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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os nomes, de José Saramago, narra as buscas de um homem, solitário e 

preso à trivialidade, por uma mulher cujas feições só angariará conhecer através dos 

seus registros na Conservatória onde trabalha, da conversa que mantém com os 

mais próximos e do que descobre nas investigações realizadas na escola onde 

estudou o ícone de suas buscas. Constrói, portanto, um retrato possível sobre a 

desconhecida. Talvez porque todo retrato é sempre uma possibilidade; e também é 

característica da obra saramaguiana essa constante construção de possibilidades, 

desde a maneira como o escritor sugere o hibridismo dos gêneros (romance-manual, 

romance-ensaio, romance-evangelho, romance-conto, romance-parábola) à 

maneira como perfaz a história e as situações ficcionais.  

Mas, é o desfecho produzido do embate com as buscas o que destacamos aqui. 

Sem acesso à ficha na qual estava registrada a morte da mulher motivo da procura 

do Sr. José – é este o nome da protagonista do romance em questão – o conservador 

sugere que ele recrie outra ficha. Isto é, que substitua o certo pelo possível. A 

resposta da personagem é dada pelo interesse de voltar a mergulhar entre os 

extensos labirintos da Conservatória na tarefa de resgatar o verbete da escuridão 

dos esquecidos.  

Esta ação, para além de marcar um retorno da personagem à sua origem, 

como se o narrador provocasse o leitor a concluir como num círculo o circuito da 

existência das ações da narrativa, é responsável por uma diversidade de leituras 

possíveis. Uma delas, refere-se à responsabilidade reservada aos vivos pela 

memória dos mortos. Aos olhos de Saramago, dentro e fora do romance, é tarefa 

nossa sempre retornarmos ao passado.  

E esse retorno não responde apenas pelo zelo que devemos aos que não estão 

mais entre nós. É, sobretudo, um exercício de tornar presente o vivido para que esse 

presente se constitua da maneira mais coerente possível. Isto é, não está em questão 

repetir o passado ou lembrar dos mortos como uma dívida para com eles e uma 

alternativa de expiá-los dos erros cometidos. Esta última alternativa, aliás, se fosse 

o caso de tomá-la, entraríamos em total contradição com o pensamento crítico e 

coerente do escritor porque trata-se de uma ideia irrigada pela condição comum do 

Cristianismo. E, é preciso notar, mesmo que já tenha sido notado, que uma das 

tarefas do pensamento e da literatura saramaguiana foi sempre a de romper com 

esses lugares comuns sedimentados por certas particularidades da compreensão 
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ocidental, tal como observou, acertadamente Miguel Real no ensaio “José Saramago 

ou a literatura como fundadora da palavra” (1999). 

O que está em questão, nesse compromisso entre vivos e mortos, é uma 

relação de memória. O homem e toda a existência é condicionada por uma rede de 

memória. Ela nos diz quem fomos, quem somos e estabelece leis para o que 

poderemos nos tornar. O apagamento da memória, como quer os atuais modelos de 

vida fornecidos pela sociedade do capital, por exemplo, é um grave perigo contra a 

civilização, assim como é a fresta principal pela qual se espreita a barbárie. 

Pouco antes da sua morte em março desse ano, Imre Kertész lamentava a 

morte de toda uma geração que, como ele, havia padecido os horrores do nazismo 

na Europa e como esse fim coincidia com o avivamento dessa sombra naquele 

continente. No Brasil, para citar outro exemplo, não é com tranquilidade que os sãos 

assistem desde há dois anos o levante de uma diversidade de movimentos cujas 

ideias são as mais retrógradas possíveis porque atentam abertamente contra as 

relações humanas: seja o endeusamento da ditadura militar, da castração química 

para gays, da revalidação das escolas e das universidades como zonas de formação 

técnica totalmente desprovida da capacidade crítica, cidadã e de intervenção 

política na sociedade, entre outros barbarismos. O esquecimento, o descaso com o 

passado – que é também um descaso com a voz do outro – são perigosos no instante 

em que desvia o homem da sua condição para a condição de objeto destituído de 

sensibilidades; o levante do homem tornado coisa entre coisas, para dialogar com 

um conto de José Saramago (“Coisas”, de Objecto quase) muito atual sobre isso que 

agora falamos. 

É em nome das memórias daqueles que dedicaram suas vidas ao exercício 

libertador das consciências, um exercício que os irmanaram com homens como José 

Saramago, que esta edição da REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS fala. Por 

isso, é simbólica a presença, outra vez, da voz de Cláudio Capuano (em memória) a 

quem soma a presença (de igual maneira) da professora Lílian Lopondo. A eles, um 

coro de outros leitores, que presentificam com suas incursões uma obra tão 

necessária para esses dias escusos e sempre necessária porque nos é um constante 

chamado à condição humana que há muito tem nos escapado. Por isso, também um 

editorial que é quase a reescrita daquilo que foi escrito na edição anterior deste 

periódico. Não é possível tomar isso como mera repetição, porque não é. Cada 

itinerário por mais que siga o mesmo itinerário já percorrido é outro e não o mesmo. 

Que o diga aquele senhor da Conservatória do Registo Geral. Que o diga essa 

necessidade de não apagamento da memória ou sua substituição por uma falsa 

possibilidade. 
 

 

 

 

 

Equipe editorial  
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“VEM DE QUE O POEMA?” 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A 

POESIA DE JOSÉ SARAMAGO 
 

 

SANDRA FERREIRA  

 

 

 

 

 
 

 

Ó palavras de ferro, ainda sonho 
dar-vos a leve têmpera do vento 
Carlos de Oliveira 

As redes de pescar palavras são feitas de palavras 
Octavio Paz 

 

 

O primeiro livro de poemas de José Saramago, Os poemas possíveis, foi 

publicado em 1966, na reverenciada coleção Poetas de Hoje, da Portugália Editora. 

Saramago voltou à poesia em 1970, com Provavelmente Alegria e, cinco anos depois, 

em 1975, encerraria o ciclo poético com O ano de 1993, que singularmente une prosa 

e poesia na forma criativa de versículos desprovidos de pontuação. A produção 

poética de Saramago, comparada à de romances, é quase exígua, mas digna de nota 

como prática escritural. 

Ao realizar um balanço crítico da poesia saramaguiana, focalizando o papel 

decisivo dessa poesia para o estabelecimento da “maioridade expressiva” do autor, 

alcançada com os romances da década de 1980, Horácio Costa afirma que, no tocante 

à totalidade e à fragmentaridade, a experiência poética de José Saramago – 

considerada pelo ensaísta em relação à obra posterior, mas sobretudo em si mesma 

– funciona tanto como “divisor de águas” quanto como “manancial”, por constituir 

uma etapa decisiva de embate com a linguagem e suas plurais operações textuais, 

em que aflora “uma sensibilidade linguística que jamais deixou de estar presente na 

sua prosa” (COSTA, 1997, p.84) 

O crítico Fernando J. B. Martinho (1999), em “Para um enquadramento 

periodológico da poesia de José Saramago”, afirma que a obra poética de José 
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Saramago mantém relação estreita com a origem etimológica do vocábulo poesia, 

que remete a fazer. O próprio Saramago, em entrevista a Carlos Reis, declarou: 

 

Quando escrevi poesia, tudo aquilo foi pensado; lembro-me 

de que o poema era muito fabricado, no melhor sentido que 

a palavra tem [...], ao passo que os afloramentos poéticos nos 

meus romances surgem, não há fabricação poética nos meus 

romances. A mesma coisa não posso dizer, talvez, da poesia. 

A poesia é fabricadamente poesia. (apud REIS, 1998, p.111)  

 

Em “Da possibilidade da poesia: Os Poemas Possíveis de José Saramago”, a 

ensaísta Maria de Lourdes Cidraes (1999, p. 37) mostra-se convicta do interesse e 

do valor daquela tríade poética saramaguiana. Elege, para análise detida, Os poemas 

possíveis, assinalando a notória individualidade dessa obra a partir do 

estabelecimento dos eixos semânticos estruturadores dos livros de poemas. Avalia 

que, embora exista uma linha de continuidade temática entre os dois livros, Os 

poemas possíveis e Provavelmente alegria, são empregadas novas formas de 

expressão no segundo, a exemplo dos longos poemas em verso. Para Cidraes, a 

validade da poesia em apreço é decorrente de “sua específica realização escritural” 

(1999, p. 38) e não apenas de sua possível natureza de depositária de temas e 

motivos recorrentes, em que seriam perceptíveis certas obsessões da obra de 

Saramago.  

O propósito deste artigo é considerar alguns poemas de José Saramago em 

que especificidades do fazer poético ou de seu ingrediente fundamental, a palavra, 

são convertidas em motivo, a partir do qual é realizado um movimento em que o 

poema contempla sua própria face e sonda seus ângulos diversos, constituindo, 

assim, um nítido núcleo metapoético.  

No ensaio “Linguística e Poética”, Roman Jakobson afirmou que a Poética 

trata especificamente de uma ampla questão: “Que é que faz de uma mensagem 

verbal uma obra de arte?” (JAKOBSON, 1995, p. 118). Conforme Jakobson, o objeto 

principal da poética é o estabelecimento das differentia specifica entre a arte verbal 

e as demais artes, por meio da descrição dos valores intrínsecos da obra literária. 

Chamou poética à função da linguagem cuja tônica é centrada na mensagem e, por 

essa razão, possui, como traço característico indispensável, a projeção do princípio 

de equivalência do eixo de seleção sobre o eixo de combinação. Para o linguista 

russo, embora o verso se defina como figura de som recorrente, as convenções 

poéticas não se podem restringir ao plano sonoro, porque o princípio de 

equivalência na sequência tem significado muito mais amplo, o que o leva a afirmar 

que a concepção de poesia, defendida por Valéry, como “hesitação entre o som e o 

sentido” (JAKOBSON, 1995, p. 144) será sempre mais válida que o isolacionismo 

fonético. 
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Se a equivalência é o recurso constitutivo da sequência, convém não esquecer 

que a metalinguagem, como observa Jakobson, também faz uso sequenciado de 

unidades equivalentes, por exemplo, ao combinar expressões sinônimas numa 

sentença equacional. Para Jakobson, poesia e metalinguagem estão em oposição 

diametral, já que no enunciado metalinguístico, ao contrário do poético, a sequência 

é usada para construir uma equação (A=A). 

Nos poemas a seguir considerados, a função poética aciona a função 

metalinguística para compor imagens do que seja o poema. Para iniciar: 

  

Arte poética 

Vem de quê o poema? De quanto serve 

A traçar a esquadria da semente: 

Flor ou erva, floresta e fruto. 

Mas avançar um pé não é fazer jornada, 

Nem pintura será a cor que não se inscreve 

Em acerto rigoroso e harmonia. 

Amor, se o há, com pouco se conforma 

Se, por lazeres de alma acompanhada, 

Do corpo lhe bastar a presciência. 

 

Não se esquece o poema, não se adia, 

Se o corpo da palavra for moldado 

Em ritmo, segurança e consciência.  

(SARAMAGO, 1999, p. 20) 

 

O poema é composto por duas estrofes. Nove versos brancos formam a 

primeira e três, a segunda. O título remete prontamente à tradição clássica, 

especialmente a Horácio1 e à amplamente cultivada propensão da poesia para 

contemplar a si mesma. O enjambement presente na primeira estrofe determina que 

a mesma esteja regida pelo número três: a cada três versos, um enunciado completo 

é formado. A primeira estrofe, uma nona, se compõe de três segmentos dessa 

natureza e, assim, a última estrofe também resulta orientada por esse princípio 

interno de composição: três versos encadeados. O eixo da equivalência projeta-se 

sensivelmente sobre o da combinação. 

 O primeiro verso contém uma interrogação sobre qual seja a especificidade 

do poema, aquela mesma questão que os teóricos dizem constituir a essência da 

Poética. A resposta à indagação inicial compõe-se por uma rede metafórica que 

aciona campos semânticos variados: esquadria da semente, pé/jornada, 

pintura/cor, amor/alma/corpo. Aparentemente díspares, resultam alinhados pela 

complexidade que os anima e justifica a seleção dos mesmos para compor a 

resposta: o poema vem “de quanto serve / a traçar a esquadria da semente:/ Flor ou 
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erva, floresta e fruto”. A figura inicialmente dada, “esquadria da semente”, combina 

os universos arquitetônico e vegetal, subordinando o segundo ao primeiro. A 

geometria implícita no conceito de esquadria (ângulo reto) é dada como ordenadora 

da semente, submetida às leis do mundo natural. A metáfora “esquadria da 

semente”, ao conotar engenho, reprodução e crescimento, remete à proporção 

áurea2, que matematicamente rege a natureza e, com frequência, a arte. O terceiro 

verso, aposto do segundo, enumera recortes do crescimento da semente, nos seus 

desdobramentos possíveis. Os três versos iniciais, portanto, combinam 

questionamento e resposta acerca do poema como uma criação de espontaneidade 

aparente, como a da natureza. 

 Tanto é assim que a próxima sequência, composta por três versos 

metafóricos, se inicia adversativamente: “Mas avançar um pé não é fazer jornada/ 

Nem pintura será a cor que não se inscreve / Em acerto rigoroso e harmonia”. A 

negação opositiva enfatiza a desproporção entre A (avançar um pé; cor) e B 

(jornada; pintura), aludindo a um dificultoso desvão a ser cuidadosamente 

suprimido, desvão idêntico ao existente entre encadear palavras e compor um 

poema, teor das metáforas nos versos ora referidos. Os atributos que conferem arte 

à pintura são o “acerto rigoroso” e a “harmonia” da cor. De modo equivalente, o que 

equilibra o amor, nos três últimos versos da primeira estrofe, é uma capacidade de 

submeter os apetites à convivência harmônica, sobrepondo os prazeres da mente 

aos do corpo3. Mesmo com essa sobreposição, o amor é ainda apreciado como objeto 

complexo de uma procura, à qual Edgar Morin outorga, recorrendo à fórmula de 

Rimbaud, um duplo estatuto: “procura de uma verdade que esteja, ao mesmo tempo, 

numa alma e num corpo” (MORIN, 1997, p. 34). 

 O percurso figurativo da primeira estrofe contém metáforas oriundas dos 

âmbitos natural, artístico e afetivo, os três referidos como instâncias de contínuo 

exercício de busca da justa medida, aquela que torna o poema arte da palavra. Essa 

arte de criação do poema é definida por uma predicação em que são estabelecidas 

qualidades (“ritmo, segurança e consciência”) vinculadas semanticamente ao 

percurso figurativo anterior. Conforme declara Alfredo Bosi: 

  

Predicar é admitir a existência das relações: atribuir o ser à 

coisa; dizer de suas qualidades reais ou fictícias, de seus 

movimentos, de seus liames com outras coisas, referir o curso 

da experiência. Predicar é exercer a possiblidade de ter um 

ponto de vista. (BOSI, 1983, p. 25) 

 

 O poema “Arte poética”, portanto, é tecido com versos em que o eu-lírico 

projeta o eixo das semelhanças no eixo das contiguidades, compondo uma analogia 

tríplice para chegar à genealogia do poema, cuja estrutura ôntica compõe-se de 

palavras, sendo-lhe crucial a seleção e a combinação, a eleição do tema, o modo de 
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compor, a cadência do verso, dentre outros aspectos. A poética saramaguiana parece 

propor um contínuo-harmonioso em que, como postulava T. S. Eliot, a poesia não se 

afastasse demais da língua cotidiana. Consideremos o poema “Processo”: 

 

As palavras mais simples, mais comuns, 

As de trazer por casa e dar de troco, 

Em língua doutro mundo se convertem: 

Basta que, de sol, os olhos do poeta, 

Rasando, as iluminem.   

(SARAMAGO, 1984, p. 20) 

 

Esse poema breve, um quinteto, assinala a peculiar tensão da forma da 

mensagem literária como desautomatizadora do valor de sugestão das formas 

verbais depauperadas pelo emprego prático cotidiano. Por meio dessa tensão entre 

linguagem cotidiana e linguagem literária, o eu-lírico sonda o poético enquanto 

código linguístico e celebra a alquimia produzida pelos poetas no trato com as 

palavras, matéria-prima compartilhada por todos os usuários da língua, mas a que 

o poeta, como criador-alquimista, consegue infundir vida nova. Keneth Burke 

afirmou que o retorno dos símbolos na poesia é semelhante à ritualização da 

experiência religiosa e, quando o símbolo retorna, a repetição evidencia “um novo 

fator, que é o estilo” (BURKE, 1989, p. 72). A recorrência da consideração sobre o 

poema, a palavra e o poeta, tornados símbolos4 de criação/criatividade, é patente na 

obra poética de Saramago, constituindo uma de suas marcas estilísticas.  

No poema “Processo”, o eu-lírico sugere que a linguagem poética possui 

função distinta daquela comunicativa, característica do uso rotineiro da língua. Para 

Hugo Friedrich, “a língua poética adquire o caráter de um experimento, do qual 

emergem combinações não pretendidas pelo significado, ou melhor, só então criam 

o significado. O vocabulário usual aparece com significações insólitas” (FRIEDRICH, 

1978, p. 18). Esse mecanismo, intensificado pela lírica moderna, consiste no 

funcionamento básico da significação dos textos literários, que, como lembra Paul 

Ricouer, são opostos aos científicos, cujas significações se devem entender 

literalmente. Essa diferença resulta do “excesso de sentido, característico das obras 

literárias” (RICOEUR, 2009, p. 67). A metáfora, definida como “poema em 

miniatura”, é um dos fatores principais desse excesso que contribui para que, no 

discurso literário, várias coisas sejam simultaneamente especificadas, resultando 

disso um “uso positivo e produtivo da ambiguidade” (RICOEUR, 2009, p. 70). 

A potência transfiguradora das palavras, inerente à poesia, é cantada nos 

decassílabos de “As palavras são novas”: 

 

As palavras são novas: nascem quando 

No ar as projetamos em cristais 
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De macias ou duras ressonâncias. 

 

Somos iguais aos deuses, inventando 

Na solidão do mundo estes sinais 

Como pontes que arcam as distâncias  

(SARAMAGO, 1985, p. 55) 

 

Essa crença numa dimensão poética transcendente tem seu contraponto em 

uma poética da impotência, na qual irrompe um eu-lírico descrente da criação 

artística como redenção possível para a opressão do mundo, conforme se verifica 

nos decassílabos de “Poema seco”: 

 

Quero escusado e seco este poema 

Breve estalar de caule remordido 

Ou ranger de sobrado onde não danço. 

Quero passar além com olhos baixos, 

Amassados de mágoa e de silêncio, 

Porque tudo está dito e já me canso.  

(SARAMAGO, 1985, p. 43) 

 

Ou ainda nos decassílabos de “Não diremos mortais palavras”: 

 

Não diremos mortais palavras, sons 

Molhados de saliva mastigada 

Na dobagem dos dentes e da língua. 

Coadas entre lábios, as palavras 

São as sombras confusas, agitadas, 

Do vertical silêncio que se expande.  

(SARAMAGO, 1985, p. 42) 

 

Os dois sextetos antes referidos revelam um movimento pendular entre a 

positividade e a negatividade da crença na capacidade de a palavra poética iluminar 

o real. De qualquer modo, neste eu-lírico nada ingênuo, é perceptível o cruzamento 

de uma inteligência crítica com o exercício da poesia, que é compreendida e 

praticada, em linha semelhante à proposta por Paul Valéry, como a “substituição de 

uma ação espontânea por uma ação refletida”5 (VALÉRY, 1991, p. 23). 

Na metapoesia de Saramago, portanto, é evidente a consciência de que o 

poeta constrói o poema e a si mesmo, porque assume o risco de sondar tanto o que 

é o poema quanto o ser poeta (“poeta não é gente, é bicho coiso”, afirmou 

provocativamente em “Circo”). Saramago, assim, soma às suas virtudes poéticas a 

faculdade argumentadora de um crítico, o que lhe confere uma aura clássica. Às 
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tantas definições possíveis de clássico, Valéry acrescentou uma especialmente eficaz 

para explicar por quais razões, às vezes, o romântico Baudelaire parece ganhar aura 

clássica: “clássico é o escritor que traz um crítico em si, associando-o intimamente a 

seus trabalhos” (VALÉRY, 1991, p. 25). Sem exagerar na reificação do fazer poético 

ou cair na tentação tecnicista da mera exposição de um know-how, Saramago 

focaliza o ofício do poeta valendo-se de detalhes circunstanciais de longa irradiação, 

cumprindo com mérito o seu propósito de poeta, que, nas palavras de Valéry, assim 

se define: 

O dever, o trabalho, a função do poeta são colocar em 

evidência essas forças de movimento e encantamento, esses 

excitantes da vida afetiva e da sensibilidade intelectual em 

ação que, na linguagem usual, são confundidos como sinais e 

meios de comunicação da vida comum e superficial. O poeta 

consagra-se e consome-se, portanto, em definir e construir 

uma linguagem dentro da linguagem. (VALÉRY, 1991, p. 30) 

 

 Um aspecto recorrentemente cantado por Saramago é a tendência 

desestabilizadora da linguagem poética, tanto que, em um poema-manifesto, 

conclama a poesia a pôr em dúvida tudo que se apresenta à fatura do verso como 

certo e fácil, para eliminar todo o falso poético e chegar a uma experiência que será 

a da poesia enquanto artefato: 

 

Dia não 

De paisagens mentirosas 

De luar e alvoradas 

De perfumes e de rosas 

De vertigens simuladas 

Que o poema se desnude 

De tais roupas emprestadas 

Seja seco, seja rude 

Como pedras calcinadas 

Que não fale em coração 

Nem de coisas delicadas 

Que diga não quando não 

Que não finja mascaradas 

De vergonha se recolha 

Se as faces sentir molhadas 

Para seus gritos escolha 

As orelhas mais tapadas 

E quando falar de mim 

Em palavras amargadas 
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Que o poema seja assim 

Portas e ruas fechadas 

 

Ah que saudades do sim 

Nestas rimas desoladas.  

(SARAMAGO, 1985, p.  30) 

 

O ceticismo metódico de José Saramago transparece na escolha, para intitular 

o poema, de um dos termos do par opositivo “dia sim, dia não”, síntese das 

intermitências de tudo na vida humana. A opção pelo polo negativo, no que diz 

respeito ao exercício poético, propõe a abolição dos padrões de experiência 

estereotipados. Nessa chave, são tecidos – por um eu-lírico bastante cioso do caráter 

discursivo do poema – versos sobre o espetáculo literário da poesia, que deve 

expulsar da imagística poética os lugares-comuns e eleger o distanciamento irônico 

como procedimento primordial. “Dia não”, contudo, é um poema em que convivem 

uma exuberante propedêutica (defendida nos vinte versos da primeira estrofe) e 

uma sintética e cortante irreverência (dois versos da última estrofe), que termina 

evocando dialeticamente o “sim” e, desse modo, o poema revela-se uma intervenção 

metapoética sensível às inalienáveis contradições da arte e da vida.  

Em entrevista à Folha de São Paulo, conforme fragmento transcrito no blog 

“Outros Cadernos” (site da Fundação José Saramago), o autor de História do cerco de 

Lisboa declarou ser “não” a sua palavra preferida, por haver momentos inevitáveis 

em que é imperioso dizê-la, dada sua potência transformadora do status quo, não 

sem, todavia, acrescentar: “A fatalidade do não – ou a nossa própria fatalidade – é 

que não há nenhum não que não se converta em sim. Ele é absorvido e temos que 

viver mais um tempo com o sim”. Esse padrão dialético de experiência, 

simultaneamente visível na afirmação do escritor português e na construção do 

poema “Dia não”, traz à cena o desejo de totalidade das eternidades momentâneas 

elaboradas pelos poetas, já que, conforme Octavio Paz: 

 

O poeta consagra sempre uma experiência histórica, que pode 

ser pessoal, social ou ambas simultaneamente. Ao falar-nos, 

porém, sobre todos esses acontecimentos, sentimentos, 

experiências e pessoas, o poeta nos fala de outra coisa: do que 

está fazendo, do que está sendo à nossa frente e em nós. Fala-

nos do próprio poema, do ato de criar e nomear. E mais: leva-

nos a repetir, a recriar seu poema, a nomear aquilo que 

nomeia; e, ao fazê-lo, revela-nos o que somos. (PAZ, 1990, p. 

