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Considerações iniciais: o escritor José Saramago 

 
José Saramago (1922-2010) foi considerado, pelo crítico norte-americano 

Harold Bloom (2003), um dos mais talentosos romancistas da contemporaneidade. 
O escritor português é conhecido pelo seu estilo único de escrita, na qual é 
perceptível um tom oral, com frases e períodos longos, regras de pontuação 
transgredidas, como, por exemplo, vírgulas onde, usualmente, estariam pontos 
finais, abolição dos travessões nos diálogos, o que contribui para um fluxo de 
consciência mais vivo e forte, entre outros recursos. Dessa forma, trabalhando com 
a linguagem de modo diferenciado e próprio, mostrando ao leitor que a língua 
proporciona múltiplas possibilidades a quem sabe lidar com ela, José Saramago fez 
com que seu texto fosse identificado em qualquer situação de leitura. 

Num labor metódico e rigoroso no manuseio da língua, a lógica literária de 
Saramago sempre esteve em diálogo com o seu contexto sócio-histórico, através de 
releituras, subversões, reelaborações, contestações, negações, respeitando as 
lindes artísticas que o texto literário parecia lhe impor: 

 
A atividade literária pode ser também uma ação política sem 
deixar de ser literária. Só que nada deve ser feito em 
primeiro grau. Um discurso eleitoralista pode ser bem 
escrito e bem dito, mas se o introduzirmos numa obra 
literária soa falso. A arte tem exigências próprias que devem 
ser respeitadas. (SARAMAGO, 2010, p. 181). 
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Desprovido de qualquer aura mística, Saramago sempre se viu como um 
homem ligado ao seu tempo e compromissado com a escrita ficcional. Mobilizado 
pelas ideias e pelos acontecimentos que se desenrolavam ao seu redor, o escritor 
português construiu uma obra capaz de inquietar o leitor no que tange às suas 
convicções religiosas, existenciais, filosóficas, etc. A profundidade da obra 
saramaguiana requer um leitor atuante, quase que como um outro personagem da 
trama ficcional ou como seu coautor, pois, para ele: “O leitor também escreve o 

livro quando lhe penetra o sentido, o interroga” (SARAMAGO, 2010, p. 326). 

Sempre em diálogo constante com o leitor, o narrador de Saramago instiga, ironiza, 
pensa, questiona aquele, fazendo-o protagonista na reelaboração dos conteúdos 
que são expressos em seu texto literário. 

 
No tocante às temáticas tratadas em sua obra, vemos, por exemplo, uma 

preocupação do escritor com o homem moderno e o seu estar no mundo, o seu 
posicionamento em relação ao passado, a produção de discursos, etc. Na 
torrencialidade da sua narrativa, ele demonstra a fragmentação identitária, o mal-
estar do indivíduo que se encontra perdido na sociedade moderna. Numa 
harmonização entre realidade e ficção junto à quase simbiose entre narrador e 
matéria narrada, Saramago reformula conteúdos oriundos de vários campos do 
saber – História, Filosofia, Teologia, entre outros – e coloca em xeque o passado 
cristalizado, a fim de tratar das inquietações universais que assolam o homem na 
sua relação com os demais e com o mundo.  

Com um texto plurievocativo e que se alimenta de várias fontes, o escritor 
português parece exigir que o leitor (re)elabore sobre o que ali se diz. Os saberes 
na escrita de Saramago fomentam alusões éticas, morais, entre outras, e cada 
elemento está mutuamente ligado a outro. 

Assim, além de uma escrita que subverte a estrutura da língua portuguesa, 
de um narrador que instiga e de um leitor sempre requisitado, Saramago lança 
mão da alegoria1 para tratar daquilo que quer manifestar. A partir do livro Ensaio 
sobre a cegueira, publicado em 1995, o autor recorre constantemente à escrita 
alegórica para “criar” imagens e desdobrar significados além do que 
aparentemente se apresenta na superfície da sua tessitura textual. Assim, tal 
recurso faz dos seus romances, especialmente, um universo significativo particular 
e que também o diferencia dos demais escritores. 

