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Imagine, pois, homens que vivem em uma morada 
subterrânea em forma de caverna. A entrada se abre para a 
luz em toda a largura da fachada. Os homens estão no 
interior desde a infância, acorrentados pelas pernas e pelo 
pescoço, de modo que não podem mudar de lugar nem voltar 
a cabeça para ver algo que não esteja diante deles. 
Platão, “Alegoria da caverna”1 
 
Que muitos dos mitos antropogenéticos não prescindiram do 
barro na criação material do homem, é um facto já 
mencionado aqui e ao alcance de qualquer pessoa 
medianamente interessada em almanaques eu-sei-tudo e 
enciclopédias quase-tudo. 
José Saramago, A caverna2  

 
 

A caverna (2000) de José Saramago (1922-2010, Prêmio Nobel, 1998) 
permite uma leitura de ordem mítica. Funciona como uma alegoria da sociedade 
atual e, como tal, propõe explicações e soluções conscientes, sensíveis e espirituais. 
A trama é sensível: ante uma sociedade cada vez mais presa à técnica, uma família 
vê-se necessitada a mudar o modo de vida. No processo tem lugar uma assombrosa 
descoberta que os levam a repensar sua identidade. 
 Pode-se distinguir dois mitos na estrutura deste romance. Um, o mito 
judaico-cristão da criação do homem, recriado de maneira fascinante graças à 
eleição do ofício dos protagonistas da narrativa Cipriano Algor e Marta, sua filha, 
são oleiros. O outro, o mito platônico da caverna que dá título à obra e que se 
apresenta ao final. Ambos funcionam como “histórias sagradas” ou fundacionais 
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corroboradas seja pelos livros sagrados ou profanos, logo são consideradas como 
verdadeiras (cf. BRELICH, 1977, p.54). O primeiro está no Gênesis bíblico, que dá 
início ao Pentateuco. O segundo constitui também um pilar da cultura ocidental e 
faz parte do sétimo livro de A República, de Platão. 
 Em contraposição ao logos da razão, mythos designa uma verdade que 
aquela não pode comprovar (cf. GUAL, 2001, p.15). Trata-se de uma narrativa 
distante no tempo, sobre o início de tudo e vem acompanhada de uma forte carga 
simbólica porque trata de evocar elementos ausentes de nossa realidade. “Los 
mitos suministran una primera interpretación del mundo” e, por isso, garantiam a 
estabilidade do mundo existente e servem para o homem atribua à sua realidade 
uma razão de ser (GUAL, 2001, p.21, 23-24). Segundo Windengren (1976, p.135-
168), o mito da gênese do homem pode classificar-se como fundacional porque o 
deus supremo engendra o mundo tão só apenas de si. O mito bíblico está ligado ao 
da origem do universo e existem duas versões dele a partir da mesma fonte que 
chegou até nós (Gênesis 1 e 2). Frazer afirma que a segunda versão é anterior à 
primeira, embora no livro canônico apareçam cronologicamente invertidas3. 
Gênesis 1:1-2:3 denota a preexistência de um abismo de águas informes, um caos a 
partir do qual Deus cria a ordem. O homem e a mulher são criados à imagem e 
semelhança de Deus. Em hebraico, o nome “Adão” é um substantivo coletivo cujo 
significado é humanidade. Em Gênesis 2:6 Deus cria Adão a partir do barro; sua 
criação é anterior a das plantas, dos animais e a da mulher. “Adão” é aqui apenas o 
nome próprio de quem é criado antes de todas as criaturas e quem, logo, tem 
poder sobre elas. Cohen (1999, p.91) também sublinha que adamah (solo, terra) é 
a forma feminina de adam (homem), isto é, existe uma relação intrínseca entre o 
primeiro homem e a terra.  

Nos mais de cem mitos de origem revistos por Frazer observam-se 
características comuns: cinzas, barro, pedra, madeira, resina ou argila, sangue e 
água, além de um sopro de vida. Há um ser criador e um elemento natural 
primordial que faz parte da constituição do ser humano; este partilha com o seu 
criador inclusive os líquidos vitais, razão pela qual o antropólogo afirma que a cor 
vermelha da argila ou as resinas bem pode ser uma maneira simples de referir-se 
ao sangue da figura criadora. O próprio Saramago cita um destes “mitos 
antropogenéticos”, ao referir-se à criação dos peles vermelhas, grupo humano 
superior ao branco, ao amarelo e ao negro, porque é “rojo como el fuego que lo 
había hecho rojo, rojo como la misma sangre que ya le estaba corriendo por las 
venas” (p.286). 