191) 
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Paz acredita que a poesia escapa da lei de gravidade da história por sua 

palavra não ser inteiramente histórica e, sobretudo, porque suas imagens não só 

dizem “isto e aquilo” como também “isto é aquilo” (PAZ, 1990, p. 190), 

caracterizando-se ao cabo por uma condição dual semelhante à do ser humano, 

encravado entre a condição temporal e o anseio de absoluto. Para escapar à injunção 

temporal, segundo o ensaísta mexicano, a poesia não tem alternativa a não ser 

fundir-se com o tempo: “não alcança a vida eterna, porém cria um instante único e 

irrepetível e, assim, dá origem à história” (PAZ, 1990, p. 191).  Uma das vias da 

consagração do instante na poética saramaguiana surge como questão levantada 

contra a não significação do mundo, em que as palavras não mais representam a 

realidade das coisas, tornada opaca. Às voltas com um mundo fechado em si mesmo 

e propenso à incomunicabilidade, o eu-lírico anseia pelo restabelecimento da 

unidade entre as palavras e as coisas, em que as palavras nomeiam uma realidade e 

sejam essa mesma realidade:  

 

Questão de Palavras 

Ponho palavras mortas no papel, 

Tal os selos lambidos doutras línguas 

Ou insectos varados de surpresa 

Pelo rigor impessoal dos alfinetes. 

De palavras assim arrematadas 

Encho palcos de pasmo e de bocejo: 

Entre as portas me mostro, agaloado, 

A passar flores secas por bilhetes. 

Quem pudera saber de que maneira 

As palavras são rosas na roseira.   

(SARAMAGO, 1985, p. 56) 

 

 O eu-lírico deseja abolir a não-significação do mundo, transformando-a em 

sentido, por meio da imaginação e do silêncio, que também apresentam-se para 

compor a busca da plenitude da significação, como se verifica em: 

 

Eloquência 

Um verso que não diga por palavras, 

Ou se palavras tem, que nada exprimam: 

Uma linha no ar, um gesto breve 

Que, num silêncio fundo, me resuma 

A vontade que quer, a mão que escreve  

(SARAMAGO, 1985, p. 172) 
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O desejo de um descarnado e volátil verso – que, no entanto, abrigue a 

quintessência do eu-lírico ou que diga tudo sendo quase nada – alinha-se à perfeição 

à geometria metapoética saramaguiana, que inclui a reflexão sobre o alcance da 

palavra como estopim do ato criativo e receptivo, reiterado em: 

 

Diz tu por mim, silêncio 

 

Não era hoje um dia de palavras, 

Intenções de poemas ou discursos 

Nem qualquer dos caminhos era nosso. 

A definir-se bastava um acto só, 

E já que nas palavras não me salvo, 

Diz tu por mim, silêncio, o que não posso  

(SARAMAGO, 1985, p. 174) 

 

Os paroxismos do silêncio eloquente e da eloquência silenciosa se combinam 

nesses poemas voltados para o estatuto literário da poesia, em dicção 

assumidamente autorreflexiva, lembrando que não são poucos os vínculos que 

unem poesia e mundo, porém tais vínculos são submetidos à prospecção dos limites 

variados entre realidade e representação exercida na poesia moderna.  

Os dois poemas antes referidos montam e desmontam conceitos antinômicos 

(palavra e silêncio) os quais instituem uma contradição, que é positiva, ao conter a 

sua própria negação: a palavra se projeta no silêncio, que a nega e, a partir dessa 

negação, a palavra se afirma (“Diz tu por mim, silêncio, o que não posso”) e se 

reconhece: é o que não é o silêncio – cisão superada no poema. Não por acaso, Os 

Poemas Possíveis se encerra com um poema cujo título, “Canção”, compõe-se por um 

vocábulo de muitas conotações – sob as quais se abrigam poemas de natureza vária 

ao longo da história literária, desde os obedientes a padrões formais do século XV 

até os descontraídos versos livres do XX – irmanadas pelo vínculo entre poesia e 

música: 

Canção 

Canção, não és ainda. Não te bastem 

Os sons e as cadências, se do vento 

O acenar da asa não tiveres. 

Aqui me voltarás um outro dia: 

Nocturno escurecido da lembrança 

Coral resplandecente de alegria.  

(SARAMAGO, 1985, p. 182) 

 

Espécie de balanço autorreflexivo, “Canção” propõe o inacabamento como 

observação final de um eu-lírico seduzido pelas límpidas arquiteturas do verso, para 
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quem importa, mais que o domínio técnico, alcançar uma difícil simplicidade, um 

modelo de concentração rítmico-verbal, uma construção feita de linhas, 

frequentemente poucas, em que se aninhe uma pluralidade harmônica de sons e 

imagens, conforme executado e proposto no poema: 

 

Forja 

Quero branco o poema, e ruivo ardente 

O metal duro da rima fragorosa, 

Quero o corpo suado, incandescente, 

Na bigorna sonora e corajosa, 

E que a obra saída desta forja 

Seja simples e fresca como a rosa.  

(SARAMAGO, 1999, p. 20) 

 

O poema emerge queimando nas brasas de sua fatura, metaforizada na 

laboriosa forja poética do metal-palavra, destinado a superar a inação de matéria-

prima, metamorfoseando-se em organismo vivo, de modo a fazer esquecer que os 

artifícios poéticos são de fato artifícios. A recorrência a elementos da natureza 

cinzelados para definir o exercício da poesia vigora também em: 

 

O poema é um cubo de granito 

O poema é um cubo de granito, 

Mal talhado, rugoso, devorante. 

Roço com ele a pele e o negro da pupila, 

E sei que por diante 

Tenho um rasto de sangue à minha espera 

No caminho dos cães, 

Em vez de primavera.  

(SARAMAGO, 1999, p.70) 

 

No poema antes transcrito, o percurso metafórico é o da geometria 

mineralizada (poema = cubo de granito), ressaltando-se, mais uma vez, a condição 

de artefato de todo poema, porém em dimensão soturna, que pode evocar, por 

exemplo, a sequência surreal do olho seccionado por uma navalha, em Un chien 

andalou, de Luis Buñuel e Salvador Dalí (França, 1928). O poema como objeto de 

estililização e autoflagelação evidencia o quanto o Pathos poético pode ser 

congênere do religioso e, ainda, harmoniza a tonalidade ética com a estética. 

Submetido à ação criativa, o poema, objeto verbal multifacetado, é imantado pelo 

elemento crítico, destinado a impedir que os olhos do eu-lírico abstraiam os 

horrores do mundo. Esse motivo aparece ampliado em: 
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Voto 

Cada verso uma pedra. Que o poema 

Seja mais alicerce que muralha. 

Que debaixo da terra se reforcem 

As palavras, as minas e as fontes 

[...] (SARAMAGO, 1999, p. 92) 

 

Os três últimos poemas referidos, tomados a Provavelmente alegria, fazem 

eco aos antes comentados, por apresentam o eu-lírico às voltas com o que o poema 

é ou deve ser: uma equação intensa dos termos mundo e poesia, que não se afaste 

muito dos usos correntes da língua, mas cuja linguagem seja autônoma: antes 

produtora da realidade que depositária dela.  No ensaio “O conceito de modernidade 

e a poesia portuguesa contemporânea”, Gastão Cruz afirma que, característico da 

década de 40, o fenômeno da reconquista da autonomia da linguagem poética é 

“explicitado, pelas imediações de 60, nos próprios textos de poesia. O tema da 

poesia, o tema das palavras, tornam-se então frequentes” (CRUZ, 2008: 44). 

Respectivamente publicados em 1966 e 1970, Os poemas possíveis e Provavelmente 

alegria são empenhados artefatos de disciplina estilística, marcados pela precisão 

da linguagem, pelo sentido de fabricação, em que as imagens compostas (semente, 

pedra, metal, bigorna, rosa) indiciam fidelidade a um universo essencial e revelam 

um seguro e consciente artesão da literatura portuguesa. 

 
Notas 

 
1 A filiação de Saramago a um neoclassicismo de extração horaciana, cultivado por Fernando 
Pessoa-Ricardo Reis, constitui uma das três propostas interpretativas efetuadas por 
Horácio Costa em José Saramago: o período formativo (p. 52-63). 
 
2 A proporção áurea ou número áureo, apreciada por artistas e cientistas, está presente na 
natureza, no corpo humano e no universo.  O número áureo, derivado da Sequência de 
Fibonacci, evidencia a ordenação matemática que rege a natureza. A proporção, segundo os 
matemáticos, orienta a estrutura do DNA, o comportamento da luz, os átomos, as vibrações 
sonoras, o crescimento das plantas, as ondas do mar, as espirais das galáxias etc. 
 
3 Esse esboço de uma arte mínima de amar não se filia àquela da sedução mundana na linha 
de Ovídio, antes remete ao amor como traço de maturidade, conforme entendido por Erich 
Fromm em A arte de amar. 
 
4 O conceito de símbolo remete ao trabalho da semelhança resultante de uma assimilação, 
diferenciado, embora contíguo, da metáfora, entendida como acontecimento disperso, 
“evento de discurso”, enquanto o símbolo “mergulha suas raízes nas constelações 
duradoiras da vida e do sentimento do universo”. (RICOEUR, 2009, p. 67-91). 
 
5 Em “Situação de Baudelaire”, ao discorrer sobre a transição do romantismo para os –ismos 
subsequentes, Valéry afirma que parnasianos e realistas abriram mão da aparente 
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intensidade, calcada na abundância oratória, em favor de maior profundidade, assentada na 
qualidade técnica e intelectual (cf. VALÉRY, 1991, p.21-31). 
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1936, O ANO DA MORTE DE 

RICARDO REIS 

 
IZABEL MARGATO 
 

 
 
 
 
 
Nos ramos baixos dos ulmeiros já começaram as 
cigarras a cantar, são mudas e inventaram uma voz. 
José Saramago, O ano da morte de Ricardo Reis 

 
 

O ano da morte de Ricardo Reis é um texto que se tece com mil fios. Como os 

demais livros de José Saramago, a tecedura deste livro é construída de forma a fazer 

lembrar o detalhado desenho de uma tapeçaria, a composição minuciosa de um 

mosaico, a particular luminosidade de uma constelação. Como mosaico, tapeçaria, 

ou constelação, esse texto se constrói a partir da multiplicidade e da variedade de 

ínfimos pontos. Cada ponto com sua cor, luz e forma autônomas – com seu sentido 

independente. Mas cada sentido fazendo parte de um conjunto, de um espaço maior 

e mais definido que, por sua vez, existe pela própria aproximação dos diferentes 

pontos-sentido e pelo processo de interação estabelecido entre eles. A partir daí, o 

processo de construção se desdobra e cada conjunto de pontos passa a formar o 

desenho maior de uma totalidade e a possuir a definição de seu lugar funcional. É 

esse iluminar recíproco, esse "processo de lusco-fusco que estabelece uma dinâmica 

de conexões sempre renovadas entre todas as partes" (KOTHE, 1976. p.27-28), que 

vai garantir o brilho maior e mais denso de uma constelação. É esse procedimento 

que, parece-nos, tem sido escolhido pelo escritor para a tecedura múltipla de seus 

textos. É essa a forma com que o Ricardo Reis foi construído. 

O ano da morte de Ricardo Reis, em seu percurso de quase um ano, também 

encena a multiplicidade de uma paisagem. O ano é o de 1936. A paisagem é Lisboa. 

Há pois uma paisagem, situada em um tempo passado específico, a ser recuperada, 

reexaminada e recriada. Mas essa reconstrução não aposta na recuperação do que 

existiu nesse tempo. Nem isso seria possível. O perscrutador desse tempo sabe que 

só poderá contar com rastos, "pegadas" e com o pouco que se registrou de uma 

multiplicidade informe. 

Sabe também que o pouco que encontrar desse passado deverá ser examinado 

e passado em revista por um olhar contemporâneo. Assim, não se trata de trabalhar 
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o passado, vendo-o como algo acabado e imutável. Trata-se, antes, de vê-lo a partir 

do presente que ele possa conter e, finalmente, a partir do presente que se possa 

inventar. 

Saramago sabe ver o quanto do mundo presente se insinua nos "ramos 

partidos, folhas pisadas, letras e notícias" do ontem, porque é um leitor atento e 

cuidadoso – para quem as visões de câmera e de analista não devem ser novidades. 

Ele é portador dessas visões por entender, tal como Benjamin, o quanto é necessário 

possuí-las para fazer ressurgir o muito que de um passado ficou soterrado nas 

estórias construídas sobre ele. Nesse momento juntam-se, então, o olhar de crítico e 

o olhar de inventor: 

 

Vai Ricardo Reis aos jornais, vai aonde sempre terá de ir quem 

das coisas do mundo quiser saber, aqui no Bairro Alto onde o 

mundo passou, aqui onde deixou rasto do seu pé, pegadas, 

ramos partidos, folhas pisadas, letras, notícias, é o que do 

mundo resta, o outro resto é a parte da invenção necessária 

para que do dito mundo possa também ficar um rosto, um 

olhar, um sorriso, uma agonia. (SARAMAGO, 1985, p. 35)  

 

Nessa passagem Saramago põe em questão o seu processo de criação, 

evidenciando os seus procedimentos de escrita e a matéria que utiliza para a sua 

escrita-invenção: os dados mais visíveis, porque registrados em letras e notícias, nos 

jornais do Bairro Alto, e os outros dados, os menos palpáveis, "um olhar, um sorriso, 

uma agonia", com que compõe o rosto do mundo. O rosto do mundo no ano de 1936. 

Mas existe ainda a referência a um outro tipo de resto: os rastos, "as pegadas", as 

"folhas pisadas" e alguns "ramos partidos", ruínas1.  

Saramago também recolhe esses fragmentos. Examina-os com atenção, 

buscando, a partir deles, o sentido remoto que indiciam. Por outro lado, usa-os como 

exemplo, isto é, utiliza a especificidade do fragmento como um dos procedimentos 

de construção da sua escrita. 

Nesse sentido, chamamos a atenção para a semelhança que existe entre a 

textualidade múltipla dos seus romances e a tecedura diversa, ampla e fragmentária 

com que o mundo se nos apresenta. Os exemplos sobre esta questão poderiam ser 

inúmeros e os mais diversos. No entanto, faremos uma demonstração seletiva: “O 

melhor é deixar o pobre amargurado [Ricardo Reis], subir o que falta da rua, da 

Misericórdia que já foi do Mundo, infelizmente não se pode ter tudo nem ao mesmo 

tempo, ou mundo ou misericórdia” (SARAMAGO, 1985, p. 62). Essa passagem 

poderia significar apenas o registro da mudança de um nome de rua. É uma rua de 

Lisboa e o narrador já registrou várias delas, indicou-lhes os nomes e também o 

sentido-direção de cada uma. Se não pararmos para pensar sobre as reflexões que 

faz o narrador ante esse trocar de nomes – antes "rua do Mundo" e depois, "rua da 
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Misericórdia" – e se não ficarmos atentos ao que pode significar essa mudança em 

relação ao momento histórico que o livro resgata, esse trecho poderia funcionar 

apenas como um simples dado que se acrescenta à fisionomia de uma cidade. No 

entanto, ele significa mais do que isso. É um gancho, um "ramo partido" que remete 

a significações mais amplas e se interliga a outros indícios espalhados no texto.  

No trecho seguinte, a enumeração contínua dos detalhes que compõem um 

ponto da vasta paisagem de uma rua parece não ter outra significação: 

 

Eis o antigo Largo de S. Roque, e a igreja do mesmo santo, 

aquele a quem um cão foi lamber as feridas da peste, [...] 

dentro desta famosa igreja é que está a capela de S. João 

Batista, a tal que foi encomendada a Itália pelo senhor D. João 

V, tão renomado monarca, rei pedreiro e arquiteto por 

excelência, haja vista o convento de Mafra, e outrossim o 

aqueduto das Águas Livres, cuja verdadeira história ainda 

está por contar. (SARAMAGO, 1985, p.62) 

 

A referência ao "rei pedreiro e arquiteto por excelência", já seria suficiente 

para o estabelecimento de uma relação significativa com o convento de Mafra e, por 

conseguinte, com um outro livro do autor: Memorial do convento. Mas há ainda uma 

outra forma de sugerir essa relação, ou de aprofundá-la em um outro tipo de 

remissão. Trata-se da referência a uma obra ainda por escrever e que contaria a 

"verdadeira história" da construção do aqueduto. Se o aqueduto remete ao convento 

de Mafra, a "verdadeira história", ainda por escrever, remete à outra, àquela em 

verdade já escrita: Memorial do convento. A relação aqui é mais sutil, mas é 

impossível não estabelecer a aproximação. 

Um último exemplo talvez seja oportuno para essa demonstração. Mas neste 

caso o fio solto ("pegada" ou "ramo partido") é mais difícil de ser percebido e, por 

conseguinte, de ser atado à sua outra ponta que muitas páginas depois reaparece. 

Citemos, pois, os dois momentos em que esse fio-indício é apresentado ao leitor: 

 

Sobe Ricardo Reis a Rua do Alecrim, e mal saiu do hotel logo 

o fez parar um vestígio doutras eras, [...] uma pedra 

rectangular, embutida e cravada num murete que dá para a 

Rua Nova do Carvalho, dizendo em letras de ornamento, 

Clínica de Enfermedades de los Ojos Quirúrgicas, e mais 

sobriamente, Fundada por A. Mascaró em 1870 (SARAMAGO, 

1985, p.61) 

 

Ricardo Reis, num de seus primeiros passeios pela Lisboa de 1936, depara-se 

com o que restou da clínica do curador de olhos. Lê a inscrição, interessa-se por ela, 
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mas não tira daí nenhuma conclusão que o inquiete, a não ser a compreensão sobre 

o pouco que duram os nomes, mesmo quando gravados nas pedras. Estas, sim, quase 

eternas. Significativamente, nas últimas páginas do livro, num dos seus últimos 

passeios por Lisboa (quando desiste de avisar Lídia sobre a possibilidade da polícia 

ter descoberto a revolta dos marinheiros), a Ricardo Reis é novamente apresentada 

(a ele ou a nós?) a pedra com o nome do curador de olhos: 

 

... podia ter sido um acaso, [encontro com Victor] os polícias 

também gostam de ver o rio, capaz até de estar de folga, ia 

passar, sentiu o apelo da alma marinheira que há em todos os 

portugueses, e, tendo ali visto o senhor doutor, mal parecia 

que não lhe falasse, tendo tão boas recordações. Ricardo Reis 

passou à porta do Hotel Bragança, subiu a Rua do Alecrim, lá 

estava o anúncio insculpido na pedra, clínica de 

enfermedades de los ojos quirúrgicas, [...] Seguiu o caminho 

das estátuas, Eça de Queiros, O Chiado, D'Artagnan... 

(SARAMAGO, 1985, p.408-409) 

 

Se esses dois trechos não indiciam um sentido além da simples referência 

repetida, as irônicas palavras do narrador – colocadas antes e depois da última 

referência – com certeza alertam o personagem para a necessidade de um outro 

modo de olhar o mundo. Ou esse alerta estaria direcionado ao leitor, que já deveria 

estar acostumado a atar os fios espalhados por esse modo de escrever? Pode ser. É 

bem verdade que muitos são os momentos em que o narrador procede dessa 

maneira, deixando indícios a sugerir uma outra forma de contar. Mas também é 

verdade que o leitor nunca ficou sozinho como se estivesse a decifrar um jogo de 

adivinhas. O narrador tece as suas estórias deixando pegadas escondidas, 

fundamentais para o aprofundamento de um sentido. Mas, por outro lado, expõe e 

deixa clara ao leitor a forma como procede, a forma como organiza e constrói a 

tecedura de sua narrativa. O trecho abaixo é um desses momentos: 

 

Ricardo Reis rebusca na memória fragmentos de versos que 

já levam vinte anos de feitos [...] são estas as palavras que vai 

murmurando enquanto segue pela Rua de D. Pedro V, como 

se identificasse fósseis ou restos de antigas civilizações, e há 

um momento em que duvida se terão mais sentido as odes 

completas aonde os foi buscar do que este juntar avulso de 

pedaços ainda coerentes, porém já corroídos pela ausência 

do que estava antes ou vem depois, e contraditoriamente 

afirmando, na sua própria mutilação, um outro sentido 
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fechado, definitivo, como é o que parecem ter as epígrafes 

postas à entrada dos livros (SARAMAGO, 1985, p.65-66). 

 

O narrador define aqui a forma de significar própria dos fragmentos. Compara-

os às epígrafes "postas à entrada dos livros". Dá, portanto, aos fragmentos o valor de 

significar em destaque, pois além de atualizar o texto de origem, passam a conter, de 

forma condensada, muitos dos sentidos do novo texto, o seu novo espaço de 

relações. Mas além de comparar o fragmento à epígrafe, o narrador também define 

o processo de articulação ("este juntar avulso de pedaços ainda coerentes..."), 

através do qual o fragmento passa a fazer parte de uma nova textualidade, ou 

melhor, passa a compor com essa textualidade um outro sentido "fechado", 

"definitivo". Com isso, não só define a natureza do fragmento, mas deixa claro o 

modo como o utiliza em sua prática de produção discursiva. Há, pois, um desvendar 

de pistas, uma prática que se desnuda para desencadear um outro processo: o da 

aprendizagem de leituras. E o leitor não fica, pelo menos nesse momento, decifrando 

sozinho. Depois terá de andar pelos próprios pés. Mas essa travessia será um outro 

momento. Um outro movimento. 

Iniciamos dizendo que O ano da morte de Ricardo Reis é um texto que se tece 

com mil fios. Para desenvolver esta afirmação usamos as metáforas do mosaico, da 

tapeçaria e da constelação. Chamamos a atenção para o modo particular com que o 

autor constrói os seus textos, ou seja, com múltiplos fios entrelaçados formando 

desenhos; com desenhos cujos fios se desdobram para interagir com os fios de 

outros desenhos; com fios aparentemente soltos e espalhados como se tivessem sido 

deixados ao acaso. O cruzamento de sentidos desse livro faz mesmo pensar nesse 

cruzar e descruzar de fios. Por isso insistimos tanto neles. Mas não mencionamos as 

tonalidades. Não evidenciamos a cor particular que também os define. Apenas 

indicamos a posição que ocupam, a função que desempenham no processo de 

construção de uma textualidade.  

O colorido do desenho que compõe a tapeçaria de O ano da morte de Ricardo 

Reis é pressentido nos sons e nas formas que em todos os cantos se enunciam pelo 

livro; que em todos os momentos ressoam com, ou a despeito do silêncio que a tudo 

quer envolver. Silêncio que é mostrado com todo o poder de sua voz, de suas vozes.  

É, pois, com falas que se tece a tapeçaria, o mosaico, ou a constelação desse 

livro. É num tecido de falas que se vai mostrar a paisagem rumorejante que atende 

pelo nome de Lisboa. Uma Lisboa que escoa nas ondas de um mau tempo que é o 

ano de 1936. 