A partir de então, nosso objetivo é refletir acerca de uma possível 
alegorização do ato da leitura em O conto da ilha desconhecida (2008), no qual é 
perceptível a conjugação de elementos que compõem um construto alegórico e que 
nos remete a uma possibilidade de interpretação: a leitura como uma viagem, cujo 
“meio de transporte” seria o livro, a uma ilha desconhecida. Diferindo do símbolo, 

que se manifesta mais pontualmente no texto e cuja interpretação se dá de forma 
mais imediata, a alegoria se faz presente em todo o tecido textual e exige do leitor 
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uma reflexão mais demorada, mais pausada, a fim de que seja apreendida e 
compreendida, visto que: “A interpretação não é um ato isolado, mas ocorre dentro 

de um campo de batalha homérico, em que uma legião de opções interpretativas 
entra em conflito de maneira explícita e implícita” (JAMESON, 1992, p. 13-14).  

Debruçar-nos-emos, portanto, sobre a referida alegorização e discutiremos 
como a escrita alegórica de Saramago multiplica os sentidos, propiciando 
possibilidades de leitura para os que o leem.  
 
Da alegoria  

 
Debruçando-nos sobre o conceito de alegoria, grosso modo, podemos 

afirmar que ela consiste em “dizer o outro”, especialmente, se considerarmos a 

etimologia da palavra, visto que “o termo grego allegoria, composto de allos (outro, 
de outro modo) e agorein (falar, dizer), significa literalmente ‘dizer de outro 

modo’” (GRAWUNDER, 1996, p. 19). Após passar por uma longa história de várias 

reformulações conceituais e ter sido marginalizada pelo prestígio dado à categoria 
do símbolo2 durante o Romantismo, a alegoria foi retomada por Walter Benjamin 
na obra Origem do drama barroco alemão, cuja reflexão sobre a categoria citada 
resultou na sua revalorização, pois fez com que ela fosse vista como algo que 
atingisse a natureza complexa do texto literário. "Dizendo o 'outro', potenciando 
seu momento 'alegórico' é que a literatura se tornava mais artística, mais 
verdadeira. A alegoria não era, portanto, para Benjamin, uma figura ocasional da 
Retórica, mas a essência mesma do literário." (KOTHE, 1976, 95). 
 A alegoria se constitui, portanto, como um procedimento artístico que 
transmite algo no plano verbal ou imagético e diz outra no plano da significação, de 
acordo com a leitura feita pelo interpretante. Numa leitura que faz de Benjamin, 
afirma Merquior (1969): “Reflexo da sua viva consciência da alienação, a alegoria é, 
para ele [Benjamin], o contrário dessa fusão perfeita: é precisamente a 
representação em que há distância entre significante e significado, entre o que está 
dito e o que se quis dizer” (p. 106, grifo do autor). 
 Dessa maneira, a alegoria é pluralista, visto que resulta numa diversidade 
interpretativa, já explicitada anteriormente, que sempre remete a outros e que não 
busca o aparente, jogando com sentidos duplos e figurados. Para tanto, com base 
na crítica alegórica de Benjamin, é necessário que se abandone uma visão 
totalitária, unívoca da obra para que se possa visualizar as camadas de sentido que 
a constituem. A referida categoria se manifesta, portanto, como uma nova proposta 
na arte no concernente à sua produção e recepção, visto que tende a romper com 
uma “concepção fechada do signo”, possibilitando, assim, novos caminhos para a 

