaziamento da existência, havemos 

de notar, para a primeira possibilidade, que os erros de materialização do embate 

de classes por parte de Saramago e os limites na lide com a questão são, porém, 

muito evidentes. Basta olharmos para o que se produzia contemporaneamente ao 

Claraboia – como Gaibéus, do Alves Redol, Seara de vento, de Manuel Fonseca, ou 

Pequenos-burgueses, de Carlos de Oliveira. Embora, possamos compreender que 

cada romancista tenha para si uma consciência própria acerca dos modos de relação 

entre o mundo empírico e a realidade do romance – consciência que ele buscará dar 

conta nos modelos narrativos adotados – não podemos compreender o caráter 

artificioso e ingênuo do texto saramaguiano na elaboração das relações, e já agora 

não estamos pensando apenas nas relações de classe mas também nas relações 

intersubjetivas, como um resultado estético proposital; ainda mais quando somos 

convocados a pensar no limite alcançado pelo escritor português em outros 

romances – sobre as relações de classe unicamente em Levantado do chão; nem 

mesmo quando poderia está no auge maturidade com a escrita de A caverna, por 

exemplo, romance epistolar sobre a questão e o imperativo capitalista, ele conseguiu 

produzir algo que atinja o limite que alcança aqui. A mudança radical, que marca um 

corte abrupto entre Claraboia e o romance de 1980, está apenas na posição ocupada 
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pelo narrador: lá, ele é mero observador das relações e ações e mesmo sendo uma 

figura controladora, não quer se interpor entre elas, quer que elas tenha uma 

existência por si própria, comportamento que é abandonado aqui. Ainda assim, 

insistimos: isso não fere a importância de Claraboia para o conjunto da obra do 

escritor.  

Além do tema do novo quadro social português, o romancista amplia seu 

trabalho no processo de construção e compreensão das identidades femininas. 

Dizemos amplia porque a preocupação para com elas já está latente desde Terra do 

pecado, como já tivemos oportunidade de observar em Retratos para a construção 

do feminino na prosa de José Saramago. E em Claraboia elas estão por toda a parte e 

são marcadas por traços indeléveis de atuação e personalidade no núcleo familiar a 

que pertencem4: desde a casa onde só vivem mulheres – Isaura, Adriana, Amélia e 

Cândida – a casa em que sendo única – Lídia – elas são mantenedoras do bom da 

narrativa, seja por seus dramas familiares reais e inventados – Justina e Carmen – 

seja pela harmonia – Rosália e Maria Cláudia. O encontro com essas personagens nos 

rende não apenas ao entendimento já gestado por outros estudiosos da obra 

saramaguiana antes das nossas considerações no nosso estudo de 2012, o de que a 

figura feminina tem outro tom no desempenho do romance de Saramago. 

Se voltarmos ao que observamos em Retratos quando afirmamos de uma 

ausência de voz própria ou ação das mulheres no romance de 1947 e em Manual de 

pintura e caligrafia entenderemos este romance como uma ilha entre dois 

momentos e que aqui se elas não desempenham ações significativas que as 

legitimem enquanto mulheres (por razoes que já observamos acima) integram a 

dupla face apresentada nos romances a partir de Levantado do chão. Isto é, estamos 

diante ora de figuras ativas ora de figuras passivas no universo em que estão 

situadas. Algumas conseguirão ensaiar passos mais amplos para sua emancipação, 

outras nem tanto. Lídia, por exemplo, a personagem sobre a qual dizíamos ser a que 

vive de uma relação capital a partir de seu próprio corpo, tomará, já em meados da 

historia, a decisão por não se render aos caprichos armados pelo amante para 

reduzi-la ao papel de submissa ao homem, fazendo valer o que diz sobre seu modo 

de vida, logo no início da narrativa: “Saio quando quero e faço o que quero. O mal ou 

o bem que eu faça são à minha conta.” (p.76) Ainda que os outros lhe olhem pelo 

avesso – “há mulheres que mereciam desaparecer da face da terra, há mulheres cuja 

existência é uma nódoa alastrando no meio das pessoas honestas...” (p.332) – 

pensam Rosália e Anselmo – as decisões alheias não lhe são importunas aos seus 

modos de vida. Nesse ínterim, cumpre citar também a atitude de Maria Cláudia: 

depois de ser assediada pelo chefe e manter o silêncio para os pais sobre o ocorrido 

toma a sério a decisão de contar a verdade, que Paulino, largado dos prazeres com 

Lídia, logo foi jogar com sua aparente ingenuidade de menina. Estas talvez sejam as 

atitudes mais significativas ao longo do romance ao lado da aparente fuga 
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estrategicamente pensada de Carmen para sua terra natal, libertando-se, em 

definitivo, do casamento desgostoso que arrastava há anos.  

Agora, ao contrário dessas atitudes que enumeramos, há também o caso das 

mulheres que não conseguem sair do destino autoimposto a elas: Justina, por 

exemplo, até ensaia um ato de emancipação do seu corpo reto, magro, caquético, 

mas se num primeiro momento ela afugenta o homem e se mostra determinada a 

não ser seu objeto de manipulação, numa segunda ocasião não lhe resiste e, movida 

mais pelos anseios carnais, entrega-se aos deleites da dominação sexual. Do lado das 

que impotentes não resiste aos desígnios do macho, há as que reforçam o remorso 

cultural de subserviência a ordem falocêntrica, como a mãe de Lídia, tomada de um 

forte espírito machista. Sustentada pela filha – eis aqui outro nível de exploração 

capital para o qual não havíamos atentado há alguns passos – e de seu discurso, seja 

porque tem medo da miséria e ou porque quer se manter num nível social além do 

que devidamente lhe cabe, está constantemente dando razões ao cunhado de 

fachada, Paulino. Mesmo quando presencia a briga da separação dos dois, e de seu 

entendimento que a errada na história da traição supostamente inventada é Lídia e 

não o homem.  

Entre os dois polos ensaiados pelo autor, apresenta-se uma terceira via, que 

via, que vai vigorar na caracterização de outras personagens a partir de Levantado 

do chão: a das mulheres que se apresentam conformadas – não no sentido de 

passividade à situação, mas de ajuste social – nos papeis que desempenham. 

Pensamos aqui na mulher de Silvestre; ninguém a avista envolvida em “luta armada” 

por voz ou espaço, no entanto, ela tem igual participação nas decisões tomadas na 

sua casa; notemos, quando surge o interesse do companheiro em dispor de um dos 

quartos da sua residência para aluguel e esta é uma ideia pensada conjuntamente 

guiando-se pelo tema “uma mão ajuda a outra” que será recorrente em personagens 

femininas mais desenvolvidas na literatura saramaguiana, como Blimunda em 

Memorial do convento ou a mulher do médico em Ensaio sobre a cegueira, para 

citarmos duas das mais significativas mulheres criadas pelo autor.  

De igual modo, não podemos deixar aqui de notar o estágio gerúndio de 

necessária laboração emancipativa de algumas figuras: Isaura segue essa busca 

através da leitura – lê Os Maias, de Eça Queiroz, lê A religiosa, de Diderot, lê livros 

que ensaiam outras possibilidades de libertação e compreensão do corpo feminino. 

Ao contrário da viúva de Terra do pecado, que também é leitora instruída, a 

personagem de Claraboia, impulsionada pelas leituras, vai encontrar-se como 

mulher na relação homoafetiva que experiencia com a irmã Adriana, a que busca 

uma descoberta de si através de outro plano, o da escrita. O ato de encontro dos 

corpos intermediado pela citação direta da cena de lesbianismo em Diderot tem um 

desenho estético bem elaborado, embora o narrador não permita construí-la a ponto 

de alcançar o momento ímpar que atinge em O ano da morte de Ricardo Reis ou O 

evangelho segundo Jesus Cristo, dois romances cujo projeto intertextual é muito bem 
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acabado – e aqui, evidentemente, estamos pensando na cena de amor entre Ricardo 

Reis e Lídia construída pela poesia do próprio heterônimo de Fernando Pessoa e a 

cena entre Jesus e Maria de Magdala permeada do sensualismo erótico do livro 

bíblico Cântico dos cânticos. Entretanto, a sobriedade do rascunho de um novo laço 

amoroso e a expressividade da insegurança dos gestos de Isaura em tocar Adriana, 

eventualmente esperando ser contrariada, quando tudo é abortado pela invasão ora 

da mãe, ora da própria tia, sugere um acomodamento sentimental das personagens 

sobre o qual ficam somente suposições. Este é um dos exemplos que podemos 

apresentar aqui para justificar o que há pouco dizíamos sobre certa pressa pela 

resolução dos conflitos nesse romance. Todo o drama ocupa uma parcela mínima na 

narrativa, quando sabemos que em outra ocasião seria mais bem explorado pelo 

narrador.   

Entretanto, deixemos registradas duas ponderações que colocam este 

romance, no interior das discussões de gênero, à frente de muitas das produções 

literárias em Portugal no tempo em que foi escrito: em que situação de 

ultraconservadorismo alguém se aventuraria a falar sobre emancipação da mulher 

ou em lesbianismo? Talvez esteja aqui a chave para compreensão daquele intervalo 

de mais de 40 anos que este romance permaneceu distante das mãos de José 

Saramago.   

Em se tratando da não resolução das situações (como é caso aqui da relação 

entre as irmãs) vale destacar o caráter de elaboração da suposição. Esse narrador 

panóptico – o olho que acompanha todos os acontecimentos no prédio – deixa pelo 

trajeto da narrativa uma série de migalhas sem um desfecho propriamente dito. 

Retomemos aqui o momento em que ficamos por saber se de fato Abel teve ou não 

o envolvimento amoroso com Lídia, do modo como acusa Paulino, ou se houve o 

retorno de Carmem da Espanha, ou se a decisão de Maria Cláudia em contar para os 

pais do assédio no ambiente de trabalho realmente se confirmou, ou mesmo ainda 

se Emílio, o marido de Carmem não teve com a separação de Lídia e sua liberdade 

temporária uma queda amores de um pelo outro em nome dos velhos tempos.  