 

 ...as frases, quando ditas, são como portas,...  

 

Há muitas falas na narrativa deste livro. Existe a fala explícita do narrador e as 

que aparecem inscritas nesse espaço; falas de hoje e de ontem, mas que nesse texto 
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se tornam "agoras"2; existe também o rumor de textos de outros narradores ou 

poetas e de outros que, não sendo poetas, são pintores. Um grande rumor espalha 

sons em forma de labirinto. Num labirinto, as vozes se misturam e, juntas, são 

harmonizadas na narrativa como portas ou janelas de uma vasta galeria. 

 Por sua vez, os personagens também conversam. Poderíamos dizer que a 

maior parte das cenas se movimenta com palavras – palavras ditas, ouvidas, escritas, 

lidas e recordadas. Este não seria, pois, um romance de ação, ou aquilo que se 

convencionou chamar "romance de ação", já que, por um lado, os personagens agem 

principalmente com e por palavras e, por outro, não há uma ação nítida, uma tarefa 

precisa que sirva de fio condutor ao desenvolvimento de um enredo. E se existe (e é 

claro que existe) uma ação a ser praticada pelos personagens, ela vai circunscrever-

se mais no espaço das palavras (exatamente na esfera do seu questionamento, 

percepção e entendimento), do que no de outras formas de ação. Mas ainda não é o 

tempo de comentarmos este tópico. Voltemos aos personagens. 

Os personagens do livro agem com palavras. Vivem em cenas de palavras. 

Conversam pelas ruas, bares e restaurantes. Falam sozinhos ou com os outros. 

Contam o que viram e sobre o que não viram mas ouviram dizer; falam do que 

entenderam sem ver, e do que, mesmo vendo, não puderam entender. E, assim, sem 

perceber bem o sentido, aceitam. Aceitam e contam: 

 

... mas a ideia com que nós ficámos, na nossa cabeça, é que o 

senhor doutor era uma pessoa educada, entrava dava as boas-

tardes ou as boas noites, dizia logo o que queria comer, e 

depois não se dava mais por ele, era como se aí não estivesse, 

Comia sempre sozinho, Sempre, o que tinha era um costume, 

Qual, Quando nós íamos a tirar o outro talher da mesa, o que 

estava defronte dele, pedia que o deixássemos ficar, que 

assim parecia a mesa mais composta, e uma vez, comigo, até 

se deu um caso, Que caso, Quando lhe servi o vinho, enganei-

me e enchi os dois copos, o dele e o da outra pessoa que lá não 

estava, não sei se está a perceber, Estou a perceber, estou, e 

depois, Então ele disse que estava bem assim, e a partir daí 

tinha sempre o outro copo cheio, no fim da refeição bebia-o 

de uma só vez, fechava os olhos para beber, Caso estranho, 

Saiba vossa excelência que nós, criados, vimos muitas coisas 

estranhas, ... Ricardo Reis acabou de beber o café que deixara 

arrefecer, depois pediu a conta. Enquanto esperava segurou 

com as duas mãos o segundo copo, ainda quase cheio, 

levantou-o como se saudasse alguém na sua frente, depois, 

devagar, semicerrando os olhos, bebeu o vinho. Sem conferir, 

pagou, deixou gorjeta, ... deu as boas-noites e saiu, Vossa 
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excelência reparou, é aquele o jeito dele (SARAMAGO, 1985, 

p. 270-271). 

 

Por estas palavras o narrador constrói uma dobra na narrativa. Põe em cena 

uma conversa que imprime um outro movimento à narrativa. E, ao mesmo tempo 

que acrescenta mais um traço à fisionomia ambígua de seu personagem, aquele que 

é apresentado e comentado a partir da conversa, revela o modo de pensar, ou de 

encarar as "estranhezas" do mundo, dos outros personagens. Essa forma de 

caracterização que se depreende nas dobras da linguagem fica mais evidente nos 

episódios vividos pelas vizinhas do Alto de Santa Catarina: 

 

Diálogo e juízo, Ontem veio cá uma, agora está lá outra, diz a 

vizinha do terceiro andar, Não dei fé dessa que esteve ontem, 

mas vi chegar a de hoje, vem fazer a limpeza da casa, diz a 

vizinha do primeiro, Mas olhe que não tem nada ar de mulher-

a-dias, Lá nisso tem razão, parecia mais uma criada de gente 

fina, se não viesse carregada de embrulhos, e levava sabão 

amêndoa, conheci-o pelo cheiro, e trazia também umas 

vassouras, eu estava aqui na escada, a sacudir o capacho, 

quando ela entrou, A de ontem era uma rapariga nova, por 

sinal com um bonito chapéu, destes que agora se usam, por 

acaso nem se demorou muito, a vizinha o que é que acha, 

Francamente, vizinha, não lhe sei dizer, mudou-se faz amanhã 

oito dias e já lá entraram duas mulheres, Esta veio para a 

limpeza, é natural, um homem sozinho precisa de quem lhe 

arrume a casa, a outra pode ser família, ele há-de ter família, 

Mas faz-me muita espécie, a vizinha reparou que em toda a 

semana ele só saía na hora do almoço, noite e dia sempre 

metido em casa, E a vizinha já sabia que ele é doutor, Soube 

logo, a mulher-a-dias tratou-o por senhor doutor quando cá 

esteve no domingo, Será doutor médico, ou doutor advogado, 

Isso desconheço, vizinha, mas fique descansada que quando 

eu for pagar a renda, assim como quem não quer a coisa, 

pergunto, o procurador há-de saber, Depois diga-me, é que se 

for médico sempre será bom ter um doutor no prédio, para 

uma precisão, Desde que seja de confiança, Quero ver é se 

apanho a mulher-a-dias para lhe dizer que tem de lavar o 

lanço dela todas as semanas, esta escada sempre se pôde ver, 

Diga, diga, não julgue ela que vai fazer de nós criadas, Ah, era 

o que faltava, nem sabe com quem se metia, este foi o remate 

da vizinha do terceiro andar, assim se concluindo o juízo e o 
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diálogo, faltando apenas mencionar a cena muda que foi subir 

à sua casa muito devagar, pisando maciamente os degraus 

com os chinelos de ourelo, e rente à porta de Ricardo Reis 

parou à escuta, com o ouvido mesmo junto a fechadura, ouviu 

um barulho de águas a correr, a voz da mulher-a-dias que 

cantava baixinho. (SARAMAGO, 1985, p. 251-252). 

 

Este poderia ser um episódio de pouco relevo para a economia significativa do 

livro. No entanto, não é. Essa conversa, ou melhor, essa coscuvilhice, não aparece 

apenas para preencher um vazio. Ela caracteriza, significa. O seu sentido, porém, 

constrói-se como um desdobramento – está além do sentido evidente que as 

palavras revelam. Ou melhor, ela significa um tipo de preocupação própria de um 

viver comum, marcado em relevo pela curiosidade em relação aos "escândalos" e à 

vida íntima dos outros. Os diálogos "inocentes" ou "maliciosos" de muitos dos 

personagens são assim um procedimento de eficácia narrativa. Ao "reproduzir" 

esses diálogos, o narrador torna presente uma espécie de rumor capaz de esconder 

e revelar o seu outro sentido. O rumor que quase sempre se depreende tem, nesses 

casos, um sentido peculiar: significa alheamento, significa alienação. Significa um 

modo de ver o mundo em estreita sintonia com "as lentes" construídas, pela 

ideologia da época, para produzir um tipo de visão responsável por esta outra forma 

de cegueira: a de ser "invisível a si mesmo" (Cf. LOURENÇO, 1988. p. 49).   

Incluídos nesse processo de caracterização estão os velhos que sobem ao Alto 

de Santa Catarina. Também eles gostam de farejar escândalos e acompanhar o que 

desse Alto se pode ver. Mas o que se percebe é que, para eles, também são 

"invisíveis" as coisas que se vão passando pela cidade. 

Criados, vizinhas e velhos. É como se conversassem com a mesma conversa. Os 

velhos, contudo, conversam voltados para o rio. O rio que eles insistem em mirar à 

espera do reconhecimento de um enredo, de uma história. Sempre os mesmos. Estes, 

no entanto, não vociferam. Nem sequer podem perceber a nova voz que se levanta 

do rio, o novo enredo em formação nessas águas: som submerso, apenas o rumor de 

uma voz que não pode chegar até eles. 

Existem, no entanto, outras falas. Existem as dos personagens principais que 

com palavras amam ou se desentendem. Existem as dos personagens que por 

estarem vivos falam e as daqueles que, não sendo mais deste mundo, ainda assim, 

se fazem presentes na narrativa. Todas com seus rumores, todas significando além 

daquilo que num dizer imediato se pode revelar. Se as de Ricardo Reis têm um sabor-

rumor do que os seus versos revelam, as de Lídia rumorejam sentidos ainda pouco 

revelados (ouviu contar do irmão que ouviu contar...), mas que, aos poucos, vão 

fazendo sentido. Sentido suficiente para Lídia construir uma imagem mais real de si 

e, a partir daí, ir percebendo que o mundo e Lisboa não são totalmente "invisíveis". 
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Ora, sou como sou, e esta frase é das que não admitem 

réplica, cada um de nós devia saber muito bem quem é, [...] 

admiremos esta Lídia que parece não ter dúvidas. 

(SARAMAGO, 1985. p.209) 

 

Se quiser, Se quiser, o quê, Posso ir ter consigo nos meus 

dias de folga, não tenho mais nada na vida, Lídia, por que 

é que gostas de mim, Não sei, talvez seja pelo que eu disse, 

por não ter mais nada na vida, [...]  Não respondeu ao que 

lhe perguntei, Que foi, Se quer que eu vá ter consigo 

quando tiver a sua casa, nos meus dias de saída, Tu queres, 

Quero, Então irás, até que, Até que arranje alguém da sua 

educação, Não era isso que eu queria dizer, Quando tal 

tiver de ser, diga-me assim Lídia não voltes mais a minha 

casa, e eu não volto, Às vezes não sei bem quem tu és, Sou 

uma criada de hotel, Mas chamas-te Lídia e dizes as coisas 

duma certa maneira, Em a gente se pondo a falar, assim 

como eu estou agora, com a cabeça pousada no seu ombro, 

as palavras saem diferentes, até eu sinto ... (SARAMAGO, 

1985. p.200-201)  

 

Hei-de ser sempre teu amigo, Nunca sabemos o dia de 

amanhã, Então duvidas de que serás sempre minha amiga, 

Oh, eu, é outra coisa, Explica-te melhor, Não sei explicar, 

se eu isto soubesse explicar, saberia explicar tudo, 

Explicas muito mais do que julgas, ... (SARAMAGO, 1985. 

p.201) 

 

Realmente, são duas pessoas muito diferentes, o senhor 

doutor e o meu irmão, ... (SARAMAGO, 1985. p.375) 

 

Fica sabendo, Lídia, que o povo nunca está de um lado só, 

além disso, faz-me o favor de me dizeres o que é o povo, O 

povo é isto que eu sou, uma criada de servir que tem um 

irmão revolucionário e se deita com um senhor doutor 

contrário às revoluções, Quem é que te ensinou a dizer 

essas coisas, Quando abro a boca para falar, as palavras já 

estão formadas, é só deixá-las sair, ... (SARAMAGO, 1985. 

p.375) 

 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.4. julho, 2016 • ISSN 2359 3679 

35 

 

Estas passagens apresentam principalmente as falas de Lídia. Em relação à 

maioria dos personagens a sua postura é outra. A sua fala também vai além das 

palavras, pois Lídia "diz as coisas mais simples e parece que as diz como se apenas 

mostrasse a pele doutras palavras profundas que não pode ou não quer 

pronunciar,..." (SARAMAGO, 1985, p.305). Com isso, também é caracterizada por 

elas. Lídia não é uma igual. É pela diferença que a sua particularidade vai sendo 

revelada. Ela é diferente de Marcenda, são dois mundos distintos. Esta, parece estar 

mais conforme com o que dela se espera. O seu calar, ou dissimulado desinteresse, 

já é uma forma de desistência. Marcenda é um adiamento (“Um dia, e não acabou a 

frase, ...” (SARAMAGO, 1985, p.292), é um alheamento dissimulado que aos poucos 

vai ficando "colado à pele". Esse personagem também não desmente o sentido que o 

seu próprio nome rumoreja. Nome, como uma costela, tirado do corpo de um verso. 

Nome de mulher em movimento, nome gerúndio – uma espécie de movimento que 

aos poucos vai substituindo a vida. Lídia não é uma sua igual. 

Lídia também não é igual a Ricardo Reis, não é a Lídia de suas Odes. Lídia é, 

principalmente, a alteridade de uma musa que trabalha como criada de hotel. Mas 

Lídia tem consciência disso. Por saber o lugar que ocupa no mundo, esta musa da 

diferença não se conforma com o estar à margem, como ficou a outra (como ficaram 

todas as outras), de que é uma espécie de rumor invertido. Marcada pela diferença, 

Lídia escapa à imposição do silêncio e ao distanciamento que a colocaria "sentada à 

beira dos regatos, a ouvir dizer, Sofro, Lídia, do medo do destino"(SARAMAGO, 1985, 

p.108). E com isso conquista uma voz. Voz ainda titubeante, mas que já aponta a 

"pele doutras palavras profundas...". Com elas, Lídia percebe um pouco mais deste 

mundo. O suficiente para entender que existem diferenças: “O senhor doutor é uma 

pessoa instruída, eu sou quase uma analfabeta, mas uma coisa eu aprendi, é que as 

verdades são muitas e estão umas contra as outras, enquanto não lutarem não se 

saberá onde está a mentira, ...” (SARAMAGO,1985, p.388). O contraponto desse 

trecho revela-se pela postura inconsciente ou alienada daqueles que poderíamos 

chamar de personagens "mais comuns", quase sem vida própria.  

São os criados, as vizinhas, a multidão que no bodo do século vai dando 

passagem ao senhor bem vestido, por acaso com eles misturado. São os peregrinos 

do tempo. Mas o contraponto torna-se mais evidente quando examinamos as falas 

que disseminam ou reduplicam a ideologia que o Estado Novo impunha na época. 

Elas são fortes e duras. São construídas para abafar qualquer alarido, são 

altissonantes. São feitas para construir uma espécie de silêncio. São diferentes das 

que até aqui vimos comentando, pois parecem entender tudo. Soam claro como 

quem não estranha nada. Contudo, também rumorejam. São assim os discursos 

veiculados pelos meios de comunicação e também por aqueles personagens a quem 

interessa a manutenção de uma certa visão de mundo. 

Através dos veículos de comunicação nos chegam as notícias que movimentam 

a terra portuguesa e outras terras. Não são boas as notícias desse mundo ou do 
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mundo desse tempo. Jornais e rádio, porém, não parecem dar por isso. Ou por outra, 

nessas falas não se pode dar por isso, porque o que nelas vêm expresso já está 

filtrado por um modo de ler e escrever que "vê o mundo" de uma única maneira. É 

este o seu rumor. Uma manca ou "torcida" visão de mundo, construída para a 

legitimação e reforço de um "cenário", a partir do qual se garantirá "em cena" a 

"ficção oficial" (Cf. LOURENÇO, 1988, p. 26-29) do Estado Novo português presente 

na época. 

Porém, não só os discursos rumorejam. Há acontecimentos que também 

evidenciam uma espécie de rumor, um outro sentido além do evidente. Esses 

acontecimentos são revelados nos episódios do comício; do carnaval; da passagem 

do ano e da ida dos peregrinos a Fátima. Eles se constroem na própria simbologia 

formadora de um universo de linguagem. Por outro lado, são momentos, 

construídos em grande alarido para produzir uma cena. São uma espécie de "teatro" 

com data e lugar marcados, onde a "representação", por estar absolutamente 

assimilada, já não é vista como tal, apenas faz parte do calendário. Esses 

acontecimentos podem aparentar um sentido diferente do lugar comum, contudo é 

como se fosse o mesmo, pois cada um tem o seu sentido marcado por uma 

simbologia especial e cotidiana, através da qual os acontecimentos-cena passam a 

ser condicionados e também condicionantes.  

Se em Fátima, no carnaval e na passagem do ano as manifestações não 

aparecem de forma tão ordenada e com a mesma evidência com que aparecem em 

um comício, esses momentos também não deixam de ser particularizados na 

singularidade de suas cenas: a Fátima, o peregrino vai, acreditando em milagres; na 

passagem do ano, peregrina-se um pouco (algumas horas) para se poder crer na 

esperança. No carnaval, estar alegre é a melhor fantasia. Contudo, a possível 

diferença particularizadora é apenas aparente, já que a repetição, desdobrada na 

assimilação dos símbolos, faz de cada encenação mais uma representação 

automática. 

Finalmente, poderíamos apresentar uma outra espécie de fala que sobressai 

em relevo na tecedura do O ano da morte de Ricardo Reis. São as dos filmes, dos 

livros, e dos teatros de guerra. Mas estas são desdobramentos de uma outra aqui já 

apresentada. São apenas diferentes formas de repetir um mesmo discurso. São 

(como o dos jornais e do rádio) discursos produzidos pela ideologia do Estado Novo. 

Eles silenciam porque invertem o sentido do mundo. São falas que calam, porque 

produzem eco, imobilizando qualquer outra manifestação do pensamento, porque 

obrigam a dizer as coisas de uma determinada maneira.  

 

Mas ainda existem os rumores. Não há como calá-los. Se encobertos, podem 

num momento ficar invisíveis. Contudo, permanecem. Esperam por alguém que os 

escute e revele. É esse o seu segredo mais íntimo, é essa a maior força significativa 

de toda linguagem. O narrador conhece a força desse segredo. Por isso dá aos 
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rumores um lugar privilegiado. Por isso faz com que eles apareçam por todos os 

cantos. Os rumores insinuam-se em todas as falas; espalham-se, sorrateiros, pelos 

muros e ruas da cidade; revelam-se, como sombras, no dizer claro ou ambíguo dos 

episódios enredados pelo livro. Os rumores estão nas falas ensurdecedoras que 

impõem o silêncio e no som que ainda não é fala. Estão nos nomes dos personagens, 

mas também podem ser revelados nos traços que formam uma expressão. São 

muitos e variados os rumores desse livro. 

Para situá-los é necessário entender que o rumor, ao significar "um murmúrio 

de vozes", pode significar também o "ruído de alguma coisa que se desloca". E se ele 

contém ainda o sentido de "notícia, informação ou boato", pode ser entendido como 

um "sussurro", um som que se insinua à espera de uma voz clara que o recupere e 

expresse. É este o sentido que mais nos interessa para a análise do livro, porque 

permite a certeza de que toda linguagem possui, além do seu sentido evidente, um 

outro sentido abafado, escondido, mas que pode ser pressentido em sua forma de 

rumor. 

Recuperar múltiplas e variadas vozes, para compor com elas cenas de um 

mundo em 1936, parece ter sido a forma encontrada por José Saramago para 

resgatar e examinar conteúdos desse passado. Essa multiplicidade negaria, 

portanto, o privilégio de uma ou outra forma de ver o mundo, pois resgata-o o mais 

próximo possível do "tempo informe" que foi. A partir daí, o autor procede ao que 

denominou "reexame", "reordenamento" e "reavaliação" do passado para recuperar 

não apenas o que desse passado se registrou nas versões que se construíram sobre 

ele, mas, principalmente, os dados por elas desprezados: as vozes e rumores 

esquecidos, soterrados; os sentidos velados, calados e, portanto, "invisíveis. 

Construir uma textualidade com esses procedimentos foi a maneira escolhida 

pelo autor para "reinventar" esse passado, para reconstruí-lo de uma outra maneira 

e preservar a pluralidade de seus traços. Já ao acolher as múltiplas vozes do passado, 

Saramago o "reconstrói" numa espécie de cena-metáfora que remete para a 

pluralidade do próprio "rosto" do mundo. 

Por outro lado, os múltiplos e variados discursos em cruzamento 

desencadeiam um confronto de versões, um confronto de visões. Um confronto de 

verdades.  

Com esse confronto o autor passa a resgatar e indiciar os rumores e os ecos 

que cada recorte possa conter em seu interior. Examinando-os em contraponto, 

enviesando-os, o autor faz com que signifiquem de uma outra maneira. O autor 

busca tornar evidentes os ecos e os rumores anteriormente ocultados pelo próprio 

som dos seus conteúdos manifestos... Assim, ao resgatar o que nas dobras de cada 

discurso se tece, o autor vai proceder à sua invenção do presente. 

É esta a funcionalidade principal desse escrever a partir da multiplicidade de 

linguagens... É aqui que se forma o principal sentido de se tecer um livro como uma 

tecedura de mil fios, como uma tecedura de mil vozes. 
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...mas isto de sons também depende muito da disposição de quem escuta...  

 

Nas partes anteriores deste ensaio, a estratégia de escrita põe em cena 

diferentes discursos para a "reinvenção" de um mundo passado em 1936. Agora é 

necessária a pormenorização de um desses discursos e a demonstração de sua 

funcionalidade nesse processo de construção discursiva. No entanto, esta também 

será uma demonstração parcial, porque não poderia ser de outra forma e porque é 

nossa intenção desdobrá-la adiante. Assim, neste momento, trataremos apenas de 

alguns eixos significativos, já que analisamos a forma especial com que o autor 

reinventa os conteúdos formadores do recorte preciso que é Lisboa no ano de 1936.  

Como já afirmamos, são muitas as vozes com que o autor terá de lidar na 

reinvenção desse momento. A literatura é uma delas. Vejamos, então, como essa voz 

aparece e qual a sua importância para a economia significativa do texto. 

As vozes da literatura possuem nesse mosaico uma espécie de cor específica e, 

portanto, indispensável para a montagem dessa paisagem maior. É que a literatura 

produz um tipo especial de voz. Uma voz que se constrói com palavras (na maioria 

das vezes) escritas, mas portadoras de um som poderoso: capaz de soar e ecoar 

pelos tempos afora; capaz de pensar e fazer pensar; capaz de ser pensamento. Essa 

voz possui, também, a capacidade de ser imagem e de produzir imagens que ficam 

ecoando por muito tempo. É por isso que diferentes vozes literárias têm no livro 

tanto relevo. O autor convida vários desses construtores de imagens para habitar a 

sua escritura. Torna presente as suas vozes, coloca-as ao lado de outras numa 

construção que convoca, como representação, a imagem do labirinto. Esse 

procedimento não desmerece o preço dessas vozes, antes as valoriza, pois elas 

passam a ser também examinadas como um dos componentes formadores dos 

referentes sentidos do mundo. São, então, vozes que remetem ao universo 

significativo em que foram formadas e que, depois, como partes, passam a indiciar. 

Vejamos como são trabalhadas as vozes dos autores convidados nesse livro, 

identificando em algumas as singularidades de seus traços. 

 

São muitos os autores convidados para participarem dessa cena de linguagem 

que recupera Lisboa no ano de 1936. E se Fernando Pessoa (e com ele Ricardo Reis 

e os outros "eus") é o principal convidado, muitos outros o acompanham. Essa forma 

de tornar presente o discurso do outro poderia aqui também ser lida (se nos 

lembrarmos de Caeiro) como um modo de amar: “O amor é uma companhia” 

(PESSOA, 1974. p. 229), nos diz o poeta. Entretanto, Fernando Pessoa também 

aparece como personagem e, portanto, possui vida própria nesse livro. Uma vida 

diferente da que teve, ou das que teve, anteriormente. Outra vida, ou espécie de vida, 

isto é, a vida própria dos personagens. Mas o que melhor particulariza a vida desse 

personagem é o fato dela significar uma espécie de rumor de sua própria obra. 
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Os versos de Fernando Pessoa passeiam pelo livro, abrem e fecham portas. São 

invisíveis a uns, mas nítidos a outros. Como o próprio personagem, os versos não 

são fantasmas, não vêm de um outro mundo. Estão aí, fazem parte do mundo dos 

vivos. Como fazem parte, é uma outra questão. 