interpretação da obra artística, especificamente, a literária.  
 Assim, a alegoria pressupõe um processo hermenêutico, quando da 
criação e da interpretação, possibilitado pela reatualização sígnica e pelas 
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experiências tanto do escritor quanto do leitor. Outrossim, o espectro 
interpretativo fomentado pela alegoria se atualiza mediante uma leitura 
intertextual e a partir de uma dialética histórica e temporal. Elementos formais que 
compõem uma obra explicitam determinados significados, deixam latentes outros, 
abrindo possibilidades, a fim de que níveis de significação sejam alcançados.  
 A alegoria potencializa a palavra, e o deciframento do plano simbólico se 
dá com o resgate das condições históricas e das várias relações no universo 
humano. Isso só demonstra que a alegoria se mostra comprometida com a relação 
entre a arte e o mundo. “Sendo assim, significativamente [a alegoria] oferece mais 

de uma informação, oferece ao seu intérprete a possibilidade de exercício 
hermenêutico que ultrapassa os limites do emotivo, para envolvê-lo em sua 
unidade emotivo-intelectual, como ser histórico” (GRAWUNDER, 1996, p. 28). 
 Destrinchando a concepção de alegoria benjaminiana e fazendo um 
contraponto entre esta categoria e as de símbolo (Goethe) e figura (Auerbach), 
Merquior (1969) traça um paralelo entre a natureza “plástica” do símbolo 

(conceito clássico-romântico) e a natureza “temporal” da alegoria, identificando 

certas questões históricas do pensamento de Benjamin essenciais para o 
entendimento da concepção de alegoria, já que esta possui fundamentos ancorados 
na História. Assim, comparado a ruínas3, o conceito alegórico benjaminiano é 
apresentado como um procedimento inerente e característico da arte e do 
romance moderno. 
 A revalorização da alegoria é a chave da estética de Benjamin, visto que 
para este “a alegoria não é uma brincadeira técnica com imagens, mas uma forma 
de expressão, assim como a fala e a escrita” (BENJAMIN, 1986, p.19); logo, a 

alegoria é menos uma mera cópia da realidade do que o desdobramento de novos 
significados. Para compreender melhor a definição desta categoria, Merquior 
(1969) retoma a contraposição entre símbolo e alegoria, tratada por Benjamin e já 
apontada no parágrafo anterior: “O símbolo tem uma natureza “plástica”, porque é 

condensação imediata da idéia [sic] na forma adequada; a alegoria, em vez disso, é 
“temporal”, porque sempre exprime algo diverso do que se pretendia dizer com 

ela”. (MERQUIOR, 1969, p.104). 
 Inferimos, portanto, que o símbolo carrega uma ideia que não pode ser 
controversa quando na interpretação, sendo como que um “reflexo” do que 

significa ou representa e que implica, assim, certa limitação ou ilusão 
interpretativa devido a sua significação imediata. A alegoria, por sua vez, 
possibilita certa diversidade de interpretação passível de variações, haja vista estar 
ligada à mutabilidade temporal e por depender, também, do conhecimento de 
quem a interpreta. 
 Além de refutar o aspecto monista do símbolo, Benjamin também nega o 
caráter totalmente abstrato da alegoria, condenado por Goethe. O aparente 
desprezo dado pela alegoria à realidade terrena só corrobora a sua faceta ambígua, 
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pois a referida categoria, necessariamente, se apega à realidade concreta 
supostamente desvalorizada. Para tanto, Merquior lança mão da comparação entre 
a referida categoria e a de figura de Auerbach (1997), para “afastar o preconceito 
que vê no alegórico algo necessariamente abstrato e, em consequência, 
antiestético” (1969, p.107). Observando o parentesco existente entre figura e 

alegoria, é notório que as duas categorias possuem conexão com o registro 
histórico.  
 Todavia, o fato de a alegoria ser “anacrônica” e o direcionamento que ela 

dá à interpretação irão diferi-la da concepção de figura, visto que esta aponta para 
o passado e para o presente a que a obra se refere; aquela, por sua vez, “se 