O princípio da suposição é, como se pode observar, marca coerente de quem 

observa ao longe, na narrativa, intercalada com o gesto de ver de perto e mais uma 

vez supor o que se passa com determinados gestos e comportamentos da pessoa e 

da situação observada. Nesse caso, não será erro concordarmos com o entendimento 

de ser Claraboia o romance de uma grande suposição. Mesmo compreendendo a 

constante permanência dos momentos em que narrador tem clareza dos fatos e até 

deixa suas personagens atuarem, mesmo o fato de as ações estarem situadas no 

tempo histórico da diegese, o caso de os seus grandes momentos-chave ficarem sob 

o cargo da leitura para sua efetivação nos possibilita chegar nessa linha de força 

interpretativa. Logo, se não nos esquecermos de que a natureza de um desenho bem 

feito de um romance está na sua capacidade de despertar a imaginação criadora do 

leitor (observação livre de quaisquer sugestões de uma Estética da Recepção), será 
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conveniente também concordarmos que Claraboia alcança, enquanto forma, o ponto 

limite de uma narrativa bem construída. Nessa direção, o diálogo com a tradição 

literária portuguesa e universal (a presença de Eça de Queiroz, Fernando Pessoa, 

Shakespeare, Dostoiévski, a citação explícita de Diderot), e o próprio gesto de uma 

narrativa suposta se firmam enquanto traços procedimentais do romance pós-

moderno. Destarte, este romance de Saramago não estaria tão alheio assim aos 

processos contemporâneos de escrita.  

Também se nota, no âmbito de toda atmosfera naturalista, conforme 

apontávamos no início desta discussão, uma tentativa não de retomar os 

procedimentos estéticos, mas de rever sob uma nova possibilidade a estética 

emergente do naturalismo, no caso, o realismo, e uma aproximação do produzido 

pela época em Portugal, que foi conhecido pela crítica como neorrealismo. Essas 

possibilidades somadas aos traços procedimentais reforçam, por fim, uma tentativa 

de alcançar os processos de ficcionalização pós-modernos, entendendo que as 

primeiras experiências do tipo estão prenunciadas ainda nos anos 1950, conforme 

propõe a observação de estudiosos como Michael Köhler. 

Cumpre observar, para encaminhamentos finais da apreciação que fazemos 

de Claraboia, a gênese de outro tema perseguido ao longo da literatura 

saramaguiana: o significado para o ato da visão. Numa das conversas entre Silvestre 

e Abel, o rapaz, sentindo-se incômodo para o trabalho do sapateiro, recebe dele uma 

afirmação corriqueira – “Isto é coisa que eu já podia fazer de olhos fechados” (p.193) 

– o suficiente para provocar entre eles um debate sobre o ato de ver: “Se o faço com 

os olhos abertos, é pela força do hábito (...) E também porque, se os fechasse, o 

trabalho levaria mais tempo.” – ratifica Silvestre.  

 

– Sem contar que sairia imperfeito – acrescentou Abel. 

– Claro. Isso prova que até quando podemos fechar os olhos, 

os devemos conservar abertos... 

– O que acaba de dizer tem todo o ar de uma charada. 

– Olhe que não é tanto como julga. Não é verdade que, com a 

minha prática do ofício, podia trabalhar de olhos fechados? 

– Até certo ponto. O senhor concordou em que, nessas 

condições, a obra não sairia perfeita. 

– Por isso os abro. Também não é verdade que, com a minha 

idade, poderia fechar os olhos? 

– Morrer? 

 

(...) 

 

– Morrer?! Que ideia? Não tenho pressa nenhuma. 

– Então? 
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– Fechar os olhos só quer dizer não ver. 

– Mas, não ver o quê? 

 

(...) 

 

– Isto... A vida... As pessoas... 

– Continua a charada. Confesso que não adivinho onde quer 

chegar. 

– Nem podia adivinhar. Não sabe... 

– Está a intrigar-me. Vamos ver se me oriento. O senhor disse 

que até mesmo quando podemos fechar os olhos os devemos 

conservar abertos, não foi? Também disse que os conserva 

abertos para ver a vida, as pessoas... 

– Exatamente. 

– Ora bem. Todos nós temos os olhos abertos e vemos as 

pessoas, a vida... E, isso, quer se tenha seis ou sessenta anos... 

– Depende da maneira de ver. 

– Ah! Estamos a chegar ao ponto! O senhor Silvestre conserva 

os olhos abertos para ver de uma maneira. É isto que quer 

dizer? 

– Foi o que eu disse. 

(p.194-195) 

 

O andamento do diálogo aponta para um ensaio sobre as várias 

possibilidades do gesto de está com olhos abertos ou fechados: está com olhos 

abertos para desempenhar bem uma determinada tarefa, fechar os olhos como um 

sentido para morte, está com olhos abertos para perceber o que está ao redor de si, 

até, o instante em que o real sentido da visão proposto pelo sapateiro se confirma 

pelo jogo de impressões de Abel, está com olhos abertos é uma “maneira de ver”, um 

gesto de compreensão sobre o mundo, reiterado noutro instante da narração “– 

Aprendi a ver mais longe que a sola destes sapatos, aprendi que, por detrás desta 

vida desgraçada que os homens levam, há um grande ideal, uma grande esperança”– 

e completa “– Aprendi que a vida de cada um de nós deve ser orientada por essa 

esperança e por esse ideal. E que se há gente que não sente isso, é porque morreu 

antes de nascer.” (p.206).  

Daí o comportamento aparente de passividade sobre o mundo e a não 

consciência de classe de que Abel acusa Silvestre noutra ocasião da narrativa e sobre 

a qual estivemos especulando antes neste texto. É insuficiente a insurgência sobre a 

ordem vigente quando quem insurge não consegue distinguir pelo olhar do passado 

histórico do homem o seu lugar no mundo. O sapateiro não lê o mundo da mesma 

forma que olhar impetuoso do jovem que perscruta o presente e o futuro; a 
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experiência construída pelos diversos estágios de visão do vivido parece reunir em 

si condições necessárias para que a humanidade se guie por outro fio decorrente do 

ato “diferente” de ver, o da lucidez.  

Assim como Silvestre não se apresenta como representante dos que já 

“morreu antes de nascer”, também não está alheio à opressão e exploração exercidas 

pelo homem em relação a si próprio. É para isto que ele confronta Abel: para dirigir 

seu olhar a fim de que compreenda o sentido de todo o tempo gasto ao estar alheio 

ao mundo pela ideia de não querer prender-se a nenhum tentáculo da vida “– Doze 

anos a viver dessa maneira ainda não lhe mostraram a baixeza da vida dos homens? 

A miséria? A fome? A ignorância? O medo?” (p.207) Antes de revoltar-se, sugere 

Silvestre, é necessário que homem tenha raízes e o conhecimento sobre elas. O 

desfecho dessa discussão acerca do olhar como experiência sobre a vida 

desenvolvido ao longo do capítulo vinte e um é enigmático e não deve em nada o 

tom do Saramago da maturidade. Ao não se fazer compreender pelas observações 

de Silvestre e permanecer na crença do seu eventual positivismo e incapacidade de 

revoltar-se por uma nova ordem ou maneira de ver as coisas – “Compreendo-o 

melhor do que supõe...” – é o sapateiro quem lhe pergunta “– E não me dá razão?” A 

interrogação suspende a cena e logo intervém a voz narrativa “Abel levantou-se, 

olhou o quintal através dos vidros. A noite estava escura. Abriu a janela. Tudo era 

sombra e silêncio. Mas no céu havia estelas.” (p.207-208)  

Parece que a capacidade inventiva e temática e o lançamento das bases de 

sua uniformidade põe em xeque a própria não unidade estilística que este romance 

assume frente aos demais trabalhos do gênero produzidos pelo autor. Claraboia se 

firma como um recorte significativo que tem no gesto também desenvolvido pelo 

seu autor ao longo de sua produção literária: o perscrutar a história da sociedade de 

seu tempo, reconhecendo a literatura como lugar pelo qual deve passar os conflitos 

do homem e a relação de sua consciência com a realidade em que vive. Parece que o 

estremecimento profundo buscado ao longo das destituições e revisões dos lugares 

discursivos já oscilam na confecção desse romance. O que é prodigioso nessa ocasião 

é perceber como esse pensamento foi sendo gestado ao longo de uma obra que é já 

desde muito tempo uma das melhores expressões na literatura universal.  

 

Notas 

 

* Versão revista e ampliada de fala apresentada durante o II Simpósio Internacional de 

Literatura, Cultura e Sociedade, realizado entre os dias 06 e 09 de agosto de 2013 em Viçosa, 

Minas Gerais, Brasil. 

 
1 Esta versão é apresentada, por exemplo, em matérias como “Memorial do amor: Pilar del 

Río administra a saudade e o legado de José Saramago” veiculada no Jornal O Globo de 2 de 

julho de 2012. 
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2 As possíveis relações entre obra e autobiografia feitas neste texto tomam como base os 

eventos da vida pessoal de José Saramago relatados no texto de Fernando Gómez Aguilera 

em José Saramago: a consistência dos sonhos – cronobiografia. 

 
3 Todas as citações referentes ao romance Claraboia são de uma mesma edição: a publicada 

no Brasil pela Companhia das Letras em 2011 (ver Referências). Por isso preferimos a partir 

da citação seguinte apenas numerar as páginas de onde foram retiradas a título de melhor 

permitir o fluxo do texto. 

 
4 No texto “Considerações sobre o feminino em Claraboia” publicado na edição 22, em março 

de 2014, na revista Blimunda aprofundo melhor as considerações sobre este tema ora aqui 

apresentadas. 
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O poder, a gloria e a nua 

vida* 
 

MIGUEL ALBERTO KOLEFF 

 

 

 

 

 

I 

 

Recuerda que yo soy el tiempo, y que en consecuencia, para 

mí, todo lo que ocurrirá ha ocurrido ya, todo cuanto aconteció, 

está aconteciendo todos los días  

José Saramago, El Evangelio según Jesucristo 

 

 

Teolinda Gersão e José Saramago são dois escritores portugueses 

contemporâneos que pertencem à Geração dos Cravos, nome dado no campo das 

literaturas lusófonas aos autores cujas obras mereceram atenção crítica depois da 

Revolução de 1974, ano do fim à ditadura de Oliveira Salazar depois de 48 anos no 

poder. Apesar dos escritores serem amigos pessoais e de terem muitos pontos de 

contato em suas vastas produções, nesta proposta que pretende recordar os 20 anos 

da publicação O Evangelho segundo Jesus Cristo, o interesse está limitado a um 

elemento pontual que vincula o texto de José Saramago, de 1991, à novela Paisagem 

com mulher e mar ao fundo, de Teolinda Gersão editada em 1982. 