Camões, por outro lado, não é um convidado menor nesse livro. Pode não 

possuir, como Fernando Pessoa, o movimento de ir e vir (é uma estátua), mas os 

seus versos movimentam ininterruptamente o percurso da narrativa. Poder-se-ia 

dizer até que os seus versos são caminhos em movimento. São rumores que apontam 

direções definidas, que orientam e produzem direções. Agora podemos enumerar 

outras grandes vozes que vêm juntar-se às de Camões e Pessoa. Esses companheiros 

chamam-se D. Dinis, Fernão Lopes, Garrett, Eça de Queirós e ainda muitos outros. 

Tentando evitar a enumeração mais ampla porque, com certeza, ficaria sempre 

incompleta, recorremos à citação de um trecho que significativamente exemplifica 

esse processo de escrita. Nele estão presentes Dante, Bernardim Ribeiro, Cervantes, 

Camões, Virgílio e Ricardo Reis: 

 

... parece este homem [Ricardo Reis] que não tem mais que 

fazer, dorme, come, passeia, faz um verso por outro, com 

grande esforço, penando sobre o pé e a medida, nada que se 

possa comparar ao contínuo duelo do mosqueteiro 

D'Artagnan, só os Lusíadas comportam para cima de oito mil 

versos, e no entanto este também é poeta, não que do título se 

gabe... mas um dia não será como médico que pensarão nele, 

nem em Álvaro como engenheiro naval, nem em Fernando 

como correspondente de línguas estrangeiras, dá-nos o ofício 

o pão, é verdade, porém não virá daí a fama, sim de ter alguma 

vez escrito, “Nel mezzo del camin di nostra vita”, ou “Menina 

e moça me levaram da casa de meus pais”, ou, “En um lugar 

de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme”, para 

não cair uma vez mais na tentação de repetir, ainda que muito 

a propósito, “As armas e os barões assinalados”, perdoadas 

nos sejam as repetições, “Arma virumque cano”. Há de o 

homem esforçar-se sempre, para que esse seu nome de 

homem mereça, mas é menos senhor da sua pessoa e destino 

do que julga..., “Que serás quando fores de noite e ao fim da 

estrada” (SARAMAGO, 1985, p.70-71) 

 

No início dessa passagem, o narrador compara as dificuldades do personagem 

Ricardo Reis com a grandeza dos versos conseguidos de Camões, para sacudir 

aquele que parece não ter mais o que fazer senão dormir, comer e olhar o mundo. O 

que vem depois é uma especial homenagem aos companheiros (e Ricardo Reis está 
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também incluído) que souberam ser grandes no ofício de escrever. Esses outros não 

são apenas companhia. Estão aqui, como disse, para receber uma homenagem. Mas, 

se essa passagem facilita a demonstração do que anteriormente comentávamos, por 

outro lado a distorce, já que essa condensação de citações é um excesso que não é 

comum ao longo do livro. O mais corrente é a presença de trechos, fragmentos de 

textos, de diferentes autores, espalhados e intercalados no discurso do narrador. Os 

trechos abaixo podem deixar mais claro esse processo: 

 

... Como disse o outro, solitário andar por entre a gente. 

(SARAMAGO, 1985, p.277)  

 

Ai como é diferente o carnaval em Portugal. Lá nas terras de 

além e de Cabral, onde canta o sabiá e brilha o Cruzeiro do Sul 

... (SARAMAGO, 1985, p.159)  

 

Mesmo que não vamos a tempo, sempre valeu a pena, seja a 

alma grande ou pequena, como mais ou menos disse o outro 

... (SARAMAGO, 1985, p.250)  

 

Estamos diante de vários exemplos que poderiam ser multiplicados. No 

entanto, o que procuramos fazer é a demonstração das diferentes maneiras com que 

o narrador inclui a presença de fragmentos de textos de outros autores em seu 

próprio discurso. Há casos em que essa presença ocorre como uma referência 

explícita, uma citação localizada; mas, como se pode ver em algumas das passagens 

citadas, há também a referência indireta, a citação sem a nomeação da fonte, isto é, 

há a incorporação do fragmento que só passa a valer como tal se o leitor o localizar 

e reconhecer no entrecruzamento das vozes.  

Por outro lado, essa presença do discurso do outro se vai processar em formas 

diferentes. Muitas vezes o fragmento é recolhido em seu todo. Nesses casos, se 

excetuarmos a mudança de sentido pela ausência do contexto anterior, poderíamos 

dizer que ele é o mesmo. Outras vezes não, porque em muitos momentos o 

fragmento vai aparecer torcido, truncado ou ainda invertido em suas palavras, 

fazendo eclodir um sentido contrário, ou mesmo contraditório, em relação ao que 

anteriormente expressava: 

 

... Sobre a nudez forte da verdade o manto diáfano da fantasia, 

parece clara a sentença, clara, fechada e conclusa, uma criança 

será capaz de perceber e ir ao exame repetir sem se enganar, 

mas essa mesma criança perceberia e repetiria com igual 

convicção um novo dito, Sobre a nudez forte da fantasia o 

manto diáfano da verdade, e este dito, sim, dá muito mais que 
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pensar, e saborosamente imaginar, sólida e nua a fantasia, 

diáfana apenas a verdade, ... (SARAMAGO, 1985, p.62)  

 

Além de exemplificar a forma como o narrador enviesa, desarticula e inverte o 

texto de um fragmento, a passagem acima é também um daqueles momentos em que 

o narrador chama a atenção do leitor para a especificidade de sua escrita e para os 

procedimentos que utiliza ao processar, ou mesmo condensar, diferentes níveis de 

significação. Já chamamos a atenção para outros momentos em que essa 

particularidade se insinua. Nesses momentos, o narrador não só comenta, como 

também indiretamente alerta o leitor sobre pontos construídos para significar em 

relevo. O que mais importa comentar em relação a esse trecho é o fato dele 

exemplificar uma forma especial de se conceber a natureza significativamente 

ampla de uma construção de linguagem e, ao mesmo tempo, representar a forma 

como o autor a trabalha. Dito de outra forma, ao desarticular um texto já pronto, 

conhecido e assimilado, o autor faz surgir desse próprio texto outros sentidos, 

outras formas de significar, que nele se mantinham ocultas, submersas e abafadas 

pela ordem que sustenta o conteúdo visível de todo texto pronto, acabado e fechado. 

Importa, no entanto, ressaltar que a presença do outro vem carregada de 

implicações. São textos que quase sempre nos fazem "levantar a cabeça". Por maior 

que seja o envolvimento que, enredando, possa afastar o leitor de uma leitura mais 

atenta, por mais que o trecho citado possa passar despercebido, em determinados 

momentos um certo estranhamento acontece. Se esse estranhamento conseguir 

quebrar o envolvimento, o trecho irrompe num misto de presença deslocada e de 

estranha intimidade. Nesse momento percebe-se o fragmento, percebe-se o texto do 

outro, percebe-se uma condensação de sentidos, já que ele não está ali por acaso. As 

vozes alheias, nesse texto, são trabalhadas e passam a concorrer, significativamente, 

para o sentido maior que a obra revela.  

Independentemente dos significados que cada fragmento possa conter, a sua 

presença num outro texto vai desencadear uma série de movimentos que lhes 

amplia o sentido. Dito de outra forma, colocar um texto já existente no texto 

presente de um outro livro dá a esse texto um outro efeito. Em primeiro lugar, 

movimenta esse texto em direção a um texto anterior. Mas esse movimento se faz 

de forma enviesada, travestida, como uma indicação que se aproxima mas que não 

se confunde. Em segundo lugar, o texto já é um outro em relação ao que ele foi antes, 

pois, pelo deslocamento – mesmo que o fragmento seja reproduzido na sua 

integridade – ele deixou de estar em relação com as partes do texto anterior que lhe 

precediam e sucediam. Por outro lado, há que pôr em consideração o novo texto 

produzido. Há que considerar o fragmento como uma parte de um novo texto. Há 

que levar em conta o presente, o tempo histórico do autor e as marcas particulares 

de seu discurso. Esse contexto novo, particular e caracteristicamente individual 

passa a ser, portanto, o principal deslocador do sentido primeiro que um fragmento 
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apresenta. Esse processo de deslocação imprime ao fragmento um efeito de leitura, 

ou, ainda, de citação desfigurada. 

O fragmento quando analisado em seu próprio contexto tem assim um sentido 

que se coaduna com um determinado contexto, com uma determinada forma de ver 

o mundo, com um estilo particular. Deslocado para o discurso de um outro autor, 

não nega a referência anterior, nem a enfraquece, mas assume duas posições. Uma 

de referência, outra de sentido ainda em movimento, ainda por definir o modo como 

se processa o seu "pertencer a".  

Agora é o momento de fazermos um comentário mais detalhado dos diferentes 

níveis e movimentos significativos que a presença do fragmento poderá 

desencadear na economia significativa do texto. Para realizar essa demonstração, 

escolhemos os dois trechos mais significativos ou mais representativos desse 

processo de escrita plural, utilizado por José Saramago na construção polifônica do 

seu O ano da morte de Ricardo Reis. 

Esses trechos são os que iniciam e encerram o livro. Estão aparentemente 

desligados de tudo mais que o livro apresenta. No entanto, não existe nada mais 

intimamente ligado ao todo desse livro do que esses dois trechos. Esses dois 

"versos" que lembram outro verso. São eles:  

 

Aqui o mar acaba e a terra principia. (SARAMAGO, 1985, p.11) 

 

Aqui, onde o mar se acabou e a terra espera. (SARAMAGO, 

1985, p.415) 

 

A própria localização desses "versos" (primeira e última frase do livro) já é a 

garantia de um adensamento de sentidos. Já é a garantia de posse de um movimento 

que os coloca em relação com tudo que no livro se escreve. Há, além disso, o 

movimento que os coloca frente a frente e nos leva a indagar sobre a repetição e 

mudança de palavras. E existe, ainda, o movimento que os remete para fora do texto, 

isto é, para dentro de um outro texto e, nesse texto, para um verso célebre, o verso 

que, em forma invertida (fragmentariamente invertida), ambos contêm: 

 

Eis aqui, quase cume da cabeça 

De Europa toda, o Reino Lusitano, 

Onde a terra se acaba e o mar começa  

E onde Febo repousa no oceano. (CAMÕES, 1977, p. 132. III, 

20, v.v. 1-4)  

 

O verso destacado acima fala de viagens. E sobretudo é a voz de Vasco da Gama 

que reporta uma viagem célebre, conhecida por todos. Mas este verso é também uma 

viagem. Uma viagem no tempo. Uma viagem até Camões, até Os Lusíadas. Por outro 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.4. julho, 2016 • ISSN 2359 3679 

43 

 

lado, esse verso imprime (traça) o sentido de uma viagem – pelo mar. Há um divisor 

de águas nas palavras deste verso: se a terra acaba, o que resta é o mar que está 

adiante. E é por ele que se construirá um novo viver do qual o poema é a expressão 

maior e mais acabada, mas não a única, nem a última. Desde então, a opção pelo mar 

como saída será mil vezes registrada, será mil vezes retomada pela literatura e por 

outras formas de escrita. Será também reforçada na assimilação e desdobramentos 

de uma prática política, iniciada quase dois séculos antes da escrita desse poema. O 

verso significa, portanto, não apenas a viagem que, no poema, ocupa o primeiro 

plano. Significa também as inúmeras viagens realizadas para se conseguir a posse 

do que então se chamou "mar português". Significa assim as inúmeras viagens 

(vividas, escritas, imaginadas ou sonhadas) que, anteriores ou posteriores a esse 

verso, foram responsáveis pela direção do olhar português e, a partir daí, pela nova 

posição que só verá a terra a partir da perspectiva do mar. Responsáveis, portanto, 

pelo olhar distante que não vê a terra, ou que só pode vê-la através de um olhar de 

longe. 

Esse sentido-direção de um olhar foi, por séculos, mantenedor da principal 

marca da identidade de um povo; foi o traço que marcou em relevo a sua fisionomia. 

A imagem que o verso camoniano propõe, se não cria, é, sem dúvida, um estimulante 

precioso para a preservação dessa direção de olhares e sentidos, dessa direção de 

vida. 

Estar num lugar "onde a terra se acaba e o mar começa" é estar num entre-

lugar, cuja saída só apresenta o mar como opção. Só apresenta como solução de vida 

o sair da terra para a conquista de mares "nunca de antes navegados", mas que são, 

logo depois, dominados pela obstinada vontade de quem não vê outra saída. 

Esse verso vai significar também a própria identidade de um povo. Vai ser, 

ainda, a própria delimitação geográfica escolhida como endereço, pois, o que restou 

de mais de três séculos de fixação do "quase cume da cabeça de Europa" foi a 

construção de um Cais, chamado Portugal, de onde se vê o mar e por onde a ele se 

chega em viagens de conquistas. Estas vão ser por muito tempo uma espécie de 

signo privilegiado, uma espécie de marca cimeira na formação de um imaginário. 

Vão ser, portanto, o espaço mais conforme com os sentidos com os quais o português 

por muito tempo se identificou. São esses os principais sentidos que percebemos ao 

examinar o célebre verso com que Camões define Portugal. 

São bem diferentes os sentidos dos "versos" com que Saramago inicia e 

termina o seu O ano da morte de Ricardo Reis. As referências ao verso de Camões o 

tornam presente, mas essa presença existe para que seu sentido possa ser fraturado 

e, a partir daí, invertido. 

Os dois "versos" que provocam essa presença também falam de viagens. Na 

realidade, eles remetem para duas outras viagens, mas diferentes daquela que o 

texto épico apresenta. Como são formas invertidas do verso épico, apontam também 

para esta e para todas as outras que ele contém. Mas vamos por partes. Vejamos a 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.4. julho, 2016 • ISSN 2359 3679 

44 

 

primeira viagem, o primeiro sentido que o "verso" inicial sugere. "Aqui o mar se 

acaba e a terra principia". É esta uma viagem de volta à terra portuguesa. E este 

“Aqui”, além de ser Portugal, é também o livro onde a terra não acabou, longe disso. 

Nesse "aqui", ela está apenas começando, ou recomeçando. A sugestão de recomeço 

existe, se pensarmos em Fernão Lopes (cronista da conquista de uma terra-nação); 

se pensarmos na existência de um antes que foi interrompido, rasurado e, quase 

sempre, esquecido pelo corte histórico definitivo que, nos séculos XV e XVI, faz 

surgir em cena uma nova visão de mundo e, nela, um novo país. Um Portugal que 

inicia uma nova história. Um Portugal que passa a se equilibrar nas ondas de um 

oceano, mas que, nele, só poderá existir com firmeza se, de certo modo, abandonar 

o que por muito tempo teve como terra firme, como terra a ser firmada (Cf. SERGIO, 

1977. p.31-35). Mas retomemos a viagem de volta, sugerida pelo primeiro "verso". 

Essa viagem traz emigrantes que, parece, veem novamente a terra como um espaço 

possível. Como um espaço ainda provável. Essa viagem traz, pois, um novo olhar. Um 

olhar que deixa o mar para trás e vai em busca de uma outra direção. 

A segunda viagem (ou a viagem sugerida pela última frase do livro) vai reforçar 

os sentidos desse olhar e acrescentar-lhe outros. O mar aqui também é deixado para 

trás, mas agora não apenas como um lugar que se abandona, e sim como um espaço 

impossível, porque é um espaço pertencente ao passado: "o mar acabou". O mar 

pode ser lido também como a viagem falhada (movimento de revolta dos 

marinheiros), a viagem que se não pôde concretizar porque estava fora do tempo. O 

itinerário de conquistas, pelo mar, pertence a um outro tempo – um tempo que não 

é negado, mas que também não se confunde com o presente, mesmo que esse 

presente seja o passado ano de 1936. O "verso" sugere essa leitura e ainda outras. 

No entanto, os diferentes sentidos são desdobramentos que se ligam a um traço 

comum: a opção pela terra. 

É claro que esses sentidos são decorrentes da ambiguidade que os dois 

"versos" contêm. Ambiguidade acrescida quando os comparamos com o verso 

camoniano de que são a presença invertida. 

Ao rasurar o discurso de Vasco da Gama ao rei de Melinde, o narrador não nega 

o seu valor. Ele sabe interpretar o exato valor desse passado caro, sabe perceber o 

que nele se conjuga e, ainda, a forma com que foi resgatado pela escrita épica 

legitimadora. Por isso, lê e valoriza o alto preço da escrita desse livro que não se 

pode "depor na prateleira da História, porque é ele mesmo história" (Cf. LOURENÇO, 

1983. p. 90). O narrador, em suma, conhece os segredos dessa metáfora valiosa que 

ocupa o lugar cimeiro na formação das imagens internas com as quais o português 

lê a si mesmo. 

Mas, por outro lado, o autor não desconhece as manipulações, as traições feitas 

ao texto, para adaptá-lo a conveniências e intenções muito pouco épicas. Não 

desconhece também o irrealismo de muitas interpretações que desfiguram o texto, 

rasurando-o, por buscarem nele uma espécie de eco a toda sorte de "paixão", 
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"interesses" e "fantasmas, individuais ou coletivos, que cada época deseja ver 

confirmados pelo Texto nacional por excelência"3. 

Não é, pois, gratuitamente que o autor presentifica o verso célebre em seu 

texto. Ao fazê-lo presente, traz por conseguinte o poema como um todo. Traz 

também os seus ecos. Ecos que atravessam os tempos e que sonoramente ainda se 

mantêm no imaginário de um povo. Mas não é sem motivos que inverte esse verso 

que conta estórias de um mar sem limites. 

Esse procedimento não significa a negação de um passado, nem tampouco a 

recusa do verso histórico. Significa o colocar-se diante dele para poder lê-lo. 

Significa também colocar-se diante do mito nele concentrado, para com ele dialogar. 

Para ressignificá-lo, só que agora em um outro espaço e em confronto com o rolar 

de águas que forma um novo tempo. 

Os dois "versos" desdobrados, presenças invertidas do verso camoniano, são 

formas de reinventá-lo para enfrentar as suas imagens, para trabalhá-lo na diferença 

de uma outra leitura. São formas torcidas, num processo que o inverte mas que 

também o recupera em sua plenitude, que existem para com ele desencadear um 

movimento de sentido, um movimento no sentido de desinventar estórias, que 

também o desmerecem. 

São esses os sentidos que nos foi possível perceber na dobra com que o autor 

inicia e encerra o seu livro. Com certeza, muitos outros estarão também nela 

contidos, mas os sentidos são parecidos com os sons, "depende muito da disposição 

de quem escuta". E a nossa "disposição" dirigiu-nos para estes. 

Como se pôde ver, são muitas as vozes literárias que habitam a textualidade 

desse livro. Umas tiveram maior destaque, outras um relevo de homenagem, outras 

parecem existir apenas como mais um fio a acentuar a cor e o traçado particular 

dessa paisagem de vozes. Demos um destaque maior à primeira e última frases do 

livro porque estas revelam os sentidos de um dos seus principais eixos 

significativos. Outro eixo de igual importância é o construído na articulação dos 

rumores que nos remetem aos textos de Fernando Pessoa. 

 

O ano da morte de Ricardo Reis é construído, pois, com a presença de muitas 

vozes literárias. Há uma espécie de "citação total", onde a presença do texto do outro 

se revela como um todo, ou melhor, é sugerida no todo. Isso se pode perceber mais 

claramente em relação a dois livros: Os Lusíadas e Mensagem. Estes livros volta e 

meia rumorejam nas páginas do Ricardo Reis. Poderíamos dizer que são os seus 

outros. Poderíamos dizer que são as presenças escolhidas para habitar as dobras 

dessa escrita. O autor conhece essa possibilidade que toda linguagem encerra e, 

assim, faz uso dela, uso consciente, conscientemente tramado e estruturado.  

Não se trata mais de ir acolhendo aqui e ali os fragmentos de textos de outros 

autores para dialogar com eles; para construir, com eles, uma escrita em explosão 

de sentidos e, por isso, mais próxima da plenitude significativa que se quer resgatar. 
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O processo agora é diferente. Não decorre de uma espécie de "montagem" 

indiciadora de mil vozes. Ele vai depender dos conteúdos mais gerais do livro. Vai 

depender de um certo modo de ler esse livro. 

 

O ano da morte de Ricardo Reis tem como primeiro traço significativo o resgate 

de um tempo passado num espaço determinado, ou seja, o livro se constrói 

reconstruindo Lisboa em 1936. Mas esse espaço vai ser reconstruído em função de 

um modo de olhar. Um olhar que vê ruas e casas, um olhar que passeia e revisita 

lugares de um passado e de outros passados que, por serem de todos, também lhe 

pertencem. Este é o olhar do narrador. Mas este também abriga outros olhares e, em 

relação a Lisboa, abriga principalmente o olhar de Ricardo Reis. Assim, Lisboa é 

também reconstruída a partir do olhar de Ricardo Reis. Saído de um texto de que 

sempre será um rumor "(um texto)" (SEIXO, 1986. p. 23), esse personagem 

"reinventado" caminha por Lisboa em busca de reconhecimento. Em busca de 

reconhecimentos: 

 

A sua vida parecia-lhe agora suspensa, expectante, 

problemática. Minuciosamente, lia os jornais para encontrar 

guias, fios, traços de um desenho, feições do rosto português, 

não para delinear um retrato do país, mas para revestir o seu 

próprio rosto e retrato de uma nova substância, poder levar 

as mãos à cara e reconhecer-se, pôr uma mão sobre a outra e 

apertá-las, Sou eu e estou aqui. (SARAMAGO, 1985, p.87-88) 

 

Se as intenções do personagem não passam pelo desejo de "delinear um 

retrato do país", isso vai acontecer com suas leituras e andanças pela cidade. E aqui 

Lisboa se reconstrói através de um olhar particular, o olhar de Ricardo Reis, poeta e 

personagem. Particular, mas que também já é um outro. Um outro que busca 

"revestir o seu próprio retrato de uma nova substância." Contudo, esse outro é 

também a duplicação de um mesmo. Um retrato anterior em revisita. Um retrato 

anterior que revisita e que, pela sua natureza de duplo, também reduplica visões da 

cidade. Há, contudo, um outro traço em relevo no olhar desse personagem. O olhar 

de Ricardo Reis em relação a Lisboa é o olhar que volta, que está de volta. Não se 

confunde, pois, com o olhar cotidiano e muito menos com o surpreso olhar 

estrangeiro. Ausente, sim, mas agora este personagem é um homem da terra que 

regressa e busca recuperar os sentidos da cidade. Nessa recuperação, Lisboa é 

"reconstruída" pela perspectiva de um olhar que já a conhece mas, porque esteve 

por um tempo "ausente", busca um novo entendimento.  

Muitos outros olhares vão perspectivar o olhar de Ricardo Reis. Mas o que 

importa agora ressaltar é o que mobiliza esse "estar em Lisboa" e, principalmente, o 
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sentido com que esse novo olhar é construído: um movimento de volta, um 

movimento decorrente de uma viagem de volta à terra. 

A viagem de que trata esse livro é a volta de um emigrante que por anos se 

ausentara da terra portuguesa, em busca de uma paisagem mais favorável, ou mais 

conforme com o seu modo de ser. A paisagem mais favorável, agora, volta a ser 

Lisboa. 