compromete com o futuro”. A partir de então, Benjamin dissolve o 
“abstracionismo” atribuído à alegoria, comparando-a com o conceito de figura 
tratado por Auerbach e considerando a polissemia, a abertura, a hostilidade ao 
monismo e a ancoragem histórica que fomentam a sua concepção alegórica. 
 Assim, vemos que a alegoria não é meramente um discurso que faz 
alusão a uma significação outra e única, recurso opositor ao símbolo. Na verdade, 
ela é uma forma de expressão que resulta em diversas significações, a partir do 
próprio processo de leitura. Dessa maneira, “o tratamento alegórico facilita a 

entrada em cena do leitor, que, com seus valores e expectativas socialmente 
condicionadas, empresta ao texto uma pluralidade de significações, com base na 
própria estratégia de composição do texto” (COSTA LIMA, 1981, p.76). 
 
O conto da ilha desconhecida 

 
 Partindo para a obra O conto da ilha desconhecida, podemos inferir uma 
nova possibilidade hermenêutica: a alegorização do ato da leitura. Conhecida pela 
metáfora da busca do ser, onde cada sujeito é uma ilha a ser conhecida, o conto 
propicia um outro horizonte de significado que diz respeito à leitura como uma 
ilha desconhecida. Essa afirmação tem força junto ao pensamento de Vincent 
Jouve, quando este diz que “ler, pois, é uma viagem, uma entrada insólita em outra 
dimensão” (2002, p. 109).  
 A fim de corresponder às expectativas deste trabalho, encontramos na 
alegoria o arcabouço que sustenta a interpretação que pretendemos apresentar 
por contemplar os elementos extrínsecos à obra, mas, ao mesmo tempo, 
assimilados na contextura material em análise. Por isso, entendemos tal conto 
como uma alegorização do ato da leitura, pois o escritor português faz uso de 
elementos que contribuem para expressar uma ideia que não repousa na superfície 
textual, isto é, o autor lança mão de imagens, fomentando outras visões e 
levantando outros questionamentos que diferem do que, aparentemente, ele 
demonstra. 
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 Essa alegoria encontra-se em toda a obra, desde a tentativa de um homem a 
conseguir um barco do rei até o momento em que ele se lança ao mar em busca da 
ilha desconhecida. O trato dado à linguagem no ato criador direcionará a leitura do 
texto, isto é, no nosso caso, o uso da alegoria é subsidiada, ou melhor, manifestada 
pela linguagem, atribuindo, dessa forma, sentidos outros ao tecido textual e aos 
seus elementos.  

Temos na referida obra a própria viagem (vista, aqui, como um ato de 
leitura) à Ilha Desconhecida e a fuga do que já é conhecido, que se fazem 
imprescindíveis, tanto para um apuramento da percepção de mundo do 
protagonista do enredo, quanto para o seu conhecimento próprio e 
amadurecimento reflexivo. No ato da leitura assim também acontece: é primordial 
navegar além do real, do que já existe para poder atingir o seu entendimento. 

Tal reflexão sobre o ato da leitura, possivelmente alegorizado por 
Saramago, se faz necessária pelo fato de que esse hábito parece estar esvaziado de 
sentido e importância não somente na esfera individual, mas na social também. A 
leitura carrega consigo valor político, ético, histórico, entre outros, e que influencia 
significativamente na relação do homem consigo, com os demais e com o mundo 
que o cerca. Com a leitura, vemos manifestas representações socioculturais, 
forjamos identidades, firmamos lugares de debates, mobilizamos nosso universo 
de conhecimento e desenvolvemos atitude crítica. 
 No campo político, vemos como a Educação é negligenciada e quanto a 
organização política nada faz quando diz respeito ao acesso à leitura. Trazendo 
para a nossa realidade, a própria história do livro e da leitura no Brasil mostra os 
empecilhos existentes para impedir a entrada e a disseminação do livro no nosso 
país, como ressalta Alessandra El Far: 
 

(...) é preciso frisar que o livro em nosso país nem sempre foi 
algo cotidiano e trivial. Por conta da política colonial 
portuguesa, que proibia qualquer tipo de impressão, e de um 
limitado acesso à instrução e à educação, o volume impresso 
no Brasil, por um longo período percorreu circuitos bastante 
restritos. Não foram poucos os viajantes europeus que 
escreveram em seus diários seu espanto com a ausência de 
algum texto impresso nas casas dos brasileiros. (EL FAR, 
2006, p. 9-10). 