A princípio, se poderia afirmar que entre uma e outra produção fictícia há 

brechas insuperáveis, porque O Evangelho se centra na vida de Jesus de Nazaré 

desde o seu nascimento até a sua morte na cruz e Paisagem focaliza no período 

imediato à Revolução dos Cravos, concluindo com o ato cívico que lhe dá 

nascimento. No entanto, há uma atmosfera comum em ambos que tem a ver com o 

elemento religioso subjacente na prática do catolicismo como religião e que se 

justifica nos dois livros por se tratar de uma referência inevitável na política do 

ditador Oliveira Salazar.   

Até O Evangelho, Saramago, que começa a ser conhecido como narrador com 

Manual de Pintura e Caligrafia, em 1977, tinha dedicado as novelas dos anos 80 a 

investigar diferentes momentos da história portuguesa e desconstruir as versões 

oficiais existentes sobre os fatos em questão1 em conjunção com as problemáticas 
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abertas pela democratização da sociedade lusitana. Ao início dos anos 90 – quando 

o teor crítico poderia se fazer mais cáustico – surpreende com uma inusual volta 

ficcional que não aproveita as conquistas discursivas adquiridas e que se dirige para 

as questões afastadas no tempo e espaço das referências nacionais. A construção de 

uma “biografia imaginaria”2 de Jesus Cristo demorará muito em ser entendida, 

menos em ser questionada  e desqualificada pelo governo de Mario Soares3 e pelo 

Vaticano. Fica claro que José Saramago pretendia com esse texto era por na picota o 

catolicismo de direita existente na Península Ibérica na medida em que tinha sido 

utilizado para sustentar o controle social e o julgamento moral da população e 

impedir o exercício livre dos direitos humanos e do pensamento independente.   

É assim que, mediante uma saída ficcional sem precedentes, o escritor 

lusitano escreve sobre o mesmo (Portugal) de maneira diferente, apelando ao 

formato alegórico do conto filosófico e inaugurando assim o estilo de escrita que 

caracterizarão as duas trilogias que lhe seguem. Como explica Fernando Gómez 

Aguilera, no sucessivo Saramago “fecharia o foco para tomar como motivo central o 

ser humano, enfocando nossa condição individual e coletiva” (2010, p. 301). Em 

palavras do próprio autor: 

 

Lo que digo es que, hasta el Evangelio, fue como si en todos 

esos libros hubiera estado describiendo una estatua. La 

estatua es la superficie de la piedra. Cuando miramos una 

estatua no estamos pensando en la piedra que está bajo la 

superficie. Entonces es como si, a partir de Ensayo sobre la 

ceguera, estuviera haciendo un esfuerzo para atravesar al 

interior de la piedra. Esto no significa que no tenga en cuenta 

lo que he escrito antes de El Evangelio, sino que es como se 

me percatara, a partir del Ensayo, de que mis preocupaciones 

han pasado a ser otras. No creo que ahora escriba mejores 

libros que antes. No tiene que ver con la calidad, sino con la 

intención. Es como si quisiera pasar al interior de la piedra. 

(citado em AGUILERA, 2010, p. 341) 

 

As outras preocupações que o escritor se refere – neste enunciado – são de 

caráter mais universal e têm a ver com a condição humana e seu devir mais que com 

circunstâncias concretas e demarcadas espaço-temporalmente, daí o forte talante 

ético e filosófico que imprime em suas ficções aproximando – as do ensaio.  

 

O núcleo mais duro e a cena mais comovente 

 

 Numa conversa com Noé Jitrik e Jorge Glusberg que ocorreu em 1999, (citada 

por AGUILERA, 2010, p. 342) José Saramago se referiu ao núcleo mais duro de O 
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Evangelho segundo Jesus Cristo assinalando que foi dada pela culpa que oprime o 

personagem de Jesus, culpa que foi herdada de seu pai terrestre, José. Certamente é 

assim, a medida que se entende que a culpa é consequência direta do exercício do 

poder onipotente que restringe as convicções pessoais e a liberdade de consciência.  

Se nos detivermos na cena mais comovente do livro, devemos evocar o 

capítulo 22 em sua integridade. Nele se formaliza um diálogo entre Deus e Jesus com 

a anuência do Diabo que comparece como testemunha. 

Jesus comparece ao encontro porque quer saber de uma vez e para sempre 

quem é. Deus – que tem forma humana e que se parece com um judeu rico – o recebe 

e lhe confirma que é seu Pai celestial, depois de lhe revelar o plano divino de 

salvação, que não é outra coisa que um contrato assinado pela força para submeter 

a humanidade a seu poder com a finalidad de  triunfar sobre outros deuses e 

expandir seu domínio.  

 

Desde hace cuatro mil y cuatro años, soy dios de los judíos (…) 

dime tú hijo mío, si puedo vivir satisfecho teniendo esta, por 

así llamarla, vejatoria evidencia todos los días ante los ojos, 

Yo no he creado ningún mundo, no puedo valorarla, dijo Jesús, 

Es verdad, no puedes valorarla, pero sí puedes ayudar, 

Ayudar a qué, A ampliar mi influencia para ser dios de mucha 

más gente. (SARAMAGO, 2000, p. 424) 

 

Deus é franco ao confessar-lhe que necessita de sua colaboração e como 

moeda de câmbio, lhe oferece o poder e a glória. 

 

Si cumples bien tu papel, es decir, el papel que te he reservado 

en mi plan, estoy segurísimo de que en poco más de media 

docena de siglos, aunque tengamos que luchar, yo y tú, con 

muchas contrariedades, pasaré de dios de los hebreos a dios 

de los que llamaremos católicos, a la griega (SARAMAGO, 

2000, p. 424) 

 

Habrá una Iglesia, que, como sabes, quiere decir asamblea, 

una sociedad religiosa que tú fundarás, o que en tu nombre 

será fundada (…) y esa iglesia se extenderá por el mundo 

hasta confines que hoy todavía son desconocidos, y se llamará 

católica porque será universal (SARAMAGO, 2000, p. 435) 

 

Y cuál es el papel que me has destinado en tu plan, El de 

mártir, hijo mío, el de víctima, que es lo mejor que hay para 

difundir una creencia y enfervorizar una fe (…) Me dijiste que 
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me darías poder y gloria, balbuceó Jesús (…) Y te los daré, te 

los daré, pero recuerda lo que acordamos en su día, lo tendrás 

todo, pero después de la muerte (SARAMAGO, 2000, p. 424) 

 

Jesus tenta rebelar-se porque os termos do contrato – que deve adscrever 

para que seja efetivado – não lhe satisfazem (“Y de que me sirven poder y gloria si 

estoy muerto”, (SARAMAGO, 2000, p. 425), mas o chamado rapidamente ao silêncio, 

já que não tem nem  os meios nem a capacidade para se opor. “Entonces, no tengo 

salida, Ninguna, y no hagas como el cordero rebelde que no quiere ir al sacrificio y 

se agita, gime hasta romper el corazón” (SARAMAGO, 2000, p. 429). 

Tanto é assim que, um tempo depois, quando é crucificado em cumprimento 

do mandato do Pai, adverte a eloquência do mesmo e constata sua infabilidade. 

“Entonces comprendió Jesús que vino traído al engaño como se lleva al cordero al 

sacrificio, que su vida fue trazada desde el principio de los principios para morir así” 

(SARAMAGO, 2000, p. 514).  

Tal como o apontou Saramago, o poder gera culpa e a culpa emudece a 

consciência e acata em silêncio. Paisagem com mulher e mar ao fundo, o romance de 

Teolinda Gersão, se constrói em torno de um personagem feminino que é Hortense 

e que vive o clima asfixiante da ditadura desde seu nascimento até o Movimento dos 

Capitães4, à que dedica as últimas páginas. Toda uma vida passada à sombra de O. S. 

como é mencionado na novela.  

 

como se fosse possível celebrar verdadeiramente a festa, e 

não existisse, por detrás de tudo, cortando a alegria, cortando 

a vida, a mão de O. S., levantando-se acima de todas as coisas, 

fazendo parar o país, parar o tempo, retroceder séculos atrás, 

a sua mão parava o vento da mudança e espalhava a areia 

negra do medo, apertava em torno das casas a mordaça do 

silêncio, a sua mão castadora retirava ao povo a força da 

revolta, as pessoas dormiam de olhos abertos, atravessando o 

tempo sem tocar-lhe, cumprindo automáticamente o dia-a-

dia, repetitivas, sombras, gastando a vida em exercícios de 

resignação e obediência (GERSÃO, 1982, p. 88) 

 

Sendo já uma mulher madura, Hortense assiste à perda de seu marido e de 

seu único filho por causa do regime5 e se pergunta se ainda tem algum sentido 

manter-se com vida. A estrutura do texto é circular – porque se recolhe nos mesmos 

significantes que interconectam cenas do presente e do passado – e se consome num 

diálogo pela metade com sua nora que oficia de alterego. O discurso narrativo de 

Teolinda Gersão –neste romance, mas também em outras – tem uma particularidade 

construtiva que se caracteriza pelo uso da sintaxe recortada e da digressão como 
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modo elocutivo. Estas formas pessoais da escritura fraturam a sequência lógica e 

desestabilizam a compreensão analisada dos fatos que – a modo de marcos – 

compõem a trama.  

Neste marco, uma cena pontual ganha o espaço do relato ao impor-se por sua 

docilidade. Trata-se da procissão religiosa ao Senhor do Mar que se pratica num 

povoado costeiro onde Hortense se encontra elaborando seu duelo. O episódio é de 

tal envergadura que se impõe por si mesmo ganhando várias páginas da novela. 

Como acontece na ficção de Saramago, esta insistência no ritual religioso se explica 

pela “melancolia de um universo bloqueado” (GERSÃO, 1982, p. 102) que – nesta 

circunstância – se associa a Salazar, subentendido na figura religiosa homenageada. 