O livro se inicia com essa volta. Os seus motivos podem parecer pouco 

evidentes, ou circulam numa ambiguidade que caracteriza muito mais o viajante do 

que a própria viagem. Mas os sentidos desta viagem ficam evidentes quando 

pensamos no livro como um todo. A viagem aqui é de volta. O livro insiste nesse 

retorno. Os sintagmas "a terra principia" e "a terra espera" presentes nos "versos" 

comentados são, na verdade, "motes próprios" de que o livro é uma polifônica glosa 

confirmadora. 

Para acirrar as verdades desse mote, o narrador constrói a sua narrativa em 

contraponto. Isto é, convoca para um diálogo os dois grandes livros de viagens da 

literatura portuguesa: Os Lusíadas e Mensagem. Estes dois livros – cada um com as 

palavras de seu tempo – recuperam e, com isso, reinscrevem o ser em viagem em 

que Portugal se construiu. Se no primeiro, Os Lusíadas, a escrita legitimadora será 

sempre o lugar de origem, a fonte primeira de produção e manutenção de um 

imaginário, o segundo não o contradiz. Embora Fernando Pessoa não reserve na 

galeria de quadros com que compõe o seu livro Mensagem um espaço para Camões, 

o épico não deixa de lá estar, pois este livro é uma espécie de reescrita de Os 

Lusíadas. É uma escrita diferente que propõe uma outra viagem, mas não é o seu 

avesso. 

Os itinerários traçados nos dois livros revelam assim mundos diferentes. Os 

autores são diferentes, são diferentes os tempos. Contudo os dois textos dialogam. 

Mensagem reflete o presente de um "mar universal" e de um "agora", a ser 

transformado em verdadeira hora, diferente do que, no séc. XVI, permitiu a 

construção de um "mar português" sem limites. No entanto, o texto quinhentista já 

sugeria a presença dos limites futuros. Eles estão presentes porque a postura épica 

não os conseguiu disfarçar, ou antes, porque a consciência lúcida de um poeta 

impediu que fossem disfarçados.  

Existem, portanto, diferenças e afinidades nas vozes desses cantores de uma 

aventura marítima, cujo agente é a pátria comum que ambos cantam. As diferenças 

são, ainda, as indispensáveis diferenças que fazem de cada um o portador de uma 

voz única e inconfundível. No entanto, são dois cantos em diálogo. O canto de cada 

um está separado do outro pela distância dos tempos, mas o que cantam os 

aproxima. Esse diálogo não é, pois, de embate, muito pelo contrário, é um diálogo 

em tensa harmonia. 

Por isso esses dois livros percorrem muitas das páginas de O ano da morte de 

Ricardo Reis. Muitas das imagens preservadas nos dois livros voltam a estar 
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presentes neste. São os barcos, é o Adamastor (Monstrengo), são os velhos que de 

longe olham o longe. Mas estas imagens, no livro de Saramago, são o que restou 

delas, ou melhor, são imagens lidas de uma outra maneira. São imagens num diálogo 

de embate, num diálogo de diferenças. E se existem presenças e semelhanças, em 

relação aos dois outros livros, elas existem, agora, para marcar as diferenças. É que, 

nas três viagens pelo mar, apenas uma não é para o mar. Apenas uma se marca em 

sentido contrário: o sentido de volta, os sentidos de uma volta. 

No entanto, para poder indicar esse sentido novo, Saramago teve que habitar 

essas rotas do ir. Teve que conhecer as origens dessas rotas, os textos-matriz de um 

imaginário, para nesse lugar poder construir o seu discurso articulado e 

politicamente bem definido. 

 

Notas 
 
1 Para recuperarmos o conceito de “ruína” tal como foi estabelecido por Walter Benjamin, 
teremos de recorrer a alguns de seus textos, pois o ensaísta produzia conceitos 
concebidos como uma “constelação” (este conceito também é dele), isto é, a partir de 
vários pontos luminosos, onde a claridade de um ponto ilumina e é iluminada pelos 
demais. Trata-se da construção de um conceito que se desdobra em vários fragmentos, 
aparecendo aqui e ali com sentidos (ou interpretações) não diferentes, mas 
complementares.  
 
 “...não se trata tanto de uma reminiscência antiga, como de uma sensibilidade estilística  
contemporânea. O que jaz em ruínas, o fragmento significativo, o estilhaço: essa é a 
matéria mais nobre da criação barroca.” (BENJAMIN, 1984. p. 200); 
 
 “Na perspectiva da história-natureza, o mundo é um campo de ruínas, como alegorias da 
história coletiva, e um depósito de ossadas, como alegorias da história individual. A 
caveira é ‘de todas as figuras a mais sujeita à natureza’. E a ruína é o fragmento morto, o 
que restou da vida, depois que a história-natureza exerceu sobre ela os seus direitos. ‘A 
palavra história está gravada, com os caracteres da transitoriedade, no rosto da natureza. 
A fisionomia alegórica da natureza-história, posta no palco pelo drama, só está 
verdadeiramente presente como ruína...’. (ROUANET,1984, p.39);  
 
“A ruína, resto de um mundo que já foi, aproxima-se do documento pelo fato dela a priori 
também não indiciar o passado de modo proposital, exceto quando transformada 
intencionalmente em monumento histórico. De qualquer maneira, a ruína, o documento 
e o monumento aproximam-se por indiciarem o passado, por trazerem-no, como o resto 
do que foi, a presentes posteriores”. (KOTHE, 1976, p. 44.) 
 
“O mundo se dissolve numa acumulação de ruínas, mas cada estilhaço do mosaico e cada 
fragmento do conjunto ascende a uma nova vida, no momento em que recebe uma 
significação. O torso passa a significar ao mesmo tempo o corpo e a verdade última do corpo, 
que é sua decomposição, o fragmento significa o palácio desmoronado e o próprio 
desmoronamento, como destino último de toda construção humana. ‘A imagem que surge 
no campo visual da intuição alegórica é o fragmento, a ruína. Sua beleza simbólica se 
evapora, quando o clarão do saber divino o ilumina. O falso brilho da totalidade se extingue. 
O eidos se apaga, o símile se instala, o cosmos que o habita se esgota. Nos rebus áridos, que 
restam, jaz uma intuição, acessível a quem rumina ...”. (ROUANET, 1990, p.18.) 
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2 Empregamos este termo com o mesmo sentido com que Benjamin o definiu em suas teses 
sobre a história. Segundo Benjamin, "A história é objeto de uma construção cujo lugar não é 
o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de agoras'". Com isso, quer dizer que 
o passado não pode ser entendido como um tempo irremediavelmente perdido, mas como 
um tempo a ser revisitado, a ser interrogado, porque “nada do que um dia aconteceu pode 
ser considerado perdido para a história." (BENJAMIN, 1987, p. 223.). Sérgio Paulo Rouanet, 
ao comentar essa questão proposta por Benjamin, acrescenta:"...a história é objeto de uma 
construção, cujo lugar não é o tempo homogêneo e sim a Jetzzeit: um tempo impregnado de 
agoras, pelos quais cada presente se comunica com os diversos passados. Cada época 
revolucionária constitui um presente que não se compreende como a culminação de um 
processo histórico, e sim como um momento encarregado de abolir esse processo, de fazer 
saltar pelos ares o continuum da história, salvando o passado". (ROUANET, 1990, p. 22). 
 
3 Mais uma vez recorremos às palavras de Eduardo Lourenço: “Os Lusíadas não está tanto 
no meio de nós pela contradição fecunda que o habita e é o sinal supremo da sua grandeza, 
como pelo reflexo de outras contradições, bem pouco poéticas, suscitadas pela paixão, pelos 
interesses, pelos fantasmas, individuais ou coletivos, que cada época deseja ver confirmados 
pelo Texto nacional por excelência”. (LOURENÇO, 1983, p. 90.) 
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VOZES FEMININAS NO TEATRO 

DE JOSÉ SARAMAGO 

 
CLÁUDIO DE SÁ CAPUANO 

 

 

 

 

 

 

Eu sei que existe uma história que não foi contada. Não tenho 
nenhuma dúvida de que teríamos uma outra história se ela 
fosse escrita pelas mulheres que ficaram enquanto seus 
maridos iam à guerra. 
José Saramago 

 

Introdução 

 

A presença de personagens femininas nas narrativas saramaguianas é, sem 

dúvida, uma marca da criação ficcional do romancista. Pode-se até mesmo afirmar 

que se trata de uma espécie de chave de leitura de seus livros, já que aponta uma 

verdadeira lógica interna a evidenciar uma possível leitura de mundo.  

O mesmo ocorre na sua produção teatral, com as personagens femininas das 

cinco peças escritas para encenação (acrescentando-se aí Don Giovani ou o dissoluto 

absolvido). Sejam personagens ficcionais ou figuras resgatadas (e recriadas) de 

relatos históricos, as mulheres têm, no texto teatral de José Saramago, papel decisivo 

no andamento da ação e no próprio entendimento da matéria abordada que se quer 

do leitor/espectador. História, ironia e metáfora são frequentes ferramentas na 

construção dos textos. 

A leitura das peças é à primeira vista menos dificultosa, talvez por se 

tratarem de estruturas dramáticas a serem encenadas. No entanto, ao sairmos da 

superfície do texto e penetrarmos em camadas menos evidentes, deparamo-nos com 

um nível de complexidade comparável ao dos romances do escritor. Não poucas 

vezes, o produto literário final é capaz de fazer com que o leitor possa, por exemplo, 

olhar para o passado e relê-lo, à luz das provocações apresentadas no texto / em 

cena. 

Selecionamos aqui três personagens das três primeiras obras teatrais do 

autor. Da peça A noite, temos Cláudia, jovem estagiária na redação de um jornal. Em 

Que farei com este livro?, surge Francisca de Aragão, uma dama da rainha, que 
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conduzirá os principais acontecimentos, no âmbito da peça, em torno da publicação 

de Os Lusíadas. Por fim, em A segunda vida de Francisco de Assis, será a mãe do 

protagonista a figura a estabelecer o contraponto entre o poder instituído e uma 

outra lógica em face de um mundo corrompido pela ganância, movido pela busca 

insana pelo lucro a qualquer preço. 

 

História e jornalismo em A noite 

 

A história comparece em A noite, peça de 1979, de forma bastante peculiar. 

Os personagens, todos eles ficcionais (no sentido de não corresponderem a figuras 

históricas), circulam em um mesmo tempo/espaço: a redação de um jornal em uma 

noite corriqueira de trabalho. Todos trabalham em suas respectivas funções, para 

que mais uma edição do periódico circule na manhã seguinte. A obra não pretende, 

portanto, retrabalhar um evento histórico em si, mas a princípio representar um 

ambiente de trabalho como palco de discussões ideológicas. 

No primeiro ato, tomamos contato com personagens (ou grupos deles), 

representantes, no microcosmo da Redação, não só de camadas sociais, mas de 

verdadeiros escaninhos ideológicos, oprimidos pelo regime totalitário em vigor no 

Portugal de então. 

Será no segundo ato que a noite calma se transforma no decisivo momento 

de virada política em Portugal, depois de cerca de meio século de salazarismo: a ação 

da peça se dá na noite de 24 para 25 de abril de 1974. 

Quando a Redação do jornal segue em uma tranquila noite de trabalho, com 

a edição do jornal praticamente encerrada, chega a notícia de que ganha as ruas um 

movimento, possivelmente para derrubar o governo. A partir daí, já no segundo ato 

da peça, instala-se na Redação uma luta ideológica entre os que veem na situação 

uma possível luz de liberdade há muito perdida, e a cúpula do jornal, que segue 

obedientemente as orientações do governo. A questão é acrescentar ou não no jornal 

quase finalizado alguma menção ao movimento que está começando, sem se saber 

ainda sequer as tendências de desfecho: cairá o governo ou será ele capaz de 

reprimir o movimento? 

Pensar o momento da Revolução dos Cravos a partir da produção de 

discursos literários parece ter sido uma constante para José Saramago no final dos 

anos 70. Além da peça A noite, surgida em 1979, o escritor publicou a crônica “Papéis 

de Identidade”, no ano anterior. Em 1980, o primeiro da série dos grandes romances 

consagradores do escritor – Levantado do chão – culmina com o momento final do 

salazarismo. É interessante observar a variedade em termos de gêneros discursivos 

utilizados pelo autor para, de alguma forma, escrever sobre o tema: a crônica com 

cunho ensaístico, o drama teatral e o romance. 
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No caso específico de A noite, lidar com jornalismo é também lidar com a 

história. Facilmente aceita-se tal afirmativa, se concordarmos com as palavras de 

Marc Kravetz a esse respeito:  

 

Jornalistas e historiadores participaram conjuntamente num 

mesmo empreendimento em busca do conhecimento, através, 

como em qualquer bom empreendimento, de uma certa 

divisão do trabalho. Aos primeiros caberia estudar o presente 

e as suas incertezas, aos segundos, o passado e as suas zonas 

de sombra; aos artesãos do quotidiano, a febre da actalidade, 

aos ourives do intemporal, a angústia da perspectiva; aos 

caçadores do acontecimento a colheita dos factos acabada de 

fazer, aos batedores de arquivos a paciente reconstrução de 

um mundo desaparecido /.../ (KRAVETZ, 1986, p. 89) 

 

Guardemos a ideia em relação a jornalistas e historiadores... 

A peça A noite trabalha com elementos quase totalmente ficcionais. Afirma-

se isso, até porque o próprio José Saramago apontou, em nota ao texto da peça, 

elementos autobiográficos utilizados na composição da peça. De fato, Horácio Costa, 

em José Saramago – o período formativo, percebe tais aspectos na peça: 

 

Portanto, duas circunstâncias, uma de ordem histórica, outra 

de ordem individual, autobiográfica, respondem pela escolha 

do tema. Em A Noite, Saramago dá o seu testemunho de 

intelectual que por décadas teve que conviver com a 

repressão salazarista, sobre a superação desta pela conjunção 

das forças que possibilitaram o 25 de abril. (COSTA, 1997, p. 

121). 

 

Contudo, não nos ateremos a isso, por ser do nosso interesse, no presente 

trabalho, uma personagem feminina, de presença secundária na ação, mas que 

possui importante função na leitura que fazemos do texto. 

Jovem estagiária na Redação, Cláudia é uma personagem ficcional (entenda-

se aqui a ideia de que ela nem é uma figura histórica, nem foi inspirada em alguém 

da vida real). Com poucas, mas contundentes falas, suas intervenções sempre 

apresentam algo a mais ao espectador. 

O texto teatral pressupõe, na sua própria estrutura de construção discursiva, 

uma eventual encenação. Diferentemente de uma narrativa, em que caberá ao 

narrador as devidas contextualizações, no teatro juntam-se ao texto elementos 

outros, tais como a interpretação da fala, a caracterização do ambiente, a presença 

viva do interlocutor, que muito contribuem para a significação que uma 
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determinada sequência textual pode assumir. É o que nos ensina Wolfgang Iser, ao 

apresentar o modelo de atos de fala: 

 

/.../ os atos da fala não são simplesmente frases, mas sim 

frases situadas como enunciações verbais, o que vale dizer 

que são articuladas a situações, ou seja, a contextos 

determinados. Por isso, é por seu uso que se constitui o 

sentido das enunciações verbais. Os atos da fala são unidades 

comunicativas da fala, que transformam as frases situadas e, 

assim, em enunciações verbais que ganham seu sentido pelo 

uso. (ISER, 1996, p. 104). 

 

Tendo isso em mente, uma fala a princípio banal, por exemplo, pode ter sua 

significação bastante amplificada. É o que vemos na frase aparentemente solta da 

estagiária, pela qual registra-se a crítica à censura imposta aos meios de 

comunicação, e à passividade dos que compõem a redação daquele jornal: 

 

JOSEFINA: 

/.../ Uma Redacção decente não é esta algazarra, quer-se 

silêncio. 

CLÁUDIA: 

E quanto mais silêncio melhor. (O tom é de quem pensa noutra 

coisa) 

(AN, p. 117)1 

 

É dessa maneira que José Saramago consegue emprestar à personagem, 

secundária na ação da peça, um interessante relevo. Sutilmente, o leitor/espectador, 

vai percebendo não apenas de que lado a estagiária está, mas também sua própria 

orientação ideológica. Ainda de acordo com as ideias de Iser, é que “as frases do ato 

da fala sempre dependem de um contexto” (1996, p. 105), contexto esse que a 

situação dramática do teatro favorece. Assim sendo, uma fala de tal natureza se 

valoriza, pois “o ato da fala nunca é idêntico à mera sequência de suas frases, mas se 

estabiliza através da referência a uma situação, assim como por meio de 

pressupostos produzidos por suas frases” (1996, p. 105). 

Por essas pequenas e grandes nuances aderidas à figura de Cláudia, percebe-

se que ela é uma personagem que pode ser lida como uma espécie de metáfora viva 

da necessidade de renovação (juventude) no meio daquela redação, mas também da 

revisão do lugar de onde se fala (lugar outro, da mulher talvez). Sendo jovem e 

mulher, destemida e inteligente, sua presença aponta subliminarmente a ideia de 

que falta àquele ambiente, até certo ponto metonímia da própria sociedade 

acovardada pela repressão político-ideológica, espíritos jovens e renovadores. Por 
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outro lado, de nada adiantaria renovar os recursos humanos da redação/sociedade, 

se se continuasse a encarar o jornal/mundo por uma ótica conservadora. Esse lugar 

outro, o da mulher, não apenas enquanto gênero, mas como metáfora da voz “pouco 

ouvida”, poderia ser talvez um caminho. 

Não gratuitamente sairá dela uma das principais críticas às relações de 

trabalho estabelecidas na Redação do jornal àquela altura. Diz a personagem em 

conversa com Torres, experiente jornalista inconformado com a passividade de seus 

colegas de profissão: 

 

CLÁUDIA: 

(Desanimada.) A gente sonha, e depois a realidade é o que se 

vê, não é o que sonhamos. Vim tão contente para o jornalismo! 

Às vezes, até me punha a rir sozinha. Pensar que ia escrever 

nos jornais, e que as pessoas iriam ler-me, iriam pensar no 

que eu tinha pensado... 

TORRES: 

Pensar o que tu tinhas pensado?... 

CLÁUDIA: 

Não, não é isso, não está a perceber. Eu disse: pensar no que 

eu tinha pensado. Faz muita diferença. Eu não queria que o 

leitor fosse pensar como eu, mas sim que ficasse a pensar 

naquilo que eu tinha pensado. Depois ele lá resolveria como 

havia de pensar. (Sorri de si própria.) Ingenuidades! (Com 

desalento.) Agora já sei como as coisas são. Passei para o lado 

de dentro e não gostei do que vi, não gosto do que vejo. Mas o 

mais certo é que não quererei outra vida que não seja esta. 

Pode ser que o mundo dê uma volta. 

(AN, p. 130) 

 

Em tempos de censura, de total cerceamento das atitudes e principalmente 

do pensamento crítico, é essa personagem, a mais jovem, que saberá se posicionar 

em relação aos acontecimentos, quando a revolução começa a tomar a rua: 

 

CLÁUDIA: 

Manuel Torres, queres a minha opinião? Queres a opinião de 

quem acaba de viver um ano nestes últimos cinco minutos? 

Deves ir para a rua, saber o que se passa. Esta gente vai 

enganar-nos. Percebi o que me querias dizer. Sim, a questão é 

o jornal. Vai para a rua, não irás ganhar a revolução, mas vai 

para a rua. Sai enquanto ele está ao telefone. 

TORRES: 
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E tu aguentas-te sozinha com eles? 

CLÁUDIA: 

Hei-de aguentar. E a Oficina ajudará. Não estou sozinha. 

(AN, p. 130) 

 

Cabe aqui retomar a ideia da relação entre o jornalista e o historiador. Se nos 

lembrarmos das ideias de Marc Kavetz, há pouco citadas, perceberemos que a 

atividade do jornalista, especialmente aquele que sai a campo em busca da notícia, 

muito se aproxima de uma perspectiva de trato com a história, a chamada história 

imediata. Aquilo que potencialmente poderá ser noticiado e / ou representar um 

acontecimento determinante de algum processo mais amplo, por certo será 

primeiramente apreendido pela atividade do jornalista. É tal papel que a 

personagem Cláudia sugere que Torres assuma. É claro que não nos esquecemos 

aqui das palavras do próprio Lacouture, na abertura de suas reflexões sobre o tema, 

no texto “A história imediata”: “Imediata mesmo? Isto é, instantânea em sua 

apreensão, simultânea em sua produção, virgem de qualquer mediador? Imaginar 

isso é praticamente negá-la /.../” (LACOUTURE, 1990, p.215). 

No caso específico do personagem, o “imediatismo” de sua atividade remete-

se à ideia de instantaneidade: é preciso ir às ruas colher as informações sobre o 

movimento que talvez se inicie. No entanto, suas observações, que determinarão a 

escrita dos fatos por sua ótica, certamente terá as mediações inerentes aos 

condicionadores de uma operação historiográfica, como postulou Michel de Certeau 

no texto justamente intitulado “A operação historiográfica” (CERTEAU, 1982, p. 65-

119). 

Não há espaço na ação da peça para se chegar até as questões inerentes à 

produção da notícia, já que a ação termina apenas com a decisão do diretor, por 

pressão de Torres e dos funcionários da oficina, de se noticiar que havia sim um 

movimento contrário ao governo tomando as ruas na madrugada de 25 de abril de 

1974. É o princípio do processo de fixação dos acontecimentos enquanto história, 

como, aliás, adverte Pierre Nora em relação aos fatos acontecidos: “O fato de terem 

acontecido não os torna históricos. Para que haja acontecimento é necessário que 

seja conhecido” (NORA, 1988, p. 181). 

Espécie de microcosmo da sociedade, a Redação contém elementos que 

representam tanto o conformismo diante de décadas de repressão, quanto os que se 

insurgem como podem. Os primeiros, aliás, são bem mais numerosos que os 

segundos, que encontram respaldo entre os da tipografia. Ali está a camada cujo 

trabalho é o mais pesado, até mesmo braçal, e que, na sua eventual paralisação ou 

ausência, determinam se o jornal será ou não materializado. 

Percebe-se aí a ideologia do discurso de José Saramago, tentando fixar na 

peça uma tendência social. É o que afirma Horácio Costa: “A Noite pode ser vista, 

acertadamente, como um exemplo do teatro ideologicamente engajado, já que as 
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suas coordenadas político-ideológicas, bem como a antes referida radicação 

histórica, estão nela plenamente delineadas.” (COSTA, 1997, p. 221) 

Em A noite, há uma intelectualidade consciente e politizada, representada por 

Torres e Cláudia, que tem como base a classe operária, na Redação, representada 

pelos tipógrafos. Por fim, e curiosamente, há a voz aparentemente secundária, a da 

estagiária Cláudia, em diálogo com a experiência do jornalista Torres, a denunciar 

com sutileza a situação vivida dentro do jornal, e dentro do país.  

 

Em torno de uma publicação, Camões e Francisca 

 

Surgida em 1980, ano do quarto centenário da morte de Luís de Camões, a 

peça Que farei com este livro?, certamente a mais importante das cinco incursões de 

José Saramago no teatro, trata, entre outros temas, da dificuldade de se publicar uma 

obra complexa como Os Lusíadas em um Portugal imerso em um ambiente 

inquisitorial. 

A ação da peça se dá em torno de 1570, quando o poeta, retornado da Ásia, 

tenta em vão conseguir publicar a sua épica. 

Na peça, será Francisca de Aragão figura decisiva nas negociações em torno 

da publicação de Os Lusíadas. Personagem histórica, adaptada à ação, a dama da 

rainha, D. Catarina de Áustria, teria supostamente sido namorada de Camões antes 

de sua viagem ao oriente. Francisca representa uma espécie de voz de sensatez que 

guia o Camões-personagem pelos meandros da corte. 