 
 Vê-se que as dificuldades para o alcance do livro e da leitura no Brasil vêm 
desde a colonização e perduram até hoje. Séculos de escravidão levaram os 
sucessivos governantes do nosso país a se descuidarem da Educação e é sabido que 
o livro é significativo na formação de indivíduos pensantes e críticos, o que seria 
“perigoso” para os líderes de qualquer nação, especialmente, a brasileira. Além 
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disso, há o desinteresse por parte da própria população em relação ao texto 
impresso, o alto preço dos livros e a alienação guiada pela mídia. 
 Os trâmites burocráticos e as hierarquias institucionais que dificultaram o 
contato próximo e rotineiro dos brasileiros com o livro parecem configurar uma 
situação alegorizada no conto e identificada no seguinte trecho: 
 

Então, o primeiro-secretário chamava o segundo-secretário, 
este chamava o terceiro, que mandava o segundo, e assim 
por aí fora até chegar à mulher da limpeza, a qual, não tendo 
ninguém em quem mandar, entreabria a porta das petições 
(...), O suplicante dizia ao que vinha, isto é, pedia o que tinha 
a pedir, depois instalava-se a um canto da porta, à espera de 
o requerimento fizesse, de um em um, o caminho contrário, 
até chegar ao rei. (...), o rei demorava a resposta, e já não era 
pequeno sinal de atenção ao bem-estar e felicidade de seu 
povo quando resolvia pedir um parecer fundamentado por 
escrito ao primeiro-secretário, o qual, escusado seria dizer, 
passava a encomenda ao segundo-secretário, este ao 
terceiro, sucessivamente, até chegar outra vez à mulher da 
limpeza, que despachava sim ou não conforme estivesse de 
maré. (SARAMAGO, 2008, p. 6-9). 

 
Podemos observar que nas figuras do rei e dos secretários concentram-se 

alegoricamente todos os obstáculos que dificultam o acesso e a realização da 
leitura. É perceptível da situação descrita acima indícios que apontam para o 
período colonial no Brasil, no qual foi instituída a censura lusitana comandada pela 
Real Mesa Censória, criada em 1769. Tal censura tinha como objetivo impor limites 
à circulação de ideias, especialmente, proibindo a difusão de obras que pudessem 
“comprometer” a ordem vigente. Era através da Mesa Censória, formada por um 

presidente e sete deputados ordinários, que a concessão de licenças para 
comercialização, impressão, encadernação e autorização para posse de livros ou 
quaisquer textos impressos era dada, o que gerou certa inquietação na minoria 
letrada do nosso país. 

Voltando-se para o ato da leitura, é fato aquela leitura superficial e o espaço 
inexistente dado a esse hábito na vida de algumas pessoas, pois a leitura dá algum 
trabalho, exige certo esforço por parte do leitor, até por que, “o texto não é 

somente uma ‘superfície’, mas também um ‘volume’” (JOUVE, 2002, p. 29), ou seja, 

o texto tem uma profundidade significativa que precisa ser alcançada, mas, para 
que isso ocorra, é necessário disposição, esforço para que a leitura possa, 
finalmente, fazer sentido. Como afirma Jean-Paul Sartre: 
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Não se deve achar, com efeito, que a leitura seja uma 
operação mecânica, que o leitor seja impressionado pelos 
signos com a placa fotográfica pela luz. (...) Assim, desde o 
início, o sentido não está mais contido nas palavras, pois é 
ele, ao contrário, que permite compreender a significação de 
cada uma delas; e o objeto literário, ainda que se realize 
através da linguagem, nunca é dado na linguagem (...). Do 
mesmo modo, as cem mil palavras alinhadas num livro 
podem ser lidas uma a uma sem que isso faça surgir o 
sentido da obra; o sentido não é a soma das palavras mas sua 
totalidade orgânica. (SARTRE, 2006, p. 37). 