O sopro da vida dado ao ser criador está ligado à faculdade humana da 
linguagem na tradição judaico-cristã, onde o ato de nomear aparece unido ao de 
criar. Cohen, por exemplo, ao referir-se ao Golem, afirma: “al haber sido insuflado 
por el verbo divino, el hombre es, gracias a este don, el único en condiciones de 
redimirse y redimir a una naturaleza triste y enmudecida” (1999, p.91). Em A 
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caverna de Saramago há também uma alusão à criação a partir do barro e com o 
imprescindível sopro de vida: “Se cuenta que en tiempos antiguos hubo un dios 
que decidió modelar un hombre con el barro de la tierra que antes había creado, y 
luego, para que tuviera respiración y vida, le dio un soplo en la nariz” (p.234). 

Como Algor, este deus é também um oleiro, mas a diferença de nosso ancião 
protagonista, abandona seu trabalho por causa da preguiça. Precisamente este 
sopro de vida é um dom divino: “Sí, es cierto que después de eso nadie más lo ha 
vuelto a ver, pero nos dejó lo que tal vez fuese lo mejor de sí mismo, el soplo, el 
aire, el viento, la brisa, el céfiro...” (p.235). Para Saramago, como cantam os Salmos, 
Deus se manifesta em todas as coisas. Mas também dessacraliza esse sopro vital 
divino, visto que em vez de o deus ausente e rebelde seja quem dá o sopro às 
figuras de Algor, é Encontrado, nada menos que o cachorro da família, que as fareja 
reconhecendo assim sua existência (p.236). Sem dúvida uma anedota moral. Não 
obstante, também há um aspecto sério, posto que Algor confere vida às suas 
criações: “Le sopló en la cara, parecía que estaba dándole una especie de vida, 
pasándole a ella [la estatuilla] el aliento de sus proprios pulmones, el pulso de su 
proprio corazón” (p.259). 

Por sua vez, o mito da caverna é um desses relatos primordiais que 
constituem uma peça para passar à especulação religioso-filosófica 
(WINDENGREN, 1976, p.136). Abbagnano o trata como uma alegoria e o define 
como:     
 

Mito expuesto por Platón según el cual la condición de los 
hombres en el mundo es parecida a la de los esclavos atados 
dentro de una caverna, que pueden distinguir solamente las 
sombras de las cosas y de los seres que están fuera de la 
caverna y que se proyectan en el fondo de la misma. La 
filosofía es, en primer lugar, la salida de la caverna y la 
observación de las cosas reales, del principio de la vida de 
ellas y de su cognoscibilidad, esto es, del sol y, en segundo 
lugar, el retorno a la caverna y la participación en las obras y 
valores próprios del mundo humano (1993, p. 159). 

 
 As cavernas são lugares excepcionais: nos remontam às origens por sua 
semelhança com a cavidade da maternidade (já em outro romance de Saramago, O 

evangelho segundo Jesus Cristo, encontramos outra cova que é, ao mesmo tempo, 
berço de Jesus e da culpa que persegue seu pai, José). Na caverna de Platão, 
semelhante ao forno de Algor, há fogo, só que, diferente do fogo vermelho criador 
da vida – muito mais próximo ao prometeico –, este é um fogo que não pode ser 
visto de maneira direta e que, ao contrário, produz visões enganosas. Os escravos 
veem as sombras das coisas, mas não vem as coisas em si. Em A caverna de 
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Saramago existe Centro, uma megalópole onde se concentra o poder e se privilegia 
o mundo altamente tecnológico. Não se sabe quem está por trás de sua operação, 
mas seguramente estes controladores são como os “charlatões” que portam 
enganosamente objetos na caverna de Platão. Originária do Cinturão Verde, a 
família Algor se verá obrigada sair da zona Agrícola e Industrial para viver num 
lugar sem janelas do Centro onde não têm capacidade de criação, nem animais, 
nem plantas. Daí que é irônico um dos slogans do lugar seja “VIVA SEGURO, VIVA 
EN EL CENTRO” (p.120). 
 