Teolinda atende aos mínimos detalhes da organização do evento na ocasião do 

onomástico do santo. Ao longo dessa sequência, o leitor se envolve do fervor 

religioso que anima a comunidade a acompanhar a imagem, um povo capturado pelo 

medo e a angústia de ser castigado antes que pela sinceridade da fé que o anima – 

“Inclinavam a cabeça, chorando em silêncio, levando aos ombros todos esses crimes, 

para que o Senhor do Mar os redimisse, arrastavam-se a custo, carregados de 

pecado, desfalecendo sob o peso do mal”. (GERSÃO, 1982, p. 144) 

Há muitas causas concretas (inundações, secas, colheitas perdidas etc.) que 

impõem devoção  

 

febres desconhecidas grassaram em redor dos pântanos, 

ceifaram vítimas da noite para o dia; as colheitas secaram, a 

água acabou nos poços. Um bafo de incêndio soprou pelos 

pinhais, reduziu as árvores a carvão e a cinza. A peste dizimou 

as cabeças de gado, os cadáveres ficaram insepulto pelos 

campos, viam-se ao luar os seus vultos enormes em redor das 

casas (GERSÃO, 1982, p. 144) 

 

e há também práticas sofríveis que são acrescidas para dar-lhe maior efetividade, 

tais como promessas impossíveis e penitências físicas e morais: “Toda a noite 

rezaram sem dormir, desfilando com rosários na mão e velas acesas diante do altar 

iluminado” (GERSÃO, 1982, p. 145); “alguns deixaram cair as palmas em algum 

ponto do caminho e trazem as mãos vazias, outros maiores seguram ampulhetas 

com areia, cruzes e instrumentos de suplício em miniatura” (GERSÃO, 1982, p. 151). 

A procissão religiosa é uma prática comum na Igreja Católica que vem da 

Idade Média e que encontrou sua maior representatividade na peregrinação aos 

Santos Lugares, fazendo o próprio caminho ao calvário que Jesus realizou durante 

sua paixão. Por isso, ao mesmo tempo que supõe uma marcha (uma caminhada) 

expiatória, se concretiza com gestos devocionais (orações) e de exoneração dos 

pecados cometidos. A cena – assim transmitida pela escritora portuguesa – é de uma 

contundência sem fraquezas localizada somente no contexto particular do romance 
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para instalar uma crítica lapidar. Aludindo a essa prática – como já se disse- Gersão 

apresenta a atmosfera obscura instalada pelo regime de Salazar em cumplicidade 

com a Igreja Católica e a elege como constatação metonímica.  

Durante o desenvolvimento da procissão, o texto novelesco convoca em uma 

polifonia atípica três vozes que se fundem e que entretecem intenções: a do povo, a 

da autoridade religiosa e a do próprio Mar que se manifesta em representação do 

divino. Analisemos de forma particular cada uma delas. 

Em primeiro lugar, a voz do povo que se eleva da própria multidão que 

comparece ao rito e que assume o destino coletivo, trata-se de uma voz sufocada que 

expressa o real sentimento que move a comunidade a participar desta cerimônia. 

Gersão particulariza um recurso expressivo para colocá-la em evidência: o texto 

todo se encontra entre parênteses e não conclui com um ponto final, mas sim com 

uma vírgula e um hífen. O parênteses funciona como o significante mesmo da 

opressão e – por esta razão – pode hipotetizar-se que o discurso nele contido 

desarma o artifício retórico que move a devoção popular na medida em que disfarça 

o temor real que se convoca nesse gesto suplicante. 

 

(tudo o que temos não é ainda, tal vez, suficiente, diz-nos qual 

é o preço do resgaste e nós o pagaremos, mas não há tal vez 

preço, porque tu não tens limite, leva também  as nossas 

vidas, mas mesmo as nossas vidas não chegam, que faremos, 

então, que podemos fazer, leva as searas, os animais, as casas, 

leva os barcos e os homens que partem nos barcos, leva o 

peixe dos rios e do mar, leva as nossas crianças, arranca o 

nosso coração mas estabelece um limite para o preço e se nós 

o pagarmos deixa-nos depois viver em paz, porque tem de 

haver um limite, um contrato que não nos vincule só a nós, 

mas também a ti, tens de ter um limite para que possamos 

existir, mas tu não tens limite e é isso que nos enlouquece),- 

(GERSÃO, 1982, p. 146) 

 

 Segundo se pode notar na transcrição, a voz coletiva se formula na primeira 

pessoa do plural e apela a um Tu radical que é a própria figuração divina do Senhor 

do Mar. Mas esta voz, como se pode ver, está silenciada e se pronuncia somente nas 

consciências adormecidas, a que ganha força – ao contrário – é a que eleva o 

sacerdote que encabeça a romaria: 

 

Pelos vossos pecados padeceis, pelos vossos pecados. Povo 

ingrato e maldito, do vosso coração soltaram-se demónios, 

que andam entre vós, fazendo a sua obra; estais possessos do 

demónio e sois a perdição da vossa raça. Humilhai-vos e 
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mortificai-vos, cingi-vos de cilícios, jejuai e orai, suplicai de 

joelhos que o Senhor vos liberte do mal (GERSÃO, 1982, p. 

147) 

 

Conforme se observa na citação textual, se trata de uma voz justiceira que – 

sem envolver-se com o povo – o responsabiliza do pecado cometido que é 

provocador direto do mal que padece e do que pode livrar-se somente pela 

intercessão providenciadora6. 

Por último, a voz do próprio mar que se revela e que – a modo de 

manifestação – asseta as bases teóricas da resignação e do conformismo, impedindo 

qualquer reação contrária. 

 

Cala-te, cala-te, nao fales, não grites (...) eu te ensino a 

resignação e a música dolente da tristeza, não queiras 

entender os meus desígnios, porque eles são imperscrutáveis, 

nem lutes contra mim, porque eu sou mais forte (...) a vida que 

perderes em mim estará, entrega-te ao meu poder e dorme 

em minhas águas (...) porque eu sou o princípio e o fim e não 

há saída do meu reino, podes correr para norte e para oeste, 

em todos os lados estás cercado pelo mar, e se fugires para 

leste, julgando que existe uma porta a leste encontrarás 

baionetas apontadas e soldados postados em guaritas 

impedindo a passagem da fronteira, entrega-te ao meu poder 

e desiste de encontrar saída, adormece, adormece, em minhas 

águas (GERSÃO, 1982, p. 147) 

 

Este último trecho funciona ao modo de um fragmento teológico-político que 

assegura a imperturbabilidade do regime e o acatamento absoluto de seus 

princípios fundadores.  

 

Uma volta que permite fehar o círculo 

 

As duas obras literárias aqui citadas foram escritas posteriores à Revolução 

dos Cravos e – em virtude disso – concentram uma crítica sustentada ao 

constrangimento moral e religioso de Portugal salazarista. O Evangelho segundo 

Jesus Cristo – concentrando a diegese num sucesso milenar, cujos efeitos seguem 

presentes através da fé – antecipa o que virá. Paisagem com mulher e mar ao fundo 

– por sua vez, cingindo-se ao século XX – confirma o que foi e é. Assim, fecha-se o 

círculo do tempo que é a vez do círculo do poder e o que assegura sua permanência. 

Se o romance de Saramago reproduz com exatidão a versão oficial de uma história 

milenar subvertendo os dados que a explicam, a radicalidade da proposta de 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.1. janeiro de 2015 

162 

 

Teolinda Gersão consiste em imaginar a saída desse círculo que se abre à história 

contemporânea para pensá-la como projeto secular. Por isso, ao final do episódio 

resenhado nesta apresentação, faz coincidir a queda casual da imagen religiosa com 

a queda do ditador, detendo-se na reação dos paroquianos que, no lugar de temer 

uma repreensão pelo ocorrido, festejam a liberação de suas consciências 

amordaçadas.  

 

muito tempo me enganaram com palavras falsas e eu fui um 

povo perdido pela noite, de mãos crispadas sacudindo as 

grades, a cabeça batendo contra as pedra, mas agora encontro 

minha voz, o meu corpo, as minhas mãos o meu grito o meu 

ódio, e pelos menos isso, pelo menos isso me pertence, o 

direito de enfrentar-te e de medir contigo a minha força 

(GERSÃO, 1982, p. 153) 

 

ele caiu do seu trono e somos nós agora os senhores do mar o 

os senhores da terra, desvendámos o enigma e encontramos 

a saída do seu reino, não partiremos mais porque esta terra é 

nossa (...) ele não tinha limite, e por isso o derrubámos, e 

doravante faremos nós a lei (GERSÃO, 1982, p. 154) 

 

Assim, a autoconciência que revelam os parágrafos expostos condiz com o 

chamamento que Jesus faz aos homens desde a cruz quando afirma: “Hombres, 

perdonadle porque él no sabe lo que hizo” (SARAMAGO, 2000, p. 514) 

  

II 

 

El alma, hino mío, para salvarse, necesita el sacrificio del 

cuerpo 

José Saramago, El Evangelio según Jesucristo 

 

Entonces comprendió Jesús que vino traído al engaño como 

se lleva al cordero al sacrificio, que su vida fue trazada desde 

el principio de los principios para morir así, y trayéndole la 

memoria el río de sangre y de sufrimiento que de su lado 

nacerá e inundará toda la tierra, clamó al cielo abierto donde 

Dios sonreía, Hombres, perdonadle porque  él no sabe lo que 

hizo  

José Saramago, El Evangelio según Jesucristo 
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Ainda que pareça simples acaso, a releitura do romance de Saramago 

coincidiu com minha aproximação à imponente obra de Giorgio Agamben, Homo 

Sacer7, cujo primeiro tomo tem por título El poder soberano y la nuda vida. Nessa 

expressão encontrei a síntese que compendiava minha interpretação do texto 

saramaguiano, já que a lógica que caracteriza a relação entre Deus e Jesus é o 

descomedimento do poder que aniquila o sujeito.  

Nesta apresentação, portando, vou tratar de dar conta da reversão 

significativa que opera o romance ao dissociar o caráter divino de Jesus, o Cristo, ao 

torná-lo, primeiro, homem e depois, menos-que-homem pelo exercício despótico do 

Deus que o destina. É sabido que este romance de Saramago gerou grande polêmica 

ao publicar-se porque o autor – ao dizer certa crítica – ousou ofender um livro 

sagrado adulterando seus significantes primordiais. Sem entrar nestas 

considerações de maneira específica, tomaremos algumas orientações para melhor 

compreender a lógica que o conduz. 