No âmbito da peça, delineiam-se dois grupos. Por um lado, há a “cúpula do 

poder”. Estariam aí as figuras diretamente ligadas ao rei D. Sebastião: os irmãos 

Martim e Luís da Câmara, respectivamente secretário de Estado e confessor do 

monarca. Os irmãos Câmara representam o poder oficial dos jesuítas sobre o reino 

naquele momento. Do outro lado há o grupo da rainha, que engloba D. Catarina de 

Áustria e o Cardeal D. Henrique, inquisidor-mor, respectivamente a viúva e o irmão 

do rei D. João III (avó e tio avô de D. Sebastião), ao lado dos quais estão os 

dominicanos, avessos à hegemonia jesuítica. 

As questões ideológicas encontram-se, portanto, muito bem postas na peça, 

como aliás é uma constante na obra do autor, como nos alerta o professor José 

Ornelas: 

 

Quando Saramago reflecte sobre a História, nas suas obras, 

ele sempre faz ver ao leitor que é uma ideologia que 

determina a representação histórica. A palavra ideologia, no 

sentido que se usa neste ensaio, é um processo mediante o 

qual se criam significados, valores e normas na vida social; 

também se relaciona com as ideias que contribuem para 
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tornar legítimo o poder de um grupo social específico 

(ORNELAS, 2007, p. 216). 

 

O primeiro encontro entre ela e o poeta na peça se dá numa cena em que 

Camões, de joelhos diante do rei, pede ao soberano que sejam ouvidos trechos de 

seu poema épico (ou mesmo apenas as oitavas a ele dedicadas), no sentido de tentar 

angariar o apoio real. Do rei Camões não recebe sequer um gesto, ou uma palavra. 

Francisca, uma das damas da rainha presentes na comitiva real, após esse momento, 

em que não é vista por Luís Vaz, procura-o e não esconde de ninguém, 

principalmente de Ana de Sá, mãe de Camões, seu sentimento pelo poeta e sua 

intenção de ajudá-lo: 

 

ANA DE SÁ: 

É a rainha quem vos manda? Trazeis um recado do paço? Meu 

filho foi lá há dois dias... 

FRANCISCA DE ARAGÃO: 

Não trago recado do paço. Sou eu o meu recado. (QFL, p. 41) 

 

Da resposta ousada que Francisca dá a mãe de Camões, extraímos dois 

sentidos. Ela é portadora dos caminhos que levarão o poeta a conseguir imprimir o 

livro, e é ela também um oferecimento de amor ao poeta, o que pode ser entendido 

na peça como a causa da ressurreição social de Luís de Camões. 

Francisca de Aragão faz o que está a seu alcance para ajudar Camões. É 

através dela que é possível perceber mecanismos interessantes que movem as 

resoluções oficiais. Por isso, a dama da rainha é peça fundamental para que os 

obstáculos que impedem a publicação do livro sejam aos poucos vencidos. 

Assim, é através de caminhos outros, que fogem aos rumos oficiais, que 

Camões consegue ver sua obra ao menos apreciada por uma autoridade. Uma 

publicação, apesar de ser assunto da esfera pública, tem que percorrer o caminho 

privado dos bastidores do poder para que tenha chance de ser levada em conta. De 

nada adianta o poeta rogar ao rei em pessoa, pois o que vale são as influências, que 

Francisca de Aragão, por amor, na peça, pôde lhe oferecer. Observa-se na fala de 

Francisca a paixão nas atitudes, na crença em valores que vão sendo negligenciados 

naqueles tempos, associando-se a ela a honestidade e a objetividade que as ações 

deveriam ter para que se conseguisse êxito na luta de Camões pela publicação do 

poema. 

 

 

 

FRANCISCA DE ARAGÃO: 
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E agora, Luís Vaz, basta de falar de amores. Os passados 

passaram já, os futuros farão mais do que falar. Vou amar-vos 

outra vez, mas agora tratemos dos vossos negócios. 

LUÍS DE CAMÕES: 

Não estão bem encaminhados... 

FRANCISCA DE ARAGÃO: 

Terão caminho. Copiai-me a vossa obra das navegações, eu 

falarei à rainha, arranjarei modo de fazer chegar uma palavra 

ao rei, tenho alguma influência no paço. Fidalgos haverá 

decerto que se interessarão por vós. A vossa grande 

navegação terminou, chegastes a bom porto, vereis que tudo 

irá mudar. 

LUÍS DE CAMÕES: 

Que ânimo tendes. 

FRANCISCA DE ARAGÃO: 

Não era eu assim quando me conhecestes? Quem sabe se só 

não me reconhecíeis assim? /.../ 

(QFL, p. 45-46) 

 

O que as ações posteriores e esse diálogo denunciam é o descompasso entre 

o racional, isto é, entre o que deveria ser valorizado, o que deveria ser importante 

para o reino, e o que de fato ocorre na corte. 

O amor comparece na peça como força motriz dos acontecimentos, mas 

sobretudo como algo desmistificado, pois é encontro e desencontro a uma só vez. A 

este respeito conversam as duas mulheres: 

 

ANA DE SÁ:  

Que nome dissestes? 

FRANCISCA DE ARAGÃO: 

Francisca de Aragão. Conheci o vosso filho há muitos anos. 

ANA DE SÁ: 

Lembro-me do vosso nome... 

FRANCISCA DE ARAGÃO: 

Há filhos que amam tanto suas mães que não podem calar a 

elas os amores que têm por outras mulheres. Ama-vos assim 

Luís Vaz? 

ANA DE SÁ: 

Se o que dissestes é realmente medida de muito amor, vim 

agora a saber o amor de meu filho. 

Mas, vós, que lhe quereis, depois de tantos anos? Luís Vaz não 

é aquele moço formoso que partiu para a índia... 
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FRANCISCA DE ARAGÃO: 

Também nós já não somos as mulheres que o vimos partir. 

ANA DE SÁ: 

Vós sois formosa. Eu sou a mãe. 

(QFL, p. 42) 

 

Já fizemos, em outra ocasião, considerações às questões relativas à ideia de 

“amor”, aos “cuidados”, que aparecem nos diálogos entre Camões e Francisca, em 

clara referência à lírica camoniana: “A ideia do cuidado remete ao campo semântico 

primitivo do amor”, o que faz do sentimento, segundo as ideia de Jorge de Sena, 

“força motriz que a tudo move no texto camoniano” (CAPUANO, 2007, p. 163). 

Movida pelo sentimento, mas sobretudo por estar afinada a um pensamento 

humanista posto em cheque pela Inquisição, a voz de Francisca de Aragão é o 

principal fio condutor da ação da peça, além de ser um elo entre mundos separados 

por abismos: de um lado a cúpula do poder, e os nobres; de outro, o pensamento 

humanista, com o qual se alinha o poeta. 

 

Crítica ao capitalismo desmedido, Francisco de Assis atualizado 

 

Surgida em 1987, A segunda vida de Francisco de Assis apresenta-nos uma 

ação que se dá na atualidade, com personagens buscados na história e na biografia 

do religioso medieval. 

Na peça, a ordem Franciscana encontra-se transformada em uma empresa, 

cujo objetivo, capitalista que é, resume-se a uma única palavra: lucro. Ressurgido 

sem maiores explicações, Francisco entra na ação para obviamente ser um 

contraponto à ideologia da companhia, que se desvirtuara radicalmente dos 

princípios do franciscanismo original. 

A situação por si só é alegórica. Alegoria que, por sinal, tinha muita 

importância nas representações medievais, conforme formula Erich Auerbach: “(...) 

para certos grupos no contexto da espiritualidade medieval, a alegoria significava 

algo mais real do que significa hoje para nós; na alegoria, as pessoas viam uma 

realização concreta do pensamento, um enriquecimento das possibilidades de 

expressão” (Auerbach, 1997, p. 68). 

A peça é marcada por incessantes embates entre Francisco e alguns de seus 

antigos seguidores, além de seu pai. Pica, a mãe de Francisco, desde o início da ação 

se coloca como entrave entre ela mesma – e talvez os ideiais franciscanos originais 

– e Elias, o mais próximo seguidor de Francisco. De acordo com a historiografia 

medieval, a partir de sua morte, Frei Elias passou a agir de forma duvidosa, tendo 

inclusive mandado destruir a antiga porciúncula, local predileto do monge, onde ele 

próprio quis morrer. 
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Identificado na peça apenas pelo nome, Elias tem em Pica um misto de aliada 

e rival, numa relação sempre tensa, como demonstra a passagem abaixo: 

 

ELIAS: 

/.../ Pedro ainda está no gabinete? 

PICA: 

Ainda. 

ELIAS: 

E tu estás nos teus dias de secura. Custar-te-ia muito ser um 

pouco mais explícita? 

PICA: 

É possível ser ainda mais explícita? Fizeste-me uma pergunta, 

respondi, que mais querias? 

(SVFA, p. 170) 

 

O primeiro seguidor de Francisco e sua mãe não podem ver-se livres um do 

outro em função daquilo que os une, mas as divergências são flagrantes: 

 

ELIAS: 

/.../ O que quero saber é se Pedro ainda está no gabinete. 

PICA: 

Eu, Pica, chefe das secretárias desta companhia, informo 

Elias, presidente dela e delas, que 

Pedro, seu director-geral e homem de confiança, se encontra 

no gabinete, onde, como de costume, espera ordens. 

ELIAS: 

Se tu não fosses quem és... 

PICA: 

Se eu não fosse quem sou, tu não serias o que chegaste a ser. 

Já pensaste que, por esta maneira, também sou tua mãe? E 

que, portanto, é o teu próprio irmão que te olha por cima do 

meu ombro? 

ELIAS: 

Daria muito para ver-me livre de ti, ou dominada. 

PICA: 

Serias capaz de expulsar-me? Serias capaz de matar a tua mãe, 

irmão do meu filho? 

(SVFA, p. 171) 

 

A mãe de Francisco é também, ao lado de Clara e Inês, uma personagem cuja 

função é mediar as tensões entre o filho retornado e a empresa, na qual ela própria 
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e o marido trabalham. Isso significa estar entre o próprio filho, de um lado, e Elias e 

Pedro, seu marido, de outro. 

Metáfora da própria criação, mãe humanizada, Pica por um lado, procura 

mostrar a Elias, com sua insatisfação, o absurdo em que se transformou a causa 

franciscana, além denunciar o autoritarismo do discurso masculino. O próprio 

Francisco, por sinal, aponta a subalternidade feminina, em diálogo ao final da peça: 

 

FRANCISCO: 

/.../ Mas voltemos às mulheres. Conheces a história do 

homem que comprou um cão para ter em quem mandar? Até 

hoje as mulheres têm sido o cão do homem, sem ofensa. 

Minha mãe, por exemplo, aquela que me gerou e pariu, foi o 

cão de meu pai. 

(SVFA, p. 219) 

 

É como se isso fosse mais que simples constatação, um metafórico apelo: se 

a dicção do mundo se modificasse, se se convertesse em voz feminina... No caso da 

peça, a voz de Pica, enquanto mediadora, procura explicitar para Elias todo o seu 

autoritarismo desmedido. 

Igualmente, busca mostrar a Pedro e a Francisco o tom de sua intransigência, 

e a Francisco, por fim, sua própria arrogância ao trazer para si uma verdade 

inconteste. Na peça, isso se revela pelo desejo obsessivo de destruir a companhia, 

para poder louvar a pobreza. A questão é que a pobreza, hoje miséria, não é passível 

de louvor. Assim o diz Pedro, o rei dos pobres: 

 

PEDRO: 

/.../ ao louvares a pobreza, afirmaste a bondade do 

sofrimento dos pobres. Este é o pecado de que nenhuma 

absolvição te lavará. 

(SVFA, p. 221) 

 

Por fim, cabe a ela tão somente rejeitar o sedutor convite de ocupar na 

empresa a cadeira que antes cabia o marido, para seguir o filho (que volta a adotar 

o nome primeiro: João), na sua nova cruzada: a luta contra a pobreza. É dela a última 

fala na peça: 

 

ELIAS: 

/.../ Aonde vais? 

PICA: 

Vou ajudar João a escrever a sua primeira página. 

(SVFA, p. 223) 
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Conclusão 

 

O discurso ficcional de José Saramago, apoiado em discursos outros como o 

da história ou mesmo o da história da escrita dessa mesma história (dita oficial), 

seria inócuo, se não se propusesse ao exercício de desestabilização de ideias 

instituídas. Enquanto procedimento de escrita, sua criação literária, nesses casos, 

parte da documentação histórica para construir uma ficção provocativa, já que 

permite ao receptor, além do prazer do contato com a sagacidade dos bons textos 

literários, a possibilidade de uma reflexão a respeito do passado, tal como ele nos 

chega por meio do discurso historiográfico oficial. 

Nesse sentido, dois elementos apresentam-se como recursos discursivos 

ímpares de sua escrita: ironia e metáfora.  

A ironia fomenta a reflexão, pois é sempre fruto da engenhosidade discursiva 

que busca representar uma possível leitura de mundo, avessa à obviedade, afeita à 

valorização do homem sobre todas as coisas. Mais sutil, a metáfora comparece nos 

textos como recurso de significação: o que é intraduzível por palavras, pode ser 

aludido por metáforas. 

O que é a noite, senão a metáfora da obscuridade de tempos de repressão? 

No entanto, mais que isso, quando reduzida ao seu sentido mais próprio, as horas 

entre o anoitecer e o amanhecer remetem às limitações que um prolongado estado 

de treva impôs ao país. É o momento de fazer vir uma manhã de luz, depois de uma 

prolongada noite. 

O que é o livro, que seria lido por sucessivas gerações, senão a própria 

possibilidade de escrita da pátria, a partir das suas próprias leituras? 

De que vale, por fim, uma segunda vida, se não for para resgatar um 

entendimento, agora atualizado em um mundo em que as relações de poder 

evoluíram ao ponto de gerar um abismo entre a dignidade dos humildes e a total 

falta dela em um mundo de miséria? 

Pelo teatro, possibilidade de experimentação em cenas da vida quotidiana, 

percebe-se quão irônico pode ser um mundo que retoma historicamente situações 

comparáveis, num interminável repetir de vozes incapazes de criticar sua própria 

dicção. Vozes femininas, muitas vezes anacrônicas, aparecem nesse tipo de teatro, 

como índice da necessidade de se refletir, olhando por novos ângulos, sobre antigos 

problemas. 

 

Notas 

 
1 A partir daqui, passarei a me referir às peças pelas siglas NA (A noite), QFL (Que farei com 

este livro?) e SVFA (A segunda vida de Francisco de Assis). 
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No início... 

 

“O mundo é tão bonito, e eu tenho tanta pena de morrer”. Não 

disse medo de morrer, disse pena de morrer, como se a vida 

de pesado e contínuo trabalho que tinha sido a sua estivesse 

naquele momento quase final, a receber a graça de uma 

suprema e derradeira despedida, a consolação da beleza 

revelada. (SARAMAGO, 2013, p.73). 

 

 As palavras da epígrafe foram pronunciadas por José Saramago em seu 

primeiro discurso em Estocolmo no dia da entrega do prêmio Nobel de Literatura. O 

primeiro enunciado proferido por ele foi uma citação do seu avô próximo a sua 

morte, “O mundo é tão bonito, e eu tenho pena de morrer”. Elegemos ela para 

iniciarmos o nosso texto, pois é um bom exemplo para refletirmos sobre a 

sensibilidade que perpassa a escrita saramaguiana. Suas palavras refletem um 

posicionamento reflexivo sobre a condição humana, buscando compreender a 

questão “o quem somos nós?” Através de uma escrita que transita entre a beleza, 

leveza e, simultaneamente, as asperezas que constituem o viver, tece uma teia de 

enunciados que coadunam em uma produção discursiva significativa que traz à tona 

as mazelas e, ao mesmo tempo, a simplicidade e a contradição inerente a 

constituição dos sujeitos. Levando assim, os leitores a uma reflexão sobre aspectos 

que o constituem e que, em muitos casos, não são notados por uma parcela 

significativa dos sujeitos.               



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.4. julho, 2016 • ISSN 2359 3679 

66 

 

Dessa forma, observamos que escrita saramaguiana é marcada por uma 

acentuada reflexão sobre a condição social. Dentre as suas obras, uma muito 

emblemática é o romance O evangelho segundo Jesus Cristo (1991), inclusive foi a 

razão da saída do escritor de Portugal. Em uma leitura apressada da obra 

poderíamos afirmar que ela faz uma crítica ao Cristianismo, pois reconta a história 

de “Jesus” deixando claro que ele foi um homem comum, como qualquer outro que 

viveu na sua época. No entanto, ao efetuarmos uma leitura mais atenta 

observaremos que a sua crítica não recaí necessariamente sobre “Jesus”, mas nas 

atitudes que os sujeitos apresentam em seu nome. Dessa forma, o que temos nessa 

obra é uma crítica acentuada a condição humana, que nos leva a uma reflexão sobre 

a nossa constituição enquanto sujeito histórico que somos. Através de uma crítica 

reflexiva Saramago (1991) tece uma trama discursiva que traz à tona uma série de 

detalhes que apontam para o fato de que a condição humana está fundamentada na 

contradição. Partindo dessa observação o objetivo do presente artigo será analisar 

alguns fragmentos do romance citado buscando compreender como se articula a 

contradição na trama saramaguaiana. Para isso, nos pautaremos na Análise do 

Discurso que toma como referência os estudos de Michel Foucault sobre o discurso, 

o sujeito e a verdade e nos estudos Hutcheon (1988).   

 

Discurso e literatura: “rio turvo de margens indefinidas” 

 

Foucault (2006) afirma que ao invés de fazer uso da palavra gostaria de ser 

entrelaçado por ela e ser levado além do início do seu discurso. Não entrar na ordem 

arriscada do discurso seria algo muito bom, pois ele é regido por leis que o 

controlam a muito tempo e cuida da sua aparição. O discurso causa no estudioso 

inquietação, pois ele é da ordem do transitório, apresenta uma curta duração e foge 

ao nosso controle. Essa atividade do cotidiano de todos os sujeitos não nos pertence, 

esconde poderes, perigos, lutas, vitórias e ferimentos. Através dos enunciados que 

emergem da materialidade linguística uma rede de dominação e servidão é 

constituída na teia discursiva.  

Qual é o perigo que ronda o discurso? O que o faz tão ameaçador? Foucault 

(2006, p.9) parte da hipótese que em toda a sociedade a produção discursiva pode 

ser “controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade”. 

Na nossa sociedade, nas palavras de Foucault (2006), temos alguns 

procedimentos de exclusão, o mais famoso é a interdição. Os sujeitos não têm o 

direito de dizer tudo, não temos a “liberdade” para enunciarmos o que quisermos a 

qualquer momento. Esse jogo presente no discurso está fundamentado em três tipos 

de interdição, são elas: o tabu do objeto, ritual da circunstância e direito exclusivo 

do sujeito que fala. Observamos que esses três tipos de interdição se cruzam e 
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formam uma grande teia que sofre modificações constantes e constituem os 

discursos. Foucault (2006) reverbera que o discurso passa a impressão que não é 

tão importante, no entanto, essas interdições revelam a sua complexidade e trazem 

à tona as relações de desejo e poder que o envolvem. O discurso é o objeto do desejo 

e a história apresenta muitos exemplos, ou seja, o discurso não traduz as lutas, mas 

é aquilo pelo que se luta.  

Além da interdição, Foucault (2006) também menciona a loucura como 

objeto de controle discursivo. O louco é aquele não tem a autorização de circulação 

do seu discurso, ele sofre sansões que não viabilizam o caráter de verdade de seu 

discurso.  

Foucault (2006) pontua, como terceiro elemento de controle, a oposição 

verdadeiro ou falso. Isso se dá não no interior de um discurso, mas na vontade de 

verdade que rege a vontade de saber, “talvez algo como um sistema de exclusão 

(sistema histórico institucionalmente constrangedor) que vemos desenhar-se” 

(FOUCAULT, 2006, p.14). 

Observamos que nos poetas gregos do século VI o discurso verdadeiro era 

instituído a partir do sujeito que tinha o direito de enunciar a verdade. Tínhamos 

nesse momento o discurso constituído a partir de um ritual que profetizava o futuro 

e convenciam os sujeitos a aceitá-lo. Um século depois a verdade passa a ser 

relacionada não mais com quem a enuncia, mas com o discurso em si, ou seja, a 

verdade deixa de ser um ato ritualizado para ser considerada o próprio discurso. 

Por volta do século XVI Foucault (2006) afirma que a verdade passa a ser 

considerada a partir da perspectiva do que pode ser classificado, observado e 

mensurado. Nas palavras de Foucault (2006, p.17), 

  

tudo se passa como se, a partir da grande divisão platônica, a 

vontade de verdade tivesse sua própria história, que não é das 

verdades que constrangem: história dos planos de objetos a 

conhecer, história das funções e posições do sujeito 

cognoscente, história dos investimentos materiais, técnicos, 

instrumentais do conhecimento. 

 

A vontade de verdade está fundamenta em um suporte institucional e 

também em um conjunto de práticas, tais como: “pedagogia, é claro, como o sistema 

dos livros, da edição, das bibliotecas, como as sociedades de sábios outrora, os 

laboratórios hoje” (FOUCAULT, 2006, p.17).  O fato dela estar baseada em um 

suporte produz sobre os outros discursos influências que coadunam em um poder 

de coerção. Foucault (2006) cita, por exemplo, a literatura que por muito tempo 

esteve fundamentada na verossimilhança. A partir dessas considerações, 

observamos que Foucault (2006) levanta como mecanismos de exclusão “a palavra 

proibida”, “a segregação da loucura” e a “vontade de verdade”. Os dois primeiros são 
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mais frágeis, nas palavras do estudioso, o último sofre constantes alterações em sua 

constituição e, consequentemente, 

 

ignoramos, em contrapartida, a vontade de verdade, como 

prodigiosa maquinaria destinada a excluir todos aqueles que, 

ponto por ponto, em nossa história, procuram contornar essa 

vontade de verdade e recoloca-la em questão contra a 

verdade, lá justamente onde a verdade assume a tarefa de 

justificar a interdição e definir a loucura (p.21).  

 

Existem ainda outros procedimentos de controle dos discursos. Esses três 

modos apontados por Foucault (2006, p.21) que funcionam no exterior do discurso 

e são excludentes. Esses outros procedimentos são “a título de princípios de 

classificação, de ordenação, de distribuição” que funcionam no interior do discurso. 

O primeiro procedimento é o comentário que possibilita a rarefação do discurso, ou 

seja, um discurso espraia por outros discursos, dessa forma, teremos como novo não 

o discurso, mas o acontecimento que permeia a sua elaboração. O segundo 

procedimento, que mantem uma aproximação com o primeiro é a função autor. 

Entendido como não sendo a fonte dos dizeres, mas aquele que tem como função 

ordenar os discursos com coerência. Existem domínios que o nome do autor não se 

faz necessário, como por exemplo, nas conversas do cotidiano, que inclusive como 

salienta Foucault (2006) elas são logo apagadas. Por outro lado, temos alguns 

domínios que o nome do autor se faz uma prerrogativa fundamental, tais como a 

ciência e a literatura. Nessa última, “o autor é aquele que dá à inquietante linguagem 

da ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua inserção no real” (FOUCAULT, 

2006, p.28).  