 
O leitor, portanto, tem um papel ativo na busca do sentido da obra e na 

construção de sua significação, ele interroga e é interrogado por ela, haja vista que 
a leitura se constitui como um processo de desalienação. O campo de significação 
da obra está além da linguagem e não na sua superfície. Além disso, podemos 
inferir que o próprio conceito de alegoria se encontra implícito no excerto acima, 
quando Sartre trata do caráter enigmático e refuta o imediatismo da interpretação, 
visto que “as cem mil palavras alinhadas num livro podem ser lidas uma a uma sem 

que isso faça surgir o sentido da obra”. As palavras não estão associadas a uma 
significação exclusiva; o leitor só conseguirá “pegar” o objeto a partir do momento 

que atentar aos rastros do construto alegórico no texto literário. 
O leitor “eficiente” sabe que sempre poderá ir mais fundo na sua leitura, 

explorar e desvendar as conexões que constituem o texto, alçar sua interpretação, 
pois a obra legitima a leitura, bem como é legitimada por ela. Esse tipo de leitor se 
faz presente na referida obra, cujo enredo alegórico da leitura é marcado pela 
insistente busca de uma ilha desconhecida pelo protagonista, como se vê abaixo, 
quando este recebe um barco do capitão após seu pedido ter sido aceito pelo rei: 

 
O capitão tornou a ler o cartão do rei, depois perguntou, 
Poderás dizer-me para que queres o barco, Para ir à procura 
da ilha desconhecida, Já não há ilhas desconhecidas, O 
mesmo me disse o rei, O que ele sabe de ilhas, aprendeu-o 
comigo, É estranho que tu, sendo homem do mar, me digas 
isso, que já não há ilhas desconhecidas, homem da terra sou 
eu, e não ignoro que todas as ilhas, mesmo as conhecidas, 
são desconhecidas enquanto não desembarcarmos nelas, 
Mas tu, se bem entendi, vais à procura de uma onde nunca 
ninguém tenha desembarcado, Sabê-lo-ei quando lá chegar, 
Se chegares, Sim, às vezes naufraga-se pelo caminho, mas, se 
tal me viesse a acontecer, deverias escrever nos anais do 
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porto que o ponto a que cheguei foi esse, Queres dizer que 
chegar, sempre se chega, não serias quem és se não o 
soubesses já. (SARAMAGO, 2010, p. 25). 

 
 Temos no protagonista do conto um leitor alegorizado como um ser 
sensível e aberto para o constante aprendizado que se faz com o ato da leitura. 
Podemos considerá-lo, também, um leitor amadurecido, visto reconhecer as 
possibilidades interpretativas às quais pode alcançar ou não e as significações com 
as quais pode deparar e que não foram previstas.  

Ademais, identificamos também a própria alegorização do universo da 
alegoria, “onde não existe mais ponto fixo e imutável, nem no objeto, nem no 

sujeito da interpretação alegórica, que garanta a verdade do conhecimento” 

(GAGNEBIN, 1999, p 46). Esta última constatação é reforçada pelo fato de o 
protagonista afirmar que só saberá da ilha desconhecida quando lá desembarcar e 
passar a conhecê-la, o que só ocorrerá caso ele não naufrague no caminho. 

Tendo como referência a visualização das imagens - o barco, a ilha 
desconhecida, a viagem, o rei, o protagonista que se aventura no mar junto com a 
mulher da limpeza - construídas pelo autor através da relação de determinados 
signos, reafirmamos com base em Benjamin que “a alegoria não está livre de uma 
dialética correspondente, e a calma contemplativa, com que ela mergulha no 
abismo entre o Ser visual a Significação, não tem nada da auto-suficiência [sic] 
indiferente que encontramos na intenção, aparentemente afim, do signo” (2004, p. 
180). As imagens identificadas na narrativa de Saramago são fragmentos de um 
conjunto alegórico que aliena os signos de suas usuais significações, estabelecendo 
um abismo entre o sentido das coisas e as próprias coisas para permitir leituras 
várias. 