No Jornal de Letras de Lisboa foi publicado em seu número 487 de 5 

novembro de 1991 (cf. cita AGUILERA, 2010) o seguinte excerto cuja autoria é do 

próprio José Saramago: 

 

La figura de José es dramática: de no ser nada en un Evangelio, 

pasa a adquirir una dimensión humana, la que le otorga ese 

sentimiento de culpa. Dios, Dios, en cierto modo, es de hecho 

el malo de la película: en primer lugar, casi dan ganas de decir 

que es la encarnación del Poder, entendido el Poder, en este 

caso, como algo más abstracto que el propio Dios que lo 

encarnaría. Y cuando el Poder –aparte de ser antipático por 

naturaleza- se ejerce de una forma autoritaria, tan opresiva, 

como en la relación de Dios con Jesús, cuando sabemos todo 

el sufrimiento, el horror, las renuncias, los sacrificios, las 

torturas, todo aquello que vendrá, aparte de lo positivo que 

tuvo – que fue la historia del cristianismo-, dan ganas – a mí 

me dieron ganas – de tartar a Dios como el gran responsable. 

Por querer más poder, más influencia, más dominio. En cierto 

modo, Dios es el político que no escatima medios para 

alcanzar sus fines. 

 

A informação contida no fragmento tem uma importante riqueza porque nos 

coloca diante da consideração teórica que guia a escrita do romance: tratar a Deus 

como o grande responsável do mundo e mostrar como seu afã de domínio e poder 

não tem limite, até tal ponto que se vale de seu próprio Filho para – sacrifício 

mediante – assegurar-se o rendimento da empresa que lhe dará imortalidade. No 

encontro pessoal na barca, Jesus pergunta e Deus responde: “Y cuál es el papel que 
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me has destinado en tu plan, El de mártir, hijo mío, el de víctima, que es lo mejor que 

hay para difundir una creencia y enfervorizar una fe” (SARAMAGO, 2000, p. 424). 

 Ainda que há uma terceira pessoa – ausente, mas sugerida: José, o pai terrenal 

–, nesse encontro Deus e Jesus se reconhecem como Pai e Filho, assentando as bases 

do “contrato” que colocarão em execução. Este “contrato” é o que a leitura 

soteriológica do texto bíblico chamou “o Pacto da Nova Aliança” aqui reduzido a um 

mero acordo sobre o modo de mlhor levar as coisas para que Deus se assegure 

opoder, a gloria e o domínio do mundo. Jesus, apesar de ser “el hijo bien amado” do 

Pai, é – como diz o próprio texto do romance – “palo para cualquier cuchara” 

(SARAMAGO, 2000, p. 426), ou seja, um homem mais, mas o homem eleito para esta 

tarefa. A filiação de Jesus na relação a Deus tem que ver com a destinação e não com 

a graça. Por esta razão, o encontro de ambos na barca não é de amor e compreensão, 

mas sim de um tenso reconhecimento, no que se medem as forças em questão. 

 Deus é possuidor de um poder que se excede a si mesmo, mas para melhor 

impressionar aos outros deuses e vencer a insatisfação que às vezes o embarga por 

sentir-se muito só, requer ajuda na terra para – cito o romance: “ampliar mi 

influencia para ser dios de mucha más gente” (SARAMAGO, 2000, p. 424). Não se 

trata de não poder fazê-lo sozinho, mas sim de abusar desta possibilidade valendo-

se da figura de Jesus. 

Fica claro então que no romance de José Saramago, a diferença do texto 

bíblico de referência, Jesus não vem selar o pacto de salvação com o povo judeu, mas 

sim a de executar o mandato de um pai opressor que o obriga a cumpri-lo por 

capricho inclusive quando dispõe de todos os meios para levá-lo a seu fim sem sua 

mediação. Por esta razão, nunca consegue ser o Cristo (o Messias)  que por sua 

oferenda e sacrifício, assegura a fidelidade da promessa originária. Em 

consequência, antes de entender sua paixão e morte há que perceber que a in-

trascendência de Jesus se consome na própria cruz na qual morre já que não há 

indício algum de resurreição nem de sobrevivência. 

Aqui reside o ponto nodal do texto saramaguiano que o distancia 

definitivamente do livro religioso: a redução do personagem de Jesus a uma mera 

condição humana, ou – como diz Giorgio Agamben – a nua vida. Partindo desta 

premissa, vamos tentar entender a lógica que articula o nascimento com o fim da 

vida humana no contexto de uma biografia particular.  Não esqueçamos que o 

gênero escolhido pelo autor português para contar esta história é – a diferença dos 

Evangelhos canônicos que se detêm na mensagem e na obra de Jesus e da ficção 

autobiográfica –, a história de uma vida desde seu início até sua conclusão. 

 No mesmo capítulo 22 do romance, no qual se produz a conversação de Deus 

e Jesus com a anuência do Diabo que também está presente, Jesus lhe reclama 

informação e, em determinados momentos, se faz referência a essa particular 

condição que o caracteriza de ser um homem e ao mesmo tempo, filho de Deus. 

Vejamos estas duas citações: “Si eres hijo de Dios, no eres un hombre, Soy un 
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hombre, vivo, como, duermo, amo como un hombre, luego soy un hombre y como 

hombre moriré, En tu lugar, yo no estaría tan seguro de eso” (SARAMAGO, 2000, p.  

419). 

 

Este es el Diablo de quien hablábamos hace un momento (…) 

Sé quien es, vivi cuatro años en su compañía, cuando se 

llamaba Pastor, y Dios respondió, Con alguien tenías que vivir, 

conmigo no era posible, con tu familia no querías, sólo 

quedaba el Diablo (…) Es decir, que fui engañado por los dos, 

Como siempre sucede a los hombres, Dijiste que no soy un 

hombre, Y lo confirmo, podríamos decir que, cuál es la palabra 

técnica, podríamos decir que te encarnaste (SARAMAGO, 

2000, p.  422) 

 

Em ambos os trechos, o que fica claro é que a humanidade de Jesus é um mero 

acidente que tem que ver com o nascimento. A encarnação não é outra coisa que o 

modo escolhido por Deus para se fazer de um Filho em meio aos homens. No 

entanto, e conforme apontamos no excerto anterior, não é tampouco Deus e partilha 

menos a  condição divina que a humana. Em síntese, é um “palo para cualquier 

cuchara” como nos referimos anteriormente. 

E provavelmente, esta seja a consequência mais tenebrosa do romance 

porque na medida em que Jesus está despojado de seu caráter celestial e tenha 

negada sua pertença à condição humana, é puro objeto de capricho do poder 

soberano. Giorgio Agamben recuperou um antigo termo do direito romano  que 

pode trazer-se a colação nesta oportunidade para explicar esta estranha situação na 

qual é posto o personagem saramaguiano de Jesus: o homo sacer (o homem sagrado) 

na medida em que está exposto à  nua vida.  

Aponta a respeito o investigador italiano que homo sacer é “una vida humana 

a la que puede darse muerte pero que es insacrificable” (2010a p. 109). O 

desenvolvimento  mais completo desta ideia se formula na Segunda Parte do 

primeiro tomo de sua importante investigação, que leva o mesmo nome e na qual se 

efetúa a seguinte explicação: “Hombre sagrado es, empero, aquél a quien el pueblo 

ha juzgado por un delito; no es lícito sacrificarle, pero quien le mate, no será 

condenado por homicidio” (AGAMBEN, 2010a, p. 94) 

Esta estranha figura do direito criminal romano lhe permite a Agamben 

construir o conceito nuclear de sua obra, a nua vida, que faz referência à vida 

desqulificada, o “resto” de humanidade presente –como sobrevivência biológica – 

depois que o homem é despojado de todas las vestiduras que le imprime a cultura e 

a política, e fica “desnudo” diante do poder soberano que pode fazer dele o que 

quiser. 
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Evoco estes conceitos do pensador aquí citado para entender melhor a novela 

que estamos considerando ainda que eu esteja antecipando um pouco o seu 

desenvolvimento mais paroxístico. A figura do homo sacer que me permito associar 

à do Jesus saramaguiano (“lo que es sacer está ya en posesión de los dioses”, afirma 

Agamben (2010a, p. 95) é a que encontro mais acertada para dar conta desta entidad 

que não é Deus nem é homem por definição, ou o que é mais evidente ainda, o que é 

um não-Deus e um não-homem conceitualmente falando. O homo sacer na medida 

em que é possessão dos deuses – segundo a afirmação agambiana – pode funcionar 

como uma figura subordinada à hegemonia de Deus, mas sem confundir-se com ele 

nem subsumir-se em sua identidade. 

Em uma das citações textuais reproduzidas ao início desta apresentação 

apontamos que Deus predefiniu o destino de seu Filho como mártir e vítima. 

Prestemos atenção ao seguinte trecho extraído do mesmo diálogo na barca, mas 

quando a conversa já está avançada: 

 

Y mi muerte, cómo será, A un mártir le conviene una muerte 

dolorosa, y si es posible infame para que la actitud de los 

creyentes se haga más fácilmente sensible, apasionada, 

emotiva, No vengas con rodeos, dime cuál va a ser mi muerte, 

Dolorosa, infame, en la cruz (SARAMAGO, 2000, p.435) 

 

 Neste excerto fica claro uma intencionalidade de Deus que o diabo tornará 

evidente um pouco mais adiante quando afirme “Es necesario ser Dios para que le 

guste tanto la sangre” (SARAMAGO, 2000, p. 449): a convicção rotunda de que aquilo 

que pode ser encarnado na figura de um homem pode ser também humilhado e 

ofendido na mesma carne mediante o exercício de um poder arbitrário mas 

absoluto. 

 Este é um passo mais que dá o romance saramaguiano afastando-se do texto 

bíblico de referência mas que planeja o segredo irónico de sua gestação e na qual se 

pode ler a feroz crítica do autor português ao discurso cristão. A des-identificação 

de Jesus com Deus rompe o estatuto evangélico do “Dios feito homem”. Mas, o ato de 

encarnação, ao passo que lhe retira a auréola prodigiosa, o expõe na mais absoluta 

vulnerabilidade, a que se torna possível quando Deus usa e abusa do homem sem 

complacências. Se lembrarmos da citação de Saramago evocada na primeira página 

deste trabalho, afinaremos a percepção: Deus é a encarnação do poder e o filho 

encarnado é o lugar onde a prepotência deste poder se exerce sem suas perspicácias. 