Outro procedimento de exclusão levantado por Foucault (2006, p.30) é a 

disciplina e se define por “um conjunto de métodos, um corpus de preposições 

consideradas verdadeiras, um jogo de regras e de definições, de técnicas e de 

instrumentos”. Esses elementos não são responsáveis por tudo que pode ser 

enunciado sobre algo, eles são apenas por uma parte que entra na ordem “do 

verdadeiro”. Como exemplo Foucault (2006) cita as pesquisas de Mendel que apesar 

de dizer a verdade ele não entrou na ordem “do verdadeiro”, ou seja, para a sua 

época as descobertas realizadas por ele iam além do conhecimento dos demais 

pesquisadores. Dessa forma, suas descobertas não foram aceitas pelos outros, pois 

“não nos encontramos no verdadeiro senão obedecendo às regras de uma “polícia” 

discursiva que devemos reativar em cada um de nossos discursos” (FOUCAULT, 

2006, p.35). O estudioso ainda afirma que a disciplina se fundamenta em um 

princípio de controle “da produção do discurso”, também em rituais e regras 

permanentes.   
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Ainda há um terceiro grupo de procedimentos que incidem sobre os 

discursos. Nesse grupo deparamos com as condições de funcionamento e as regras 

que limitam o acesso ao discurso. O sujeito somente terá acesso ao discurso se 

satisfazer certas normas e se for qualificado para fazer uso da palavra. Foucault 

(2006) afirma que o ritual define a qualificação que o sujeito deve ter para poder se 

apropriar do discurso. Como exemplo, cita os discursos religiosos, judiciários, 

terapêuticos e políticos. Observamos que o discurso está condicionado a 

determinadas regras e “papéis preestabelecidos”, ou seja, o sujeito tem a ilusão que 

seu discurso é “livre”, entretanto, ele está regido por regras socialmente instituídas.   

Juntamente com o discurso Foucault (2006) tece reflexões sobre a verdade. 

Para o estudioso a verdade é um conjunto de regras estabelecidas pela ordem do 

discurso que condiciona os saberes e não se algo é verdadeiro ou falso, ou se a ordem 

das palavras e a das coisas estão organizadas de dada forma. A constituição do 

verdadeiro no discurso não está na sua materialidade linguística, mas na sua 

exterioridade que determina as regras do que pode e vai ser dito. Dessa forma, a 

vontade de verdade está relacionada com relações de poder e saber que constituem 

os sujeitos e não apenas com o desejo de produzir um discurso verdadeiro, ou seja, 

a vontade de verdade está condicionada a elementos que estão fora do sujeito, na 

história que perpassa a sua constituição e que determina o que pode ou não ser dito.       

As considerações acima demonstram que não é a linguagem, as palavras e as 

frases que são centrais para a compreensão da verdade, mas seu uso e sua prática, 

em relação a outras práticas que não são necessariamente linguísticas. Observamos 

também que Foucault (2010) tece reflexões sobre o ser da linguagem, o uso da 

linguagem e as práticas discursivas com o objetivo de construir uma reflexão sobre 

as práticas discursivas como responsáveis pela constituição das subjetividades.    

Foucault, ao longo de suas pesquisas, estudou a organização dos discursos 

com o objetivo de problematizar a constituição das subjetividades, como ele mesmo 

afirma, “meu objetivo, ao contrário, foi criar uma história dos diferentes modos 

pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos” (FOUCAULT, 

1995, p.231). Um dos exemplos da problemática das relações que permeiam a 

produção da subjetividade e, consequentemente, dos discursos temos o livro A 

história da loucura (2009) que traz uma discussão acerca da instauração do objeto 

loucura enquanto mecanismo de exclusão.  

 

A loucura só terá hospitalidade doravante entre os muros do 

hospital, ao lado de todos os pobres. É lá que a encontraremos 

ainda ao final do século XVIII. Com respeito a ela, nasceu uma 

nova sensibilidade: não mais religiosa, porém moral. Se o 

louco apareceria de modo familiar na paisagem humana da 

Idade Média, era como vindo de um outro mundo. Agora, ele 

vai destacar-se sobre um fundo formado por um problema de 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.4. julho, 2016 • ISSN 2359 3679 

70 

 

“polícia”, referente à ordem dos indivíduos na cidade. Outrora 

ele era acolhido por que vinha de outro lugar; agora, será 

excluído porque vem daqui mesmo, e porque seu lugar é entre 

os pobres, os miseráveis, os vagabundos. A hospitalidade que 

o acolhe se tornará, num novo equívoco, a medida de 

saneamento que põe fora do caminho de uma estranha 

peregrinação: ele perturba a ordem de espaço social. 

Despojado dos direitos, da miséria e da glória, a loucura, com 

a pobreza e a sociedade, doravante surge, de modo seco, na 

dialética eminente dos Estados (FOUCAULT, 2009, p.63).  

 

 A partir das palavras citadas acima podemos observar que o discurso do 

louco é excluído, não possui a liberdade de ser veiculado em qualquer lugar. O louco 

para ser considerado como tal não precisava ter realmente problemas mentais, 

bastava fugir das regras de “normalidade” ditadas pela sociedade para ser 

segregado do espaço público. Ele passa pela interdição e a mesma traz em sua 

constituição relações de saber e poder. De acordo com Foucault (2006, p.21), 

“existem, evidentemente, muitos outros procedimentos de controle e de delimitação 

do discurso. Aqueles de que falei até agora se exercem de certo modo do exterior; 

funcionam como sistemas de exclusão; concernem, sem dúvida, à parte do discurso 

que põe em jogo o poder e o desejo”.  

Notamos que a instauração do objeto loucura está associada à relação de 

poder, que tem como objetivo a produção de “verdade”. Essa produção de “verdade” 

é uma construção discursiva que tem como finalidade, não a veiculação de um 

discurso “verdadeiro” ou “falso” acerca da loucura, mas discursos que atendessem 

os objetivos de uma pequena parcela da sociedade. Foucault (1995, p.14) assevera 

que “a “verdade” está circularmente ligada a sistemas de poder que a produzem e 

apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem”. Dessa forma, o que 

entre as “ciências”, mas especificamente, no objeto loucura é convencionado como 

uma dada “verdade”, de acordo com Foucault (2009) pode ser considerado práticas 

de exclusão. 

 O objetivo que Foucault (2006a) pretende alcançar é justamente o de mostrar 

que o saber científico acerca da loucura não passa de um ritual e que esse sujeito 

“universal do conhecimento” é na realidade um sujeito histórico, ou seja, “o demente 

é na verdade o que foi fabricado pelo duplo jogo desse poder e dessa disciplina”. 

Observamos que Michel Foucault propõe uma teoria que toma o discurso 

como uma prática discursiva produzida a partir de uma historicidade que permeia 

a sua produção. Sua análise será fundamentada nas relações de um dado discurso 

com outros discursos, mas também levando em consideração a sua singularidade. 

As palavras mencionadas ajudam a vislumbrar a dinâmica que perpassa o discurso 

que está envolto por uma gama de relações de poderes e saberes que nem sempre 
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coadunam na produção de discursos verdadeiros. Além disso, observamos que o 

discurso é cerceado, ou seja, o sujeito tem a ilusão que é livre para enunciar o que 

ele deseja, pois corre o risco de não entrar na ordem do discurso como afirma 

Foucault (2006). As considerações acima são muito importantes, pois ajudam a 

vislumbrar o funcionamento discursivo da obra de José Saramago. Observamos que 

o romance O evangelho segundo Jesus Cristo (1997) causou e ainda é motivo de 

muitas discussões, pois questiona a história de Jesus Cristo narrada na Bíblia. A 

escrita saramaguiana questiona verdades cristalizadas do Cristianismo, rompendo 

com os padrões de normalidade. Ao produzir esse discurso ele resiste as normas 

impostas pela sociedade portuguesa e apresenta outro posicionamento frente a 

história de Jesus Cristo. Nas palavras de Ferraz (2003, p.193), “o percurso de Cristo 

é o de uma cobaia de Deus, usada e manipulada por ele, com o destino traçado, 

cobaia que sai morta da experiência central na qual se fundamenta a religião cristã”. 

Na análise apresentada a seguir tomaremos outro caminho, acreditamos que os 

sentidos oriundos dessa produção discursiva apontam para a contradição inerente 

a constituição do sujeito. Essa afirmação poderá ser vislumbrada através do 

funcionamento discursivo dos excertos escolhidos para a análise. 

   Além das considerações acima, com o objetivo de compreender o 

funcionamento discursivo da literatura na contemporaneidade, sua relação com a 

história e os sentidos provenientes dela, apontaremos a seguir algumas 

considerações de Hutcheon (1988). A autora procura estudar a relação existente 

entre uma produção/teoria estética e a cultura pós-moderna1. Segundo a estudiosa, 

o que caracterizaria esse período na ficção é a “metaficção historiográfica”. Por 

metaficção, a autora refere-se àqueles romances “famosos e populares que, ao 

mesmo tempo, são intensamente auto-reflexivos e mesmo assim, de maneira 

paradoxal, também se apropriam de acontecimentos e personagens históricos” 

(HUTCHEON, 1988, p.21). 

Tanto a produção como a recepção sofrem modificações substanciais na 

contemporaneidade, principalmente, em termos discursivos, uma vez que “coloca 

em evidência, por exemplo, a maneira como fabricamos “acontecimentos” históricos 

a partir de “acontecimentos” brutos do passado, ou, em termos mais gerais, a 

maneira como nossos diversos sistemas de signos proporcionam sentido a nossa 

experiência” (HUTCHEON, 1988, p.13). A autora salienta que esse passado emerge 

na arte contemporânea fundamentalmente através da contradição, não 

apresentando um caráter de nostalgia, mas de reavaliação do que passou de forma 

crítica e irônica. 

A metaficção está fundamentada em três aspectos, são eles: conhecimento de 

que tanto a história como a ficção são criações humanas, ao mesmo tempo em que 

sua produção permite que seja feita uma releitura das formas e do teor do passado, 

ele é questionado enquanto tradição e suas convenções. Hutcheon (1988) afirma 

que Foucault e outros autores contestaram a abordagem do indivíduo como um ser 
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unificado, coerente e homogêneo. O transitório e heterogêneo é constitutivo da arte 

e faz com que não tenhamos mais uma centralidade, mas a descentralização e a 

marginalização.  

Ela afirma que o “paradoxo pós-moderno” se fundamenta em uma não 

centralidade, na descentralização da obra de arte. Essa mudança é consenso para 

vários autores, dentre eles Hutcheon (1988) cita Foucault, Lyortard e Baudrillard. 

Segundo esses autores, nenhum conhecimento consegue escapar de uma 

aproximação com a metanarrativa e com as ficções que buscam um caráter de 

verdade. Conclui-se que não existe uma narrativa totalmente natural sem a 

interferência da história, ou seja, elas são construídas pelos sujeitos inseridos em 

uma história fragmentada e diluída que não aponta para um discurso “original” e 

definitivo. Nas palavras da autora: 

 

As contradições da teoria e da prática pós-modernas se 

posicionam dentro de um sistema, e mesmo assim atuam no 

sentido de permitir que as premissas desse sistema sejam 

consideradas como ficções ou como estruturas ideológicas. 

Isso não destrói necessariamente seu valor de “verdade”, mas 

realmente define as condições de “verdade” (HUTCHEON, 

1988, p.31). 

 

Observamos que a arte não é uma produção neutra, mas que obedece a 

determinadas regras, no caso, históricas. Além disso, discutem a forma como 

significamos o mundo e, consequentemente, para o caráter transitório da verdade.  

No passado a história foi utilizada como mecanismo de crítica aos romances 

produzidos que tinham como fundamento uma visão realista da representação. Já “a 

ficção pós-moderna problematiza esse modelo com o objetivo de questionar tanto a 

relação entre a história e a “realidade” quanto a relação entre “realidade” e a 

linguagem.” Assim, a produção contemporânea rejeita a representação como um 

ideal a ser atingido, estabelece laços que buscam novos sentidos e não apenas 

significados a serem revelados. A autora afirma que uma leitura do passado deve ser 

feita, mas com um olhar do presente, ou seja, “o pós-modernismo não nega a 

existência do passado, mas de fato questiona se jamais poderemos conhecer o 

passado a não ser por meio de seus restos textualizados” (HUTCHEON, 1988, p.39).         

Dessa forma, para a autora, a “metaficção historiográfica” é constituída por 

uma trama discursiva que engendra a cultura produzida pela elite, pela massa e pelo 

popular. Assim, teríamos um romance híbrido que, nas palavras de Hutcheon (1988, 

p.40), “atua no sentido de abordar e subverter essa fragmentação com seu recurso 

pluralizante aos discursos da história, da sociologia, da teologia, da ciência política, 

da economia, da filosofia, da semiótica, da literatura, da crítica literária, etc.” 
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O pós-modernismo contesta a possibilidade de um dia termos acesso aos 

“objetos fundamentais do passado”. A realidade histórica e social desse passado é 

discursiva “quando é utilizada como o referente da arte, e, assim sendo, a única 

“historicidade autêntica” passa a ser aquela que reconheceria abertamente a sua 

própria identidade discursiva e contingente.” Para Hutcheon (1998, 76), “elementos 

básicos de nossa tradição humanista, tais como o sujeito coerente e o referente 

histórico acessível [...] os conceitos de originalidade e “autenticidade” artísticas, e de 

qualquer entidade histórica estável”, são contestados. 

A “metaficção historiográfica” é um termo utilizado para caracterizar os 

romances que apresentam situações reflexivas que apontam “os limites e poderes 

do conhecimento histórico” (HUTCHEON, 1988, p.280). A autora ainda afirma que 

as obras “pós-modernas” não devem ser consideradas nostálgicas tendo em vista as 

ironias que perpassam a sua constituição. O objetivo não é voltar ao passado para 

valorizá-lo, o intuito da junção entre passado e presente é fazer com que 

questionemos, analisemos e procuremos compreender “a forma como fazemos a 

nossa cultura e a forma como atribuímos sentido a ela” (HUTCHEON, 1988, p.288).  

Trouxemos as palavras acima, pois elas apontam para que a literatura e a 

história sejam constituídas a partir da identificação da presença das subjetividades 

em suas materialidades linguísticas. Dessa forma, os sentidos oriundos dessas 

produções não são estáveis, mas instáveis e apontam para a não fixidez, ou seja, não 

temos uma verdade absoluta. As considerações acima são relevantes no sentido de 

reflexão acerca da obra saramaguiana, sua relação com a história e os sentidos que 

são produzidos na narrativa analisada a partir da sua retomada.   

 

Enfim... se fez a contradição... 

 

 A trama, em linhas gerais, do romance O evangelho segundo Jesus Cristo 

(1997), segue a cronologia do discurso bíblico que vai desde a concepção até a 

crucificação de Jesus, entretanto, Saramago modifica várias passagens dos 

evangelhos, cria outras e, principalmente, dá uma dimensão muito mais humana a 

Jesus e a todos que estão ao seu redor, inclusive ao próprio Deus. O autor tece uma 

trama na qual há uma alteração significativa, desde a concepção imaculada de Maria 

até o relacionamento de Jesus com Maria Madalena. A obra questiona as intenções 

de Deus ao mandar seu próprio filho à terra. Jesus é apresentado como uma pessoa 

comum, com suas inseguranças, questiona o objetivo da sua missão, não perdoa a 

própria família por não tê-lo apoiado, carrega um enorme sentimento de culpa por 

atitudes tomadas pelo seu pai e tenta concluir a missão que Deus lhe deu da maneira 

mais rápida possível, sem se preocupar muito com a melhor forma de conduzi-la.  

 A trama da obra em foco é conduzida de forma que muitas verdades 

cristalizadas pela sociedade são questionadas e postas à prova. Saramago conduz 

seu discurso de uma maneira muito peculiar levando o leitor a refletir sobre os 
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discursos que circulam na sociedade e constituem os sujeitos e suas contradições. 

Questões como: qual a validade do discurso bíblico? Ela narra de forma fidedigna os 

acontecimentos apresentados? A narrativa incomoda, pois ela rompe com os 

padrões de normalidade impostos pela sociedade, assim como o discurso do louco a 

escrita saramaguiana sofre interdições. A seguir destacamos o primeiro fragmento.   

 

Ouvide, ouvide, ovelhas que aí estais, ouvide o que vem 

ensinar este sábio rapaz, que não é lícito fornicar-vos, Deus 

não permite, podeis estar tranquilas, mas tosquiar-vos sim, 

maltratar-vos, sim, matar-vos, sim, e comer-vos, pois para 

isso vos criou a sua lei e vos mantém a sua providência 

(SARAMAGO, 1991, p.238).  

 

Observamos que os sentidos oriundos de alguns enunciados que emergem 

nessa materialidade linguística questionam o fato de que Jesus tece um comentário 

sobre o que os sujeitos não podem fazer, no caso “fornicar-vos”. No entanto, logo a 

seguir e fazendo uso da ironia deparamos com alguns enunciados, são eles: 

“tosquiar-vos”, “maltratar-vos”, “comer-vos”. Esses enunciados são extremamente 

significativos, pois apontam para sentidos que contradizem o “ensinamento” de 

Jesus. Os sujeitos não podem “fornicar”, entretanto, eles apresentam algumas 

atitudes que contradizem o que foi proferido por Jesus. Observamos que nesse 

momento temos uma crítica muito acentuada no fato de que Jesus disse algo, 

entretanto, os sujeitos tem sua subjetividade fundamentada em outras 

características que são contrárias ao que foi enunciado por ele. No fragmento a 

seguir deparamos com outra situação que também evidencia a contradição.    

 

Então Jesus, como se uma luz houvesse nascido dentro dele, 

decidiu, contra o respeito e a obediência, contra a lei da 

sinagoga e a palavra de Deus, que este cordeiro não morrerá, 

que o que lhe tinha sido dado para morrer continuará vivo, e 

que, tendo vindo a Jerusalém para sacrificar, de Jerusalém 

partirá mais pecador do que quando cá entrou, já não lhe 

bastavam as faltas antigas, agora caiu em mais esta, o dia 

chegará, porque Deus não esquece, em que terá de pagar por 

todas elas. Durante um momento, o temor do castigo fê-lo 

hesitar, mas a mente, numa rapidíssima imagem, 

representou-lhe a visão aterradora de um mar de sangue 

infinito, o sangue dos inumeráveis cordeiros e outros animais 

sacrificados desde a criação do homem, que para isso mesmo 

é que a humanidade foi posta neste mundo, para a adorar e 

sacrificar (SARAMAGO, 1991, p.250). 
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 Nesse momento da narrativa Jesus questiona os preceitos de Deus sobre o 

sacrifício de animais. Ele vai contra “a lei da sinagoga” sobre a importância do 

sacrifício dos animais e evidencia a contradição inerente a esse preceito através do 

enunciado “o sangue dos inumeráveis cordeiros e outros animais sacrificados desde 

a criação do homem, que para isso mesmo é que a humanidade foi posta neste 

mundo, para a adorar e sacrificar”.  O pecado de Jesus não será absolvido se ele não 

sacrificar o animal, entretanto, ele resiste ao poder de Deus e rompe com os padrões 

vigentes nesse momento histórico. Essa passagem incomoda, pois apresenta um 

Jesus questionador das normas, “desobediente” e que não tem medo de ser punido. 

No próximo fragmento Jesus interroga mais uma vez as regras e traz à tona o fato de 

que a contradição é uma constante na condição humana.   

 

[...] por viver Jesus com Maria de Magdala sem com ela estar 

casado, prostituta que havia sido, ainda por cima, por isso não 

se devia estranhar que estando uma mulher adúltera a ser 

apedrejada, conforme a lei de Moisés, e disso devendo 

morrer, aparecesse Jesus a interpor-se e a perguntar, Alto lá, 

quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar-lhe 

uma pedra, como se dissesse, Até eu, se não vivesse, como 

vivo, em concubinato, se estivesse limpo da lacra dos actos e 

pensamentos sujos, estaria convosco na execução dessa 

justiça. Arriscou muito o nosso Jesus porque podia ter 

acontecido que um ou mais dos apedrejadores, por serem de 

coração endurecido e estarem empedernidos nas práticas do 

pecado em geral, desses ouvidos de marcar à moestação e 

prosseguissem no apedrejamento, sem medo, eles próprios, à 

lei que estavam aplicando, por ser destinada às mulheres 

(SARAMAGO, 1991, p.353). 

 

 A cena narrada acima descreve o momento em que a prostituta será 

apedrejada pelas pessoas e Jesus interfere dizendo que ele também tinha “pecado” 

e que não deveriam matá-la, pois todos, de alguma forma, também são pecadores. 

Jesus se coloca como um sujeito comum, igual a todos os outros. Os sentidos 

oriundos desse fragmento apontam para o fato de que ao questionar a atitude dos 

outros sujeitos estamos sendo contraditórios, pois todos somos “pecadores” e como 

podemos questionar o outro se não temos uma atitude “perfeita”. O discurso 

saramaguiano incomoda, pois tira o sujeito da sua zona de conforto e questiona o 

seu posicionamento frente aos outros sujeitos. Muito mais que “manchar” a imagem 

de Cristo a obra traz à tona as dificuldades e contradições que perpassam a 

constituição dos sujeitos. Ela incomoda, pois rompe com os padrões de normalidade 
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e questiona as verdades cristalizadas pela sociedade ao longo da história, ou seja, a 

ordem discursiva vigente, suas tradições e convenções. Além disso, ele deixa claro 

que o discurso bíblico é uma criação humana.  

 O próximo fragmento descreve um diálogo entre Jesus, Deus e o Diabo que 

discorre sobre a morte e a vida após ela.  

 

Os homens sempre morreram pelos deuses, até por falsos e 

mentirosos deuses, Podem os deuses mentir, Eles podem, E tu 

és, de todos, o único verdadeiro, Único e verdadeiro, sim, E, 

sendo verdadeiro e único, nem assim podes evitar que os 

homens morram por ti, eles que deviam ter nascido para viver 

para ti, na terra, quero dizer, não no céu, onde não terás, para 

lhes dar, nenhuma das alegrias da vida (SARAMAGO, 1991, 

p.380).   

 

 Observamos, através dos enunciados “os homens sempre morreram pelos 

deuses” e “nem assim pode evitar que os homens morram por ti”, a contradição se 

faz presente novamente, pois Deus sendo “verdadeiro e único” não consegue evitar 

a morte de seus filhos. Essa observação evidencia a contradição presente na 

constituição de Deus, pois vislumbramos que a vida e a morte, bem e mal, felicidade 

e tristeza são uma constante nos preceitos bíblicos. Interroga o fato de que os 

sujeitos deveriam nascer e viver por Deus e não morrer por ele e nem muito menos 

pelos falsos Deuses. Além disso, tece interrogações sobre os sujeitos viverem 

pensando na vida futura sem garantias do que acontecerá e esquecerem de viver o 

hoje, rompendo com os padrões de normalidade que não questionam o discurso 

bíblico. 

O próximo fragmento traz o diálogo estabelecido estre Jesus e Deus sobre o 

motivo de existir a insatisfação nos sujeitos. 

 

A insatisfação, meu filho, foi posta no coração dos homens 

pelo Deus que os criou, falo de mim, claro está, mas essa 

insatisfação, como tudo o mais que fez à minha imagem e 

semelhança, fui busca-la aonde ela estava, ao meu próprio 

coração, e o tempo que desde então passou não a fez 

desvanecer, pelo contrário, posso dizer-te, até, que o mesmo 

tempo a tornou mais forte, mais urgente, mais exigente 

(SARAMAGO, 1991, p.369). 