Parece que el escritor jahvista imagino a Dios moldeando 
con barro al primer hombre, de la misma manera que lo 
haría un alfarero [...] con tierra mezclada con agua; y que 
tras haber amasado y golpeado el barro para darle la forma 
pretendida, el Creador lo animó echando su aliento sobre la 
boca y las narices del muñeco.  

 
afirma Frazer (1999, p.11) ao referir-se ao Gênesis. Se Deus pode explicar-se 
mediante a metáfora de um oleiro, logo pode se explicar um oleiro mediante a 
metáfora de deus criador. Algor, cujo sobrenome alude ao calafrio que antecede a 
febre, talvez causada por uma crise existencial, a que é antessala da cura, modela 
com suas mãos o barro no seu banco de pedra, sobre o mesmo lugar onde sua 
mulher entregara a vida trabalhando. Ante a desgarradora realidade de que sua 
louça já não se vende, Cipriano e Marta, sua filha, lançam-se a uma nova 
empreitada, a fabricação de esculturas antropomorfas. Buscam a si mesmos; 
conversam: “También estas nuestras manos perdidas, la suya y la mía, podrán, 
quién sabe, volver a ser encontradas por el barro. Es una aventura que va a acabar 
mal. También acabó mal lo que no era aventura” (p.89). Mediante uma linguagem 
criacionista de tons bíblicos Saramago confere a Algor dimensões de criador 
primordial: “Cipriano Algor miró a la hija en silencio, después tomó un poco de 
barro y le dio la primera forma de una figura humana. Por donde empezamos, 
preguntó, Por donde siempre hay que empezar, por el principio, respondió Marta” 
(p.89). Há aqui um tipo de trindade, bastante sui generis, O Pai, A Filha, e o bebê 
por nascer hão de decidir em que termos levam a cano sua criação e hão de partir 
de princípio. Saramago recupera um dos valores judaico-cristãos mais enraizados 
em nossa cultura. Algumas páginas mais adiante, o narrador prossegue: “Ese fue el 
primer día de la creación. En el segundo día el alfarero viajó a la ciudad para 
comprar el yeso cerámico...” (p.198). Há uma intenção autoral de equiparar a 
atividade do oleiro com a do criador supremo. Observe-se o tom próprio do mito 
cosmogônico no seguinte excerto: 
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En ese momento la luz de la cocina se encendió, Marta se 
había levantado. El alfarero volvió la cabeza, no veía claro en 
su espíritu si prefería estar solo o si deseaba que la hija 
viniera a hacerle compañía, pero lo supo un minuto después, 
cuando percibió que ella había decidido dejarle el papel 

principal hasta el último momento. Semejante al reborde de 
una bóveda luminosa que llegara empujando la oscura cúpula 

da la noche, la frontera de la mañana se movía despacio 
hacia occidente. Una súbita virazón rasante arremolinó, 
como una tolvanera, las cenizas de la superficie de la cueva. 
Cipriano Algor se arrodilló, apartó a un lado las barras de 
hierro y, sirviéndose de la misma pequeña pala con la que 
había abierto la cueva, comenzó a retirar las cenizas 
mixturadas com pequeños trozos de carbón no consumidos. 
Casi imponderables, las blancas partículas se le pegaban a 
los dedos, algunas, levísimas, aspiradas por la respiración, se 
le subieron hasta la nariz y le obligaron a resoplar (p.258-
259). 