 

Entonces, no tengo salida, Ninguna y no hagas como el 

cordero rebelde que no quiere ir al sacrificio, y se agita, gime 

hasta romper el corazón, pero su destino está escrito, el 

sacrificador lo espera ya con el cuchillo, Yo soy ese cordero, 
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Lo que tú eres, hijo mío, es el cordero de dios, aquel a quien el 

propio Dios lleva hasta su altar, que es lo que estamos 

preparando aquí (SARAMAGO, 2000, p. 430) 

 

Neste trecho aparece a ideia de sacrifício que será o norte que acompanhará 

a última novela de José Saramago: Caim. Ambos textos convergem no ritual 

sacrificatório ainda que Caim – à diferença de Jesus – se mostre mais astuto e leve 

sua rebeldia ao maior dos atrevimentos que será zombar de seu criador. Não é o 

caso de Jesus porque o Cordeiro – como é aqui chamado – é a peça expiatória de um 

devir mais culminante, uma “historia interminable de hierro y sangre, de fuego y 

cenizas, un mar infinito de sufrimientos y de lágrimas” (SARAMAGO, 2000, p. 438). 

Antes de se despedir, com a absoluta conciência de um destino incerto mas 

animal, Jesus pode assistir ao futuro que segue a sua imolação na cruz mediante uma 

vasta enumeração de santos e santas que seguirão com todo rigor sua inspiração 

oferendando a vida e se doando em vários holocaustos: “Crucificados, destripados, 

degollados, quemados, lapidados, ahogados, descuartizados, estrangulados, 

desollados, alanceados, corneados, enterrados, serrados, asaetados, amputados, 

desgarrados” (SARAMAGO, 2000, p. 445). 

Vou tomar o conceito de nua vida de Agamben para considerar este último 

parágrafo e me deter na instância da crucificação. O filósofo italiano concede um 

vasto estudo a este termo no terceiro tomo de sua imponente obra Homo Sacer, 

concentrada na figura do “testigo integral”. Para isso, se vale da colaboração de 

textos escritos por sobreviventes do massacre judeu de Auschwitz, analisa a figura 

do “musulmán” o quase-homem que havia sido reduzido a pura biologia nos campos 

de extermínio alemão e que não viveram para contar sua experiêcia. Sua tese 

principal – já dissemos – arraiga na consideração do conceito de “testigo integral”. 

Testemunha integral é o que viu Górgona8, que experimentou no próprio corpo o 

dissabor de ser homem (ter sido homem) e que sustenta sua voz no testemunho dos 

sobreviventes. Por se tratar de “pura carne humana” desapareceram sem deixar 

rastros – vencidos, afundados – mas no discurso dos que continuaram vivos 

aparecem como referências insuspeitas e cheios de sentido. São “testigos integrales” 

porque inteiramente se fundiram na experiência do indizível.  

Quando Giorgio Agamben decide empregar a expressão “testemunho” para 

aludir à figura do muçulmano, recorre à etimologia e curiosamente adverte que 

“Testigo se dice en griego martis, mártir” e que a partir deste ponto os pais da Igreja 

acunharam o termo martírio com a conotação com que foi utilizado nesta 

apresentação. Agamben assinala algo importante também: o termo grego é derivado 

de um verbo que significa “lembrar”. Para concluir esta exposição, gostaria de 

insistir em alguns tópicos que ficaram pendentes. A morte de Jesus na cruz – apesar 

de ser o desígnio soberano de Deus – é a testificação do humano, o homem que 

assistiu o seu suplício, é seu testador e herdeiro. A ele se dirige em suas últimas 
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palavras quando baixa sua vista até a terra no lugar de elevar-se para o alto: 

“Hombres, perdonadle, porque él no sabe lo que hizo” (SARAMAGO, 2000, p. 514). 

Jesus – como diz Agamben – viu a Górgona e inteiramente dá testemunho 

disso com sua morte sangrenta através do sobrevivente que hoje elege contar sua 

versão dos fatos em seu nome através da autobiografia em terceira pessoa. 

 

Notas 

 

* Traduzido por Regiane Santos Cabral de Paiva 

 
1 Levantado do chão (1980), Memorial do Convento (1982), O ano da morte de Ricardo Reis 

(1984),  A jangada de pedra (1986) e História do cerco de Lisboa (1989) todos eles romances 

que enfatizam episódios históricos de Portugal. 

 
2 No sentido de uma versão evangélica em primeira pessoa e não apoiada nos testemunhos 

da fé que a proclamam ao modo dos evangelhos canônicos.  

 
3 Souza Lara, o então Subsecretario de Cultura de Portugal, em 1991, vetou o livro de 

Saramago de uma lista de romances portugueses candidatos a um prêmio literário europeu 

porque O Evangelho ofendia as crenças religiosas da nação. 

 
4 Outro nome com que é conhecida a Revolução dos Cravos de 1974. 
5 Seu marido, Horácio, arquiteto e professor universitário morre em consequência de um 

infarto quando foi expulso da Universidade por confrontar com o regime. E Pedro, o único 

filho, é recrutado para servir em Angola no início da guerra colonial, onde morre também. 

 
6 Ressoa neste trecho a voz do Deus de Saramago: “hoy necesitamos un revulsivo fuerte, 

algo capaz de conmover la sensibilidad y arrebatar los sentimentos” (SARAMAGO, 2000, 

432) 

 
7 Trata-se de uma pesquisa publicada em três partes com o mesmo título geral e com 

subtítulos específicos. O primeiro tomo, El poder soberano y la nuda vida; o segundo tomo, 

com três publicações parciais nesta ordem: Estado de excepción, El Reino y la Gloria e El 

sacramento del lenguaje; o terceiro tomo, Lo que queda de Auschwitz. 

 
8 Giorgio Agamben toma a imagem visual da Górgona para efetuar seu comentário 

descrevendo-a assim: “esa horrible cabeza femenina enmarcada por serpientes, cuya visión 

producía la muerte” (Op. Cit. 54). “Si ver a la Gorgona significa ver la imposibilidad de ver, 

la Gorgona no nombra en ese caso algo que está en el campo o acontece en él, algo que el 

musulmán habría visto, a diferencia del superviviente. Designa más bien la imposibilidad de 

ver de quien está en el campo, de quien en el campo ‘ha tocado fondo’ y se ha convertido en 

no-hombre. El musulmán no ha visto nada, no ha conocido nada, slavo la imposibilidad de 

conocer y de ver. Por eso, para el musulmán, testimoniar, arriesgarse a contemplar la 

imposibilidad de ver, no es una tarea fácil. Que en el ‘fondo’ de lo humano no haya otra cosa 
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que una imposibilidad de ver: tal es la Gorgona, cuya visión has transformado al hombre en 

no-hombre” (Op. Cit. 55) 
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Os espaços 

concentracionários e as 

crises da utopia: Sartre e 

Saramago* 
 

TERESA CRISTINA CERDEIRA 

 

 

 

 

 

O meu Sartre vem de outro tempo: das leituras feitas nos anos 70, quando a 

crise da consciência intelectual brasileira se debatia, como no tempo de Huis Clos 

(Entre quatro paredes), contra a violência de uma ocupação: no meu caso, a invasão 

absurda, aleatória, e portadora de constrangimentos de variada espécie que a 

ditadura impusera ao Brasil desde o golpe de 1964, superando-se ainda, e, 

sobretudo, a partir de 1969, ano da minha entrada na Universidade, logo depois do 

AI-5 que prendeu, torturou ou exilou grande parte da intelligentsia brasileira.  

Eu digo sempre que vivi numa universidade de paredes brancas, onde não se 

fixavam cartazes, onde não se reuniam as pessoas, onde os olheiros insidiosamente 

acompanhavam os debates em nossas aulas. Ao evocar esse tempo de homens 

partidos, há uma homenagem a fazer, de saudosíssima lembrança. Seu nome: Maria 

Arminda Fallabela de Sousa-Aguiar, que era, a um só tempo, firmeza e suavidade, 

ética e generosidade, líder sem máscara, mentora sem autoridade que não fosse 

aquela que nós lhe atribuíamos. Com ela li Sartre pela primeira vez, discuti o 

existencialismo e o humanismo. Em tempos de silenciamento, uma voz se abria. Para 

ela é este Sartre que repenso agora. 

Mas falar desse tempo da minha leitura de Sartre é mais que uma recordação e 

uma homenagem. É justificar que a minha voz põe em confronto os tempos, é 

justificar o recorte que aqui faço da sua obra, olhando-a do meu presente, a uma 

distância de 60 anos, a partir da obra de um outro autor de minha eleição, português 

é ele e se chama José Saramago. Estou longe de me incluir na série dos que creem 

que tudo vale nessa heteróclita categoria dos estudos comparados. A coerência que 

me permitiu esse confronto tem a ver com um certo modo que nele também 

identifico de enfrentamento da ética e da política em tempos de falência da utopia 

de um inquietante final de século XX.  
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Os tempos são outros, naturalmente, de 1944 a 1995 somam-se mais de 50 

anos, anos suficientes para reconhecer que a espiral da história, sempre outra e 

sempre a mesma, permite encontrar em outro lugar o lugar anterior, em outra cena 

a cena que um dia foi, e re-situá-las no que têm de diverso e em comum. Vou falar, 

portanto, em modo de espelhamento, desses dois autores – Sartre e Saramago – 

através de duas obras – Huis Clos e Ensaio sobre a cegueira – que encontraram ambas 

na metáfora do emparedamento e dos espaços concentracionários um modo de 

dizer do enclausuramento do homem moderno. De que maneira essa metáfora se 

constitui, que sistema de valores ou motivações a geraram, a que fins pretende 

chegar serão, em resumo, a matéria deste encontro de vozes separadas por alguns 

anos em termos de data de produção, mas dentro de uma visão similar do estar no 

mundo. 

Começo por duas citações que podem parecer uma contradição: 

 

Garcin – Não anoitecerá nunca? 

Inès – Nunca. 

Garcin – Você vai me ver para sempre? 

Inès – Para sempre. 