Assim, por mais que o recurso da alegoria esteja fortemente presente em 
sua obra, Saramago nos deixa livres, como seus leitores, para alcançar outros 
horizontes interpretativos. A alegorização da leitura em O conto da ilha 
desconhecida nos prova isso, visto ser resultado de um olhar mais demorado e 
pautado em um específico campo teórico que permitiu tal liberdade de 
interpretação. 
 
Considerações finais 

 

Notamos como a alegoria, na arte, possibilita a percepção da sociedade 
moderna e de tudo que a caracteriza. Na interpretação que aqui pretendemos 
traçar, buscamos uma identificação significativa do arranjo alegórico que nos 
permitisse pensar sobre o ato da leitura. Ressaltamos ainda como esse recurso é 
constitutivo da ficção de José Saramago, resultante do seu esforço reflexivo sobre a 
sociedade na qual esteve inserido e na qual atuou. 
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A visão alegórica das coisas nos faz entender os desdobramentos da arte – 
forma, conteúdo, criação, linguagem - e os seus efeitos sobre o homem. “A obra 

‘montada’ aponta para o fato de ter sido composta a partir de fragmentos da 
realidade” (BÜRGUER, 2012, p. 132), permitindo um modo diferente de recepção, 

na qual a leitura e a interpretação ocorrem sem fechar a obra num todo 
significativo exclusivo. Assim é como acontece com a alegoria quando esta 
constitui uma obra.  

Os signos, as palavras usadas pelo escritor português alcançam outra 
dimensão de sentido, onde o leitor “tem perfeitamente o direito de não se 

preocupar com o sentido alegórico indicado pelo autor e de ler o texto nele 
descobrindo outro completamente diferente” (TODOROV, 1975, p. 73). Apesar de 

ser uma narrativa curta, a obra em análise é suficiente para suscitar diversas 
associações às experiências do leitor, oportunizando a este a percepção de um 
outro olhar sobre o texto.   

Por isso, termos identificado uma alegorização do ato da leitura em O conto 
da ilha desconhecida, conhecido somente pela metáfora da busca do ser. Contudo, 
devemos destacar que tal interpretação se deu através de pistas ambientadas no 
referido texto e de indícios que apontam para determinado contexto sócio-
histórico. Em outras palavras e de forma mais geral, vale salientar que para esse 
mundo ser visto enquanto ruína através do alegórico, o universo precisa estar 
calcado na memória, pois a alegoria se vale dos fragmentos e dos estilhaços 
históricos para ser interpretada como tal, especialmente, em um texto literário. 

Por fim, é notório como a estética do alegórico alcançou certa amplitude 
devido à fecundidade do seu conceito e, especialmente, da sua revalorização feita 
por Walter Benjamin. Dessa forma, aprofundando a discussão acerca da alegoria, 
procuramos tentar compreender um pouco mais a busca de sentido para a escrita 
de ficção. 
 

Notas 

 
1 Categoria hermenêutica chave da estética do alemão Walter Benjamin, tratada na obra 
Origem do drama barroco alemão, cuja escrita finalizou em 1925. 
 
2 A referida categoria foi veemente defendida por Goethe em detrimento da concepção de 
alegoria, vista pelo escritor alemão como indigna de reflexão. 
 
3 Citado por Rouanet (2008), Benjamin afirma: “As alegorias são no reino do pensamento o 
que as ruínas são no reino das coisas. (...) O que jaz em ruínas, o fragmento significativo, o 
estilhaço: essa é a matéria mais nobre da criação barroca... A criação completa do novo era 
a ruína.”. 
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