 
 A partir de elementos primordiais que fazem alusão ao caos anterior, 
surgem a nova ordem e a vida: tempo e espaço rituais onde se atualiza o mito da 
criação. Algor é um demiurgo e agora fica mais clara a alusão à trindade divina: 
estão presentes O Pai, A Filha e O Espírito.  
 Este ato criador se opõe ao ato imitativo do Centro, onde existe um só 
armazém que vende produtos fabricados em série e cujo único interesse são os 
lucros. O industrial se opõe ao artesanal. O Centro possui uma estrutura 
hierárquica controladora: seus residentes se veem obrigados a portar todo tempo 
suas carteiras de identidade. Marcial Gacho, genro de Algor, é um dos homens da 
segurança. Não tem nem trinta anos, mas já desde o nome próprio forma parte de 
um grupo que subjuga (“Gacho es la parte del cuello del buey en que asienta el 
yugo”, p.11). 
 A gente não fala no Centro (p.424): “Ya no somos los mismos desde que nos 
mudamos aquí” (p.427). No lugar onde se privilegia o material sobre a vida em si, a 
decadência é iminente: “las fresas habrán perdido el color, no falta mucho para que 
sean blancas por fuera como ya lo van siendo por dentro y tengan el sabor de 
cualquier cosa que no sepa a nada” (p.439). O vivo é substituído pelo artificial, pela 
sombra da realidade, por “los invernadores pardos, grises, lívidos” que substituem 
os sítios coloridos da mesma forma que o plástico pretende substituir o produto 
fruto das mãos dos oleiros.  
 Algor apenas pode sobreviver aí. Sua única distração consiste em escapar-se 
dessa prisão viajando através dos elevadores que conduzem a todas as partes e 
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onde pode ver-se de tudo, numa espécie de Aleph. Algor distingue essa possível 
decadência quando viaja num trem por povoados desolados e alegres ao mesmo 
tempo. É nessas mesmas profundidades do Centro (“en las excavaciones 
destinadas a los almacenes frigoríficos”, p.414) onde se atualiza o mito platônico 
da caverna. Ritualiza-se em suas entranhas. Acontece quando Algor e sua família 
descobrem o horror da “gruta” onde, quinze ou vinte metros sob a terra, há três 
homens e três mulheres mumificados, com as órbitas dos olhos vazias, atados pelo 
pescoço e as pernas a um banco de pedra branca semelhante ao que Cipriano usava 
para modelar. A partir da mudança propiciada por esse banco das meditações e da 
criação, horrorizado e comovido até às lágrimas, o oleiro diz: “Esas personas 
somos nosotros, dijo Cipriano Algor, Qué quiere decir, Que somos nosotros, yo, tú, 
Marcial, el Centro todo, probablemente el mundo” (p.436). Compare-se estas 
palavras com a explicação da alegoria oferecida por Sócrates: “Esa es 
precisamente, mi querido Glaucón, la imagen de la condición humana. El antro 
subterráneo es este mundo visible; el fuego que lo ilumina, la luz del sol; el cautivo 
que sube a la región superior y la contempla, es el alma que se eleva hasta la esfera 
inteligible” (PLATÃO, 1984, p.553). 
 Os Algor decifram que são escravos do Centro, que suas vidas serão 
reduzidas às cinzas, mas não às cinzas criadoras do oleiro (“polvo eres y en polvos 
te convertirás”), mas as artificiais do crematório onde seus corpos se fundirão 
higienicamente como parte de um mundo em construção permanente que não 
manifesta interesse em aceitá-los. Sem dúvidas, semelhante aos sortudos que 
podem sair à superfície no mito de Platão, os Algor têm a capacidade de ver-se nos 
outros e de questionar-se sua própria existência: 
 

Y también sabes que lo que está ahí, siendo lo que es, tiene 
realidad, no puede ser real, Lo sé, Y con todo yo he tocado 
con esta mano la frente de una de esas mujeres, no ha sido 
una ilusión, no há sido un sueño, si volviese ahora 
encontraría los mismos tres hombres y las mismas tres 
mujeres, las mismas cuerdas atándolos, el mismo banco de 
piedra, la misma pared ante ellos, Si no son los otros, puesto 
que no existieron, quiénes son estos, preguntó Marcial, No 
sé, pero después de verlos pienso que tal vez lo que no exista 
sea eso a lo que damos el nombre de no existencia (p.434). 

 
 Quem sabe as sombras são apenas uma ilusão da realidade não pode ficar 
parado. Incapaz de permanecer inerte, Algor foge, e mais tarde farão o mesmo sua 
filha e seu genro. Saramago constrói assim, a partir do mito platônico, sua própria 
mitologia interna4.   
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 Caillois afirma que “la plurivocidad de la proyección mítica de un conflicto 
permite una multiplicidad de resonancias que, haciéndolo perturbardor en 
diversos puntos a la vez, hace de él lo que parece ser antes que nada: una fuerza de 
investidura de la sensibilidad". 
 Ante a perturbação dos Algor sobressaem algumas respostas: Algor 
renuncia sua intenção de viver num mundo em aparente construção e decide 
reinventar-se. Neste ciclo que se inicia há lugar para a afetividade e a 
espiritualidade: se reencontra com Encontrado (em várias ocasiões o narrador 
jogará com a pergunta: “quién es encontrado, el perro o Cipriano?”) e volta com a 
mulher que saciara sua sede. Sede amor, de companhia, de compreensão, de 
valorização de um ofício tão antigo como a própria criação. Voltará ao Cinturão 
Verde, sob uma moral (a alusão aos valores morais é iminente), mas só para aceitar 
que é necessário empreender um novo caminho, apostando na vida. Trata-se de 
um ato de renúncia com plena consciência da identidade. O filho de Marta e Marcial 
nascerá logo, mas não no Centro que pretende uniformizá-lo, despersonalizar seus 
habitantes. Os Algor realizam um último ato assertivo que funciona como 
despedida da olaria, mas também como reafirmação de sua aposta pela vida:  
 