(SARTRE, 1970, p. 75)1 

 

Por que foi que cegámos, Não sei, talvez um dia se chegue a 

conhecer a razão, Queres que te diga o que penso, Diz, Penso 

que não cegámos, penso que estamos cegos, Cegos que veem, 

Cegos que, vendo, não veem. (SARAMAGO, 1995, p. 310) 

 

A contradição aparente afinal é esta. De um lado, em Huis Clos, a presença 

obsedante do olhar tenso, impiedoso olhar que vigia o outro – “lembre-se sempre, 

eu estou aqui olhando para você. Nunca tirarei meus olhos de você” (SARTRE, 1970, 

p. 61)2; que o aprisiona com seu poder de julgamento: “Quer que eu lhe sirva de 

espelho?” (SARTRE, 1970, p. 37)3; que se transforma no seu carrasco – “Eu lhe peço 

perdão: quem é que você acha que eu sou? – Você? Você é o carrasco” (SARTRE, 

1970, p. 20)4 ou mais tarde na extrema ironia de Inès: “Bom, eles conseguiram 

realizar uma economia de pessoal. É tudo. Aqui são os clientes que fazem o serviço, 

como nos restaurantes das cooperativas (...) O carrasco é cada um de nós para os 

dois outros” (SARTRE, 1970, p. 34)5; olhar, enfim, que petrifica o outro e o obriga a 

ser, ao ignorá-lo em sua consciência – “Garcin é um covarde! É isso que os meus 

amigos já decidiram. Daqui a seis meses eles dirão: um covarde como Garcin (...) Eu 

entreguei minha vida nas mãos deles” (SARTRE, 1970, p. 65-66)6. Mas esse também 

é o olhar que o impede, ao outro, de esconder-se por detrás de qualquer máscara e 

que acabará por fazer com que Garcin enuncie a terrível verdade da inútil tentativa 

de encobrimento da sua covardia: “Então, é isso o inferno. Nunca pensei que fosse 
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assim. Vocês se lembram: o enxofre, a fogueira, as brasas... Ah! que grande piada. 

Não há necessidade de brasas: o inferno, são os Outros” (SARTRE, 1970, p.75)7.  

Na versão aparentemente oposta a este excesso aterrador de visão, no Ensaio 

sobre a cegueira, de José Saramago, defrontamo-nos com uma cegueira total, 

absurda, aparentemente inexplicável, que não tem a ver com contágio, que não 

pode ser sanada e que atinge a todos ou a quase todos os habitantes de uma cidade 

onde apenas uma mulher não cega, até o ponto de tornar a vida diária 

absolutamente inviável. Cegueira branca, dirá o narrador que concentra o último 

veio de esperança numa mulher de olhar privilegiado a qual concluirá, em seu 

nome, ser esta cegueira um modo violento de encenação física de uma cegueira 

moral que os contagiava insidiosamente a todos – não estamos longe da mauvaise 

foi sartriana – sem que os homens disso se quisessem aperceber. 

Mas voltemos aos dois textos: na peça de Sartre, a economia de cenários – um 

sala de estar – e de personagens – apenas três: Garcin, um intelectual traidor de 

projetos revolucionários, Estelle, a infanticida frívola, e Inès, lésbica e assassina, 

lúcida na consciência que tem do seu lugar de exclusão, compõem uma alegoria da 

morte, do inferno, do enclausuramento. Estão os três personagens mortos, existindo 

portanto agora para todo o sempre – evidentemente não por qualquer sombra de 

postulação transcendente, inaceitável na coerência de um ateu –, e reunidos 

arbitrariamente num lugar fechado – um “huis clos” ou, na boa tradução brasileira, 

“entre quatro paredes”.  

A alegoria é, pois, um diálogo de mortos que expõem, na verdade, a ideia e a 

postulação filosófica – para o caso existencialista – do significado da morte para os 

vivos: “eu caí em domínio público” (SARTRE, 1970, p. 66)8, em outras palavras, a 

morte como diluição absoluta da consciência livre, perda definitiva da liberdade do 

sujeito que se transforma num todo feito pelos outros, pela linguagem dos outros. 

Aqui a ideia de inferno está contida reiteradas vezes na fisicalidade do espaço 

alegórico, nesse emparedamento definitivo, que constrange os seres a girarem em 

círculos, sem que qualquer saída seja já possível. Porque a vida está acabada, já não 

há mais a possibilidade de transformá-la, – “Só o que nós fizemos decide o que nós 

quisemos fazer” (SARTRE, 1970, p. 72)9, dirá Inès, ou ainda: “Você não é nada mais 

do que a sua vida”(SARTRE, 1970, p. 72-73)10.  

No entanto, essa agudeza e consciência não farão possivelmente dela um 

personagem menos falido, primeiro porque é uma consciência a posteriori, segundo 

porque também dela não se ausenta a mauvaise foi e o desejo de posse vertiginosa 

do outro – Estelle – como modo inautêntico de superar o vazio da própria 

consciência. Espelho consciente para os outros, para a alienação de Estelle e para a 

mauvaise foi de Garcin, que tenta driblar com argumentos falsos a sua enorme 

covardia, Inès não escapa ao inferno eterno em que estão lançados, eternidade 

aterradora, que o fim da peça não alivia e, ao contrário mesmo, acentua: 
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Inès – E ficaremos juntos para sempre . 

Estelle – Para sempre, meu deus, que coisa estranha! Para 

sempre! 

Garcin – Para sempre! Então, continuemos. (SARTRE, 1970, p. 

76)11 

 

Claro está que a peça de Sartre, representada em 1944 numa Paris ocupada 

pelos nazistas, para além da encenação de conceitos filosóficos do existencialismo, 

poderia ser também lida como um discurso à clef que metaforizasse o 

enclausuramento diabólico a que estavam condenados os franceses, apesar de 

grande parte deles deixar-se viver e sobreviver, como que inconscientemente, à 

margem da ocupação. Entre quatro paredes com o inimigo, a militância se deslocava, 

escapava ao cerco, mas os demais continuavam bem ou mal a suportar os efeitos da 

guerra numa Paris que, afinal, não era bombardeada como Londres, e onde mesmo 

quem não verdadeiramente colaborava sobrevivia.  

A peça de Sartre, nesse sentido, exerce sua função política de desvendamento 

do trágico enclausuramento, desencadeando a angústia necessária à consciência. Se 

este é possivelmente um estágio necessário ao salto de conscientização política, fica 

de fora ainda desta obra – e temos que reiterar que ela foi representada sob a 

ocupação e imediatamente interditada pela censura alemã – qualquer projeto 

utópico de saída. Porque não há brechas no universo sartriano de Huis Clos, a não 

ser a da saudável descoberta da angústia – com o perdão do oximoro – sem a qual 

estaríamos todos condenados à perda da humanidade, ao diabólico mergulho 

reconfortante no terreno viscoso do Ser. 

No que tange ao romance de Saramago, encontramos também aí uma cena de 

espaço concentracionário imposto por uma epidemia de cegueira branca a que 

todos os habitantes vão sendo condenados e, a partir daí, paulatinamente isolados 

no manicômio da cidade. A referência, aliás, a uma outra obra da literatura francesa 

do século XX – La Peste, de Camus, parece quase inevitável. Cabe, por isso mesmo, 

vislumbrar, como se fez antes para a peça de Sartre, o contexto em que esta obra se 

situa, ao ser publicada em 1995, em Portugal e no Brasil, às vésperas de um fim de 

século que coincidia, para maior dramaticidade, com a atmosfera de fim de milênio.  

Nesse espaço intermédio, o século XX tentava de certo modo fabricar sua ficção 

de inteligibilidade, depois de ter experimentado da forma mais aguda, a experiência 

do inaceitável, a convivência pacífica com números que identificam tragédias, não 

de centenas, mas de milhões que perdem paradoxalmente a sua força pela 

enormidade e abstração do conceito, pela nossa quase impossibilidade de perceber 

a realidade na ficção da informação.   

Ora, tendo vivenciado a face mais-que-dolorosa da barbárie, de horrores 

conscientemente arquitetados e teoricamente justificados, imaginaríamos assistir 

aos estertores da dor coletiva pelo fracasso das aparentemente últimas utopias da 
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humanidade destinadas à criação de um espaço vital onde seria bom viver.  E, no 

entanto, chegamos ao fim do século passado como que anestesiados pela realidade, 

capazes de apagar a história real pela realidade virtual, superando os limites 

humanos pelas possibilidades aparentemente sem fim da informatização, 

ampliando, senão o conhecimento, ao menos a capacidade de acumulação de bens 

culturais, armazenados não mais em vastas galerias de bibliotecas e de museus, mas 

em discos diminutos para a quantidade de informação que carregam.  Anestesia pela 

ficção científica.  Mais que isso, anestesia pela realidade que tomou a desmesura da 

ficção. 

É justamente nesse momento que nos deparamos com o Ensaio sobre a 

cegueira, de José Saramago, que, já pelo título, pode ser entendido como um romance 

que se quer ensaio – lembremos, ainda aqui, o quanto Huis Clos é também, em certa 

medida, uma ilustração do capítulo “As relações concretas com o outro”12 do grande 

ensaio sartriano que é O ser e o nada (L’Etre et le Néant).  O romance de Saramago é 

uma espécie de alegoria finissecular, uma teoria implícita que se ilustra pela 

narração, uma parábola cruel da cegueira que a humanidade ensaia há longo tempo, 

sem se dar conta disso. 

De repente, sem justificativa que o explique, homens que antes viam – ou 

acreditavam ver – ficam absurdamente cegos, contagiados por um “mar de leite” que 

caracteriza a cegueira que os invade e os torna repentinamente indesejáveis, 

igualados pela doença absurda, condenados ao encarceramento, à loucura do 

confinamento, à violência e à morte.  Essa terrível cegueira branca está, entretanto, 

longe dos mitos milenaristas, das inquietações transcendentais ou, sobretudo, de 

qualquer assimilação escatológica de versão apocalíptica, porque a travessia dos 

personagens se faz justamente ao inverso do processo que conduziria o pecador à 

tomada de consciência de que o seu pecado gerou a punição.  Se esta imagem por 

vezes atordoa algumas das vítimas, o processo de enfrentamento da tragédia está 

justamente em afastar ao mesmo tempo a marca de punição divina e a esperança de 

salvação centrada num espaço que esteja fora do humano. 

Longo será o percurso que conduzirá as vítimas à iluminação do processo 

absurdo que sofrem. Para que essa revelação se faça, para que a tomada de 

consciência precária, talvez, mas necessária, de saber-se cego aconteça, há que se 

exercitar o ritual filosófico platônico do thauma, esse espanto que desloca e permite 

a reviravolta do ser.  Esses homens, cegos que se ignoram, são, de outro modo, como 

aqueles prisioneiros da caverna que não suspeitam que vivem na sombra.  Estes, na 

caverna, ignoram o dia e a verdade; aqueles, na vida, limitam-se a olhar sem ver, os 

seres, as relações humanas, a linguagem.   

Para curar essa cegueira só uma outra que torne evidente a primeira.  E é ainda 

uma vez a luz – cegueira branca –que, apesar de também cegar, aponta a cegueira 

anterior.  O que difere, na verdade, é que no mundo ordenado e centrado de Platão 

o Bem final estava previsto no processo, como um teorema onde a tese já se 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.1. janeiro de 2015 

176 

 

escondesse na hipótese que a formulara, enquanto agora  na ficção de Saramago 

– a experiência de tornar-se fisicamente cego parece, pelo volume quase impiedoso 

da angústia que traz em seu bojo, uma passagem difícil e dramaticamente 

vivenciada.   

Mas ainda assim, a relação entre cegueira ou apaideusia e desvelamento ou 

aletheia é polivalente e a desordem por ela causada parece reestruturar-se na 

proposta – não nostálgica, mas ainda utópica – de uma nova ordem que dê sentido 

ao homem, de uma ética que é preciso recriar para não sucumbir, enfim, de um 

descentramento que, afinal, por doloroso e violento que seja, não abole a ideia do 

centro, não mais pela presença autoritária da voz do narrador – condutor ideológico 

da alegoria da cegueira –, mas pela continuada existência de um olhar feminino que 

não cessa de ver. 

Em meio à cegueira geral, só uma personagem, a mulher do médico, que se 

fingira de cega para não deixar de estar ao lado do marido, continuara a ver. Ela 

aponta possivelmente, no filão ético do seu autor, que, em meio ao caos, um último 

elo afinal não se perdera; mas está também a acenar para mais um absurdo – a 

incoerência da segregação compulsória a que tinham sido todos obrigados por medo 

do contágio; ou talvez, ainda, esteja ali para comprovar simplesmente que o contágio 

era tão somente a conclusão apriorística a que o medo conduzira os homens e o 

poder.  “O medo cega, disse a rapariga dos óculos escuros, São palavras certas, já 

éramos cegos no momento em que cegámos, o medo nos cegou, o medo nos fará 

continuar cegos” (SARAMAGO, 1995, p.131). 

Este é um ensaio sobre a cegueira, não porque simplesmente o enredo pareça 

conduzir todos a esse destino trágico, mas porque devemos entender este ensaio 

como uma espécie de manual de como ver.   É, pois, um texto que ensina a ver, logo, 

a não ser cego. Com efeito este Ensaio sobre a cegueira pode ser lido inversamente 

como um ensaio sobre  a visão. Esses cegos chegaram ao fundo do poço, de onde 

puderam ver surgir suas fraquezas, sua arrogância, sua intolerância, sua 

impaciência, sua violência, a monstruosidade dos universos concentracionários.   

Mas assistiram também à sua própria força, à sua solidariedade, à sua 

generosidade, ao seu espírito revolucionário e à revisão de seus próprios 

preconceitos.  Este, repito, é um ensaio sobre a visão: do outro, das relações 

humanas, das linguagens e seus clichês, da verdade, do poder, e até dos gêneros 

literários nesse romance que, como se viu, se quer “ensaio”. Porque este não é 

apenas um romance cujo assunto é a cegueira, mas também um ensaio entendido 

como experiência, experimentação que revele a possibilidade de enxergar para além 

das aparências, para além dos seus próprios limites convencionais.   

O romance constrói, assim, a sua própria fala que não abdica de algumas 

marcas ideológicas inerentes à produção romanesca do autor, tais como o sentido 

da responsabilidade que ultrapassa o medo, a suspeição dos valores que exigem 

revisão, a importância de uma ética nos momentos da maior degradação, enfim, a 
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consciência de ter que evitar a grande e verdadeira crise que é a de continuar tudo 

como está.  

Sartre e Saramago escrevem em tempos diversos mas possuem 

inequivocamente  marcas ideológicas comuns. Sob a ocupação nazi, defrontrar-se 

com a angústia era possivelmente a chave filosófica para espantar a apaideusia, era 

também de certa maneira recuperar o ritual platônico do thauma, esse espanto que 

desloca e permite a reviravolta do ser. Mais tarde o projeto de uma arte engajada, o 

compromisso da ação a favor da classe operária apareceriam de modo mais efetivo 

no plano político-social, embora para Sartre a questão não deixasse nunca de se 

inserir no universo da ética e por isso mesmo carecesse sempre de saídas 

utopicamente definitivas em que possivelmente não acreditava.   

Quanto a José Saramago, militante da esquerda e até o fim da vida membro do 

PCP, o veio utópico de seus primeiros grandes romances, de base nitidamente 

marxista, se veio afinando em questões mais claramente existenciais – o último 

romance refere outra vez e aliás obsessivamente “as intermitências da morte” – de 

onde, no entanto, nunca se perde o filão do texto de formação, possivelmente 

execrado pelos adeptos de uma literatura pós-moderna desprovida de projetos 

revolucionários em que já não sabe crer.  

Em resumo eu diria que contra todas as escatologias da História, a angústia da 

consciência sartriana e a dolorosa crença saramaguiana talvez sejam, ainda hoje, a 

base utópica de uma reconstrução possível.  

 

Notas 

 

* Este texto constituiu parte de uma mesa-redonda do Colóquio em Homenagem ao 

centenário de Sartre realizado na Pontifícia Universidade Católica – PUC, Rio de Janeiro, em 

2005. 

 
1 As traduções foram feitas por mim: “(G) –Il ne fera jamais nuit? (I) – Jamais. (G) – Tu me 

verras toujours? (I) – Toujours.” 

 
2 “rappelez-vous, je suis là et je vous regarde. Je ne vous quitterai pas des yeux”. 

 
3 “Voulez-vous que je vous serve de miroir?”. 

 
4 “Je vous demande pardon: pour qui me prenez-vous? – Vous? Vous êtes le bourreau ”. 
 

5 “Eh bien, ils ont réalisé une économie de personnel. Voilà tout. Ce sont les clients qui font 

le service eux-mêmes, comme dans les restaurants coopératifs (...) Le bourreau, c’est chacun 

de nous pour les deux autres”. 

 
6 “Garcin est un lâche! Voilà ce qu’ils ont decidé, eux, mes copains. Dans six mois ils diront: 

lâche comme Garcin. (…) Je leur ai laissé ma vie entre les mains”. 
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7 “Alors, c’est ça l’enfer. Je n’aurais jamais cru... Vous vous rappelez: le soufre, le bûcher, le 

gril...Ah! quelle plaisanterie. Pas besoin de gril: l’enfer, c’est les Autres”. 

 
8 “je suis tombé dans le domaine public”. 

 
9“Seuls les actes décident de ce qu’on a voulu”. 

 
10 “Tu n’es rien d’autre que ta vie”. 

 
11 “I – Et nous sommes ensemble pour toujours E – Pour toujours, mon dieu, que c’est drôle! 

Pour toujours! G – Pour toujours! Eh bien, continuons.”  

 
12 “Les relations concrètes avec autrui” 

 

Referências 

 

SARAMAGO, José. Ensaio sobre a cegueira. Lisboa, Caminho, 1995. 

 

SARTRE, Jean-Paulo. Huis clos. Paris: Gallimard, 1970. 

 

 

 

  



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.1. janeiro de 2015 

179 

 

 

 

  



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.1. janeiro de 2015 

180 

 

 
 

ENVIE SEU TEXTO 
 

PRAZOS DE SUBMISSÕES  

Os textos devem ser encaminhados seguindo proposta editorial ofertada semestralmente 

pela revista para o correio eletrônico estudossaramaguianos@yahoo.com obedecendo 

aos seguintes prazos: 

a) 1º semestre: entre 1º de fevereiro e 30 de abril; 

b) 2º semestre: entre 1º de agosto e 30 de outubro. 
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1. Utilizar o processador de texto Word for Windows 97-2003. 

2. Folha tamanho A4. 

3. Margens do texto (todas) 2,5cm. 
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alta, centralizado, em negrito), nome(s) do(s) autor(es) (alinhado à direita), nota de 

rodapé especificando tipo de vínculo e instituição a que pertence(m) o(s) autor(es), 
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- Título - Uso de fonte Times New Roman, corpo 14, espaço simples 

 

- Uso da fonte Times New Roman, corpo 12, espaço 1,5, exceto para as citações com mais 

de três linhas. 

 

- Uso da fonte Times New Roman, corpo 11, espaço simples, para as citações com mais de 

três linhas. 

 

- As citações de até três linhas devem integrar o corpo do texto e ser assinaladas entre 

aspas. 

 

- As indicações bibliográficas deverão ser especificadas depois da citação no seguinte 

modelo: (SARAMAGO, 1995, p.28-76) 

 

- A bibliografia, apresentada ao final, deverá conter apenas as obras referidas ao longo do 

texto e devem seguir as normas da ABNT, a saber: 

 

Para livros, deverá ter o seguinte formato: SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título 

do livro. Local de publicação: Nome da Editora, Data de publicação. 

 

Exemplo: SARAMAGO, José. Memorial do convento. 33. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2007. 

 

Para artigos publicados em revistas e periódicos, deverá ter o seguinte formato: 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título do artigo. Nome do periódico, série do 

periódico, Local de publicação, v. Volume do periódico, n. Número do periódico, p. Páginas 

em que está presente o artigo, data. 

 

Exemplo: OLIVEIRA NETO, Pedro Fernandes de. Marcas da presença do discurso mítico 

em Memorial do convento. Veredas - Revista da Associação Internacional de Lusitanistas, 

Santiago de Compostela, v.16, n.16, p.129-150, dez. 2012. 

 

Não é permitido o uso de ilustrações, tabelas e outros elementos do gênero. 

 

 

 

 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.1. janeiro de 2015 

183 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.1. janeiro de 2015 

184 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Licença Creative Commons. 

 
Distribuição eletrônica e gratuita. Os textos aqui publicados podem ser reproduzidos em quaisquer mídias, desde 

que seja preservada a face de seus respectivos autores e não seja para utilização com fins lucrativos. 
 

Os textos aqui publicados são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores e fica disponível para 
download em www.estudossaramaguianos.com 

 
Os organizadores e conselheiros deste periódico são isentos de toda e qualquer informação que tenha sido 

prestada de maneira equivocada por parte dos autores aqui publicados. 
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