Cipriano Algor entró en la alfarería y retiró con cuidado de la 
estantería las figurillas defectuosas que había juntado, y las 
unió a sus hermanas correctas y sanas, con la lluvia se 
convertirán en barro, y después en polvo cuando el sol las 
seque, pero ese es el destino de todos nosotros, ahora ya no 
es delante de la casa donde las figurillas están de guardia, 
también defienden la entrada de la alfarería, al final serán 
más de trescientos muñecos mirando de frente, payasos, 
bufones, esquimales, mandarines, enfermeras, asirios de 
barbas... (p.453-454)  
 

Eis aqui o amplo exército de figuras humanas feitas à semelhança do 
criador. Estamos ante uma metáfora do gênero humano. E a caverna/forno de 
Algor é, por sua vez, metáfora da gruta das profundidades do Centro. Um dos 
valores de Algor/Saramago compartilhados com o mito platônico é a 
solidariedade: 
 

El filósofo que ha logrado evadirse del drama de sombras 
representado en la caverna de la vida terrenal y salir al 
mundo exterior, iluminado por la luz del sol, 
inevitablemente se sentirá impulsado – disse Platón – a 
regresar para comunicar a sus antiguos compañeros de 
prisión la verdad que ha aprendido.  (GUTHRIE, 1994, p.113) 
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 Como o escravo livre da caverna, Algor regressa para seus bonecos de 
barro, inclusive pelos que são deformados por não haver visto antes a luz. O 
resgate filosófico da caverna platônica se concretiza neste ritual familiar 
improvisado que é, simultaneamente, um rito de passagem. O maquinal e perverso 
mundo artificial não tem, contudo, a mesma claridade. O último ato do Centro, 
empenhado em converter tudo em negócio, é inaugura um parque: “EN BREVE, 
APERTURA AL PÚBLICO DE LA CAVERNA DE PLATÓN, ATRACCIÓN EXCLUSIVA, 
ÚNICA EN EL MUNDO, COMPRE YA SU ENTRADA (p.453).  
 O mundo despersonalizado não é capaz de satisfazer as necessidades 
criativas do homem e sim, ao contrário, de submetê-lo a ilusões que não são se não 
sombras de uma realidade que lhe pertence por próprio direito, pelo fato de fazer 
dela e contribuir para sua criação. Não há nada anômalo sobre os ciclos naturais da 
criação-destruição. O que realmente é aterrador é a manipulação que o homem 
moderno pretende impor. O homem é oleiro, criador, dono de si mesmo. A caverna 

de Saramago celebra sua capacidade de decisão e de gozar uma liberdade pela qual 
deve lutar palmo a palmo. Para alcançá-la, é necessário estar plenamente 
consciente das distâncias do seu passado mítico e buscar por soluções que surjam 
com base em toda sua sensibilidade. 

          
Notas 

 

* Tradução de Pedro Fernandes de Oliveira Neto. Este texto foi publicado originalmente 
em La Palabra y el Hombre. Tercera época, n.22 (outono), p.23-29, Universidade 
Veracruzana, Xalapa, México, 2012 e reproduzido nesta edição com aval da autora. 
 
1 A tradução utilizada para esta citação é de Lucy Magalhães em “A Alegoria da caverna”. A 

Republica, 514a-517c. In: MARCONDES, Danilo. Textos Básicos de Filosofia: dos Pré-
socráticos a Wittgenstein. 2a ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000. As outras 

citações no corpo do texto referentes ao mito da caverna estão cf. o original deste ensaio.  
 
2 A tradução utilizada para esta citação é da edição brasileira: SARAMAGO, José. A caverna. 
São Paulo, Companhia das Letras, 2000. As outras citações no corpo do texto referentes ao 
mito da caverna estão cf. o original deste ensaio. 
 
3 “El relato de la creación que figura en el primer capítulo procede de lo que se conoce 
como el Códice Sacerdotal, compuesto por membros de la casta sacerdotal durante su 
cautividad en Babilonia o después. El relato de la creación del hombre y de los animales 
del segundo capítulo se deriva del llamado Documento Jahvista, escrito durante varios 
cientos de años antes que el otro, probablemente durante los siglos VIII o IX antes de 
nuestra era” (FRAZER, 1986, p.10). 
 
4 Segundo Roger Caillois (1988, p.32), toda mitologia interna precisa de uma sintaxe 
determinada, isto é, de uma organização perspectívica através de diversos níveis de 
afetividade.  
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