 

 Nesse fragmento chama a atenção o enunciado “como tudo o mais que fez à 

minha imagem e semelhança”, pois observamos que se os homens foram criados 

semelhantes a Deus ele também é insatisfeito e apresenta os mesmos defeitos dos 
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homens. Segundo Deus a insatisfação não é negativa, uma vez que ela possibilitou 

que Deus fosse mais “forte” e “exigente”. Observamos que os sentidos que emergem 

do fragmento acima apontam para a contradição que existe na passagem bíblica que 

Deus criou o homem igual a si. Observamos que a obra analisada não questiona a 

existência de Deus e Jesus, mas ao contrário, coloca a prova a criação humana 

existente sobre essas duas personagens. Com isso, percebemos que a contradição é 

uma constante, sendo ela uma decorrência inerente aos sujeitos. 

 

E no fim...  

 

 A partir das considerações elencadas acima podemos concluir que os 

fragmentos analisados são constituídos por sentidos que apontam para a não 

centralização dos sujeitos. Através de uma escrita que rompe com os padrões de 

normalidade, sendo inclusive interditada assim como o do louco, a obra 

saramaguiana questiona a verdade oriunda do discurso bíblico e interroga o seu 

caráter de veracidade, uma vez que ao longo da análise observamos que a 

contradição se fez presente de forma muita significativa.  

 Além disso, a definição de “metaficção historiográfica” apresentada por 

Hutcheon (1988) ajudou a vislumbrar que o conhecimento histórico é passível de 

questionamento e ele nos ajuda a compreender a forma de atribuir sentidos a nossa 

cultura e avaliar o caráter de veracidade das verdades que constituem os sujeitos, 

pois elas sofrem influências históricas, uma vez que são construídas por sujeitos 

inseridos na história. Dessa forma, elas sofrem constantes transformações, ou seja, 

podemos observar “a dispersão do sujeito e sua descontinuidade em relação a si 

mesmo” (FOUCAULT, 2007, p.61)   

 Enfim, acreditamos que análise ajudou a vislumbrar que a contradição é 

constitutiva dos sujeitos e que obra, muito mais que questionar o Cristianismo, 

coloca a prova o que é feito em nome dele e, consequentemente, deixa claro que os 

sujeitos são constituídos pela fragmentação e diluição das subjetividades. 

 

Notas 
 
1 Não vamos discutir o pós-modernismo, o nosso objetivo é trazer algumas questões 
apontadas pela autora que ajudarão em nossa fundamentação teórica.  
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Introdução 

 

O presente artigo tem como objeto de estudo o romance O evangelho segundo 

Jesus Cristo (1991) de José Saramago. Desta obra foi analisada a personagem Diabo, 

visando observar suas características e ações que diferem do conceito pré-

estabelecido pela sociedade a seu respeito. Para uma melhor compreensão sobre a 

construção de assuntos religiosos presentes nas obras do autor, fez-se necessário a 

apresentação de informações sobre romances em que estes estão presentes. 

Ainda em relação à personagem principal deste estudo, o Diabo, é de suma 

importância apresentar a visão, a história e as características atribuídas a ele 

durante séculos. Da obra de Saramago, estuda-se a maneira como ele apresenta esta 

personagem diferentemente daquela visão presente nos textos bíblicos, 

transformando-a em um ser que merece atenção tanto das outras personagens como 

dos leitores. Para este momento, são retirados excertos específicos da obra em que 

aparece o Diabo, sendo esses os anos em que o Pastor/Diabo e Jesus passam juntos 

e o episódio da barca. Essas passagens foram selecionadas porque são os momentos 

em que esta personagem mais chama a atenção pelo seu modo de agir, pensar e falar, 

cravando diálogos intensos com as outras personagens, sendo possível perceber e 

analisar a maneira como o romancista a constrói. 

Acredita-se que o estudo acerca de seu romance e da personagem se faz 

importante e tem relevância para que os leitores consigam compreender a maneira 

com que José Saramago apropria-se dos textos bíblicos e das características 

provenientes do Antigo e do Novo Testamento que são atribuídas ao Diabo para 

transformá-lo de vilão a mocinho, bem como a leitura da sua biografia, observando 
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que os assuntos relacionados à religião permearam seus romances há mais de três 

décadas, culminando na obra em que se faz presente a personagem em questão. 

 

José Saramago e sua relação com Deus: um per(re)curso 

 

José Saramago nasceu em 16 de novembro de 1922, na aldeia de Azinhaga, 

na província de Ribatejo. Ele, como o próprio narra na sua autobiografia presente 

no site da fundação que zela pela sua obra e memória, foi um excelente aluno, 

sempre teve ótimas notas, tanto no ensino primário quanto no secundário. Segundo 

relato do escritor, frequentou por cinco anos uma escola de ensino profissional, 

aprendendo o ofício de serralheiro mecânico. Mesmo essa sendo uma escola de 

ensino técnico, incluía disciplinas como literatura, nascendo assim o seu gosto pela 

leitura. Ao término do curso, trabalhou durante dois anos em uma oficina, 

frequentando, durante o período noturno, uma biblioteca pública de Lisboa, 

aperfeiçoando cada vez mais a adoração pelos livros.  

Foi m 1947 que publicou sua primeira obra, Terra do pecado. A partir da 

escrita deste romance, que de uma forma não explícita, Saramago começa a 

apresentar as faces de Deus que, posteriormente, permeariam a maioria de suas 

obras. Para Salma Ferraz (2012), esse romance, que faz parte da primeira fase do 

autor, demonstra como seriam as suas futuras publicações no que concerne aos 

assuntos religiosos entre o homem e Deus: 

 

A obra denuncia o conflito do ser humano e seu desejo sexual 

em oposição à castidade e à virtude pregada pelo 

cristianismo. Leonor tenta vencer o moralismo da sociedade, 

mas não consegue transformar a sua condição e os fatos que 

a cercam. É a força da moralidade cristã influenciando a 

personagem, a sociedade e o mundo (p. 74). 

 

 Após a publicação dessa obra, Saramago escreveu outras como Os poemas 

possíveis em 1966, Provavelmente alegria em 1970, e posteriormente em 1971 e 

1973, livros de crônicas como Deste mundo e do outro e A bagagem do viajante. No 

ano de 1980, finalmente, o autor publica a obra intitulada Levantando do chão, a que 

deu início ao seu modo característico de narrar, este que, segundo Lopes (2010), não 

apenas ganhou destaque pelo enredo, mas sim pelo início da forma de escrita 

individual do autor, em que “o narrador oralizava a escrita como se estivesse de viva 

voz em uma roda de amigos; desrespeitava ostensivamente as regras sintáticas e a 

pontuação; (...) Enfim, nascia o “estilo saramaguiano” (LOPES, 2010, p.96).  

 Após alguns títulos em que Deus não aparecia de forma significativa, em 

Levantado do chão, segundo Ferraz (2012), as alusões a momentos bíblicos voltam 

a permear suas obras. Saramago faz uma leitura a seu ver de momentos da Bíblia. 
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Uma de suas comparações irônicas, de acordo com as ideias de Ferraz (2012), está 

no momento que elege para Cristo uma menina: Maria Adelaide, além de fazer uma 

analogia entre a morte de Jesus e a morte da personagem Germano Vidigal. Para 

Beatriz Berrini, “é a palavra final de LC, que desta forma se propõe como um novo 

Evangelho, Etimologicamente, Evangelho, que dizer isso mesmo: ‘anúncio da boa 

nova’. Levantado do Chão: O Evangelho Segundo José Saramago (BERRINI, 1998, 

p.51, citado por FERRAZ, 2012, p.28, grifos da autora). A partir da escrita desse livro, 

o autor começa a delinear nos romances, de uma forma um pouco mais explícita, sua 

relação com Deus. Nos anos seguintes, Saramago dedicou-se à escrita de outros 

livros e neles continuaria sua alusão a Deus e a momentos bíblicos como Memorial 

do convento, 1982, O ano da morte de Ricardo Reis, 1984, A jangada de pedra, 1986 

e História do cerco de Lisboa, 1989. Nesses quatro romances citados, cada vez mais 

aborda os assuntos religiosos.  

 Em Memorial do convento, uma de suas obras-primas, acontece, segundo 

Ferraz (2012), a autorrevelação do autor, o romance nada mais é que “a maneira 

como se estrutura o pensamento de Saramago sobre Deus, é como o sujeito criador 

revela a negação de Deus” (p.77). Uma razão que comprova isso é que no romance 

existem três personagens principais: o padre alquimista Bartolomeu de Lourenço 

de Gusmão; a feiticeira, Blimunda de Jesus e seu marido, Baltasar. É a partir delas 

que o autor instaura, como observa Ferraz (2012), uma nova trindade, agora 

profana e, ao colocar nela mulher como o Espírito Santo, Saramago dá uma resposta 

ao machismo da religião judaico-cristã, na qual a mulher é tratada em segundo 

plano.  

 Nos romances O ano da morte de Ricardo Reis e A jangada de pedra, como 

observa Ferraz (2012), a temática principal não opera em torno de Deus, mas esse 

assunto se torna presente em seus enredos e em algumas falas das personagens. Um 

bom exemplo da presença desse tema na primeira obra, é a reescrita feita pelo 

narrador de uns dos momentos bíblicos mais conhecidos, a expulsão de Adão e Eva 

do paraíso. 

 Já em História do cerco de Lisboa¸ Saramago questiona e critica Deus muitas 

vezes a partir do narrador, que para Ferraz (2012) é heterodiegético, i.e., não faz 

parte da história. Mesmo assim, utiliza da terceira pessoa para fazer enormes 

críticas às guerras em nome de Deus. Com essa obra, as faces de Deus ganham forma, 

encontrando o seu ápice, como afirma Ferraz (2012), no seguinte romance, escrito 

em 1991, O evangelho segundo Jesus Cristo, em que a personagem que será estudada 

neste trabalho é essencial para o enredo.  

 Saramago faz nesse romance uma releitura da vida de Jesus Cristo na terra. 

Ferraz (2012), o denomina como o quinto evangelista, pois o autor reescreve a 

história mais conhecida do Ocidente a partir do seu ponto de vista, de alguém que 

viveu no século XX. Transforma todas as personagens que conhecemos por serem 
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santificadas, presentes nos evangelhos escritos por quatro de seus apóstolos, em 

seres humanos, capazes de errar e se render às tentações. 

 No ano de 2009, publicou Caim. Este romance, juntamente com os anteriores 

que trariam as faces de Deus como tema, forma o conjunto de obras em que 

Saramago realiza um ensaio sobre Deus, afirmando sempre a sua negação ao 

mesmo. Segundo Ferraz (2012) “Se n’O evangelho segundo Jesus Cristo (1991), o 

autor mata Deus, em Caim (2009), ele vela o cadáver de Deus e depois crema suas 

cinzas.” (2012, p. 205). 

 A descrença em relação aos momentos bíblicos e a transformação de 

personagens sagradas parece ser o ponto de partida para algumas obras do autor 

português. Talvez a explicação para este fato seja do mesmo se proclamar ateu. 

 

O Diabo em O Evangelho Segundo Jesus Cristo 

 

Como as obras citadas anteriormente, O evangelho segundo Jesus Cristo não é 

apenas mais uma do escritor português, mas sim aquela que quebra com muito mais 

intensidade os paradigmas religiosos, como diz Ferraz “o tema Deus se acentua e 

transforma-se numa apoteose” (2012, p.149). 

O romancista resgata toda sua bagagem religiosa e histórica e reconstrói a 

personagem Jesus e sua caminhada desde seu nascimento até o momento da 

crucificação. No decorrer do enredo, é possível perceber que Saramago faz isso com 

as demais personagens importantes para os evangelhos bíblicos, Maria, José, Maria 

Madalena. Todas elas, mesmo trazendo em si a herança religiosa, perdem a sua 

sacralidade e se tornam humanamente possíveis, expondo seus desejos e dúvidas. 

Dentre as personagens que merecem destaque na obra, o Pastor/Diabo é uma 

delas, pois a maneira com que vive e as suas ações fogem do conceito 

preestabelecido do imaginário Cristão. Em sua obra, José Saramago transforma a 

imagem dessa personagem, fazendo com que Jesus e até mesmo o leitor simpatize 

com ela. Antes que uma análise mais detalhada dessa personagem seja feita, é 

importante observar a visão do Diabo construída desde o Antigo Testamento, 

passando pelo Novo Testamento, e culminando na Idade Média. 

 

O Diabo no Antigo e no Novo Testamento 

 

O Diabo, para muitos, é a representação de todo o mal presente no mundo e o 

responsável por muitos acontecimentos negativos. A ele são atribuídos inúmeros 

nomes como Satã, Demônio, Satanás, entre outros. A história mais conhecida sobre 

o seu surgimento vem do Cristianismo; Cousté (1997) narra que: 

 

Lúcifer era o mais belo, o mais sábio, o mais poderoso dos 

anjos: a ninguém mais senão o próprio Deus devia obediência 
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ou respeito. E foi precisamente esta superioridade, admitida 

inclusive por Santo Tomás de Aquino e Dante, a causa 

evidente de sua ruína. (...) Qualquer que tenha sido o pretexto 

para a rebelião, esta havia em todo caso seguido a seguinte 

trajetória: a consciência da própria superioridade fez com 

que Lúcifer julgasse factível a possibilidade de uma emenda 

nas decisões de Deus; o livre-arbítrio que este lhe outorgara 

impediu que Deus pudesse intervir e persuadi-lo (p. 21-22). 

 

 Por ser o mais querido e adorado por Deus foi que Lúcifer se rebelou contra 

ele. Com o advento do cristianismo, segundo Nogueira (2000), Satã passa a ser o 

grande adversário de Deus e o principal inimigo de Jesus, sendo responsável por 

todos os obstáculos e empecilhos na tentativa de aumentar o reino de Deus na terra. 

O mundo passa a ser dividido entre o Bem e o Mal, sendo aqueles que o seguiam 

pertencentes ao Mal, e, os adoradores de Deus pertencentes ao Bem. 

A principal aparição do Diabo nos textos do Antigo Testamento é observada 

no Livro de Jó. Nogueira (2000) relata que Deus estava muito satisfeito com o seu 

servo Jó e o exalta, porém Satan, que era um de seus filhos, um anjo, levanta suspeita 

sobre o servo, colocando-o a prova, uma vez que, se ele é tão fiel, logo age por 

interesse. Assim, Jó se torna o alvo de todos os males.  Satan passa de acusador para 

tentador, sendo o Diabo por excelência, que do grego Diábolos, significava aquele 

que leva juízo, transformando-se no Novo Testamento o símbolo de todo o Mal. 

 No Cristianismo, todo aquele que não acreditava em Deus, ou que seguia 

qualquer outra religião, segundo Nogueira (2000), tinha como pai o Demônio. O 

Diabo era seguido por outros espíritos inferiores, que tinham como tarefa tentar os 

homens contra as palavras de Jesus. A ele era atribuída a responsabilidade por 

problemas como epilepsia, paralisias e entorpecimento dos corpos que afetavam 

alguns indivíduos. A cada milagre de Jesus, que consistia na cura de doenças como 

estas, o poder do Satã era enfraquecido. 

Em relação à sua aparência física, segundo Cousté (1997), muitas foram as 

descrições feitas, principalmente entre os séculos XV e XVII, sendo essas muitas 

vezes elaboradas por feiticeiras que na época teriam recebido a visita do Diabo. 

Muitos detalhes apresentados por elas trazem certas semelhanças. 

Para algumas, ele aparece em forma de cão, bode, abutre, e, quando se 

transformava em homem, geralmente trazia um ar melancólico e sedutor, porém 

sempre com uma deformação física. Durante a Idade Média, o Diabo passou por um 

processo de degradação principalmente aos olhos do povo, que o descrevia como 

sendo “corrupto, mentiroso, inimigo de Deus e dos homens, [...] violador, maligno no 

mais alto grau, deverá necessariamente ser horrendo, disforme e repulsivo como 

nenhuma outra criatura” (COUSTÉ, 1997, p. 32, grifos do original). 
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 A partir da descrição feita pelo poeta inglês John Milton, como narra Cousté 

(1997) “o Diabo de Milton é um Diabo que nunca deixou de ser Lúcifer – a estrela da 

manhã, o mais belo e perfeito dos anjos” (p. 31) e culminando com os românticos do 

século XIX, o Diabo deixou de ser a criatura horrenda que era descrita na Idade 

Média, recuperando sua dignidade física. 

Muitas foram as descrições feitas em relação à aparência física do Diabo; 

algumas assemelham-se e outras divergem. O que não se pode discutir é que sua 

aparição, mesmo em algumas situações sendo apenas descrita como um espírito, 

vem desde o Antigo Testamento, passando para o Novo Testamento e sofrendo 

alterações durante os anos. 

Na literatura, esta personagem foi apresentada de maneiras diferentes por 

inúmeros autores. Na obra em questão, O evangelho segundo Jesus Cristo, a maneira 

com que José Saramago constrói e cria a sua personagem assemelha-se com a forma 

que Antonio Candido (1995) trata os mecanismos de criação de personagens. Uma 

dessas maneiras é: 

 

Personagens construídas em torno de um modelo, direto ou 

indiretamente conhecido, mas que apenas é um pretexto 

básico, um estimulante para o trabalho de caracterização, que 

explora ao máximo as suas virtualidades por meio da fantasia, 

quando não as inventa de maneira que os traços da 

personagem resultante não poderiam, logicamente, convir ao 

modelo (p. 72). 

 

O escritor português parte do conceito proveniente do imaginário cristão de 

Anjo Caído, aquele que por ser o mais querido de Deus rebelou-se contra ele e foi 

expulso do Céu, tornando-se seu inimigo, e cria uma personagem baseada nesse, 

levando em conta os textos bíblicos, porém com características psicológicas e físicas 

bem diferentes, transformando-o em uma personagem tão importante como o 

próprio Jesus Cristo, atribuindo a ele particularidades que somente podem ser 

observadas no seu romance. 

 Nessa perspectiva, os textos estabelecem relações que ora se distanciam ora 

se aproximam do Diabo conhecido pelos cristãos. A ficção possibilita uma verdade, 

que pode criticar ou negar o mundo real. Ela recria o “real”, mas isso não quer dizer 

que seja verdadeiro aquilo que descreve: tenta exprimir o sentido do mundo e do 

homem. Dessa maneira, ela se constrói por meio da interpretação, quando o autor 

relata e o público compreende. Essa arte que trabalha com muitas metáforas, 

insinua, buscando sentido e compreensão da vida, através da sua beleza estética. 

 
O Diabo figurado por Saramago 
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O Diabo em O evangelho segundo Jesus Cristo representa um ser diferente 

daquele que é visto nos textos bíblicos e descrito popularmente. O autor faz uma 

reapropriação desta personagem, como afirma Ferraz (2012), a redime, quando a 

faz presente nos momentos cruciais da narrativa. Ele aparece de três maneiras 

diferentes durante toda a obra. Primeiramente, se apodera das características de um 

mendigo para aparecer à Maria, anunciando assim a sua gravidez e estando presente 

em alguns momentos da sua gestação. Em um segundo momento, aparece como o 

Pastor de rebanhos, sendo aquele que convida Jesus a segui-lo, e juntos ficam por 

quatro anos. Por último, toma a sua forma original e aparece como o Diabo em si, no 

clímax da história, que acontece no episódio da barca. 

 Desde a primeira aparição da personagem na obra, é possível observar, 

segundo Ferraz (2012), que o narrador tem certa empatia pelo Pastor/Diabo, pois 

todas as suas manifestações são descritas como sendo de um anjo. Sua aparência é 

de um homem alto, grande e com roupas resplandecentes, suas palavras costumam 

trazer boas novas e são carregadas de sabedoria. Sendo assim, ele assemelha-se ao 

anjo caído, Lúcifer “é sábio e é filosofo” (p. 195). 

O primeiro encontro entre Jesus e o Pastor/Diabo, acontece na gruta onde o 

menino havia nascido em Belém. Lá estava ele, cansado dos dias tumultuados que 

havia passado, após descobrir todas as verdades a respeito do seu nascimento e das 

mortes dos meninos de Belém. De súbito acordou e 

 

viu um homem alto, gigantesco, com uma cabeça de fogo, mas 

logo percebeu que o que julgara ser cabeça era um archote 

levantado na mão direita quase até ao tecto da cova, a cabeça 

verdadeira estava um pouco mais abaixo, pelo tamanho podia 

ser a de Golias, porém a expressão do rosto não tinha nada de 

furor guerreiro, antes era o sorriso comprazido de quem, 

tendo procurado, achou (SARAMAGO, 1991, p. 225). 

 

 Mais uma vez, a descrição feita pelo narrador é de um homem grande, 

gigantesco. Após este primeiro contato continuaram a conversar. O Pastor/Diabo 

disse saber bem quem era Jesus “eu sem bem quem és, nasceste filho de um 

carpinteiro de obra grossa chamado José e de uma cardadora de lã chamada Maria” 

(SARAMAGO, 1991, p. 227). O menino se mostrou um pouco assustado, mas foi o 

mesmo que se ofereceu para acompanhá-lo como ajudante “Queres levar-me 

contigo, de ajudante, Estava à espera de que mo pedisses, E então, Recebo-te no meu 

rebanho” (SARAMAGO, 1991, p. 227). 

 Assim iniciam os quatro anos em que o Pastor/Diabo e Jesus passam juntos. 

Durante todo esse tempo, aos poucos o jovem percebe algumas particularidades do 

seu companheiro, e o narrador começa a mostrar qual é sua relação com Deus. Jesus 

percebe que ele não é um adorador do Senhor, pois como o próprio narrador diz “O 
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que primeiro Jesus estranhou de todo foi que, saídos da caverna para a madrugada, 

não tivesse Pastor precedido como ele procedera, bendizendo a Deus” (SARAMAGO, 

1991, p.231). Não só nas suas atitudes, mas posteriormente em vários diálogos entre 

essas personagens, a aversão dele por Deus fica cada vez mais clara. 

 Ferraz (2012) afirma que essa personagem maneja com clareza e raridade a 

arte do diálogo; sendo assim, um de seus atributos é o domínio absoluto da palavra. 

Pode-se observar e confirmar este fato em uma passagem onde Jesus, vendo que o 

Pastor não adora e nem agradece a Deus por coisas básicas do dia a dia resolve 

deixá-lo. O mesmo, ao perceber-se contrariado, questiona a existência de Deus, 

dizendo que: 

se existe Deus terá de ser um único Senhor, mas era melhor 

que fossem dois, assim haveria um deus para o lobo e um deus 

para a ovelha, um para o que morre e outro para o que mata, 

um deus para o condenado, um deus para o carrasco [...] Não 

sei como pode Deus viver, a frase não passou daqui porque 

Jesus, com a autoridade de um mestre de sinagoga, cortou. 

Deus não vive, é, Nessas diferenças não sou entendido, mas o 

que te posso dizer é que não gostaria de me ver na pele de um 

deus que ao mesmo tempo guia a mão do punhal do assassino 

e oferece a garganta a ser cortada [...] Não tenho deus, sou 

como uma das minhas ovelhas, Ao menos dão filhos para os 

altares do Senhor, E eu digo-te como lobos uivariam essas 

mães se soubessem. Jesus ficou pálido, sem resposta 

(SARAMAGO, 1991, p. 233). 

 

 Neste diálogo intenso há vários elementos usados pelo narrador para 

mostrar essa repulsa do Pastor/Diabo para com Deus. Primeiramente, este critica 

um Deus que ao mesmo tempo é o Senhor daquele que mata e o Senhor da vítima, o 

Senhor do lobo e da ovelha. Em segundo lugar, dá a sua opinião sobre o sacrifício, a 

morte de ovelhas inocentes em nome de Deus.  

Outro elemento, agora focando na maneira utilizada por Saramago para 

referir-se ao Senhor, o nome “deus” aparece em vários momentos grafado assim, em 

letra minúscula, quando dito pelo Pastor/Diabo, talvez essa seja mais uma maneira 

que o romancista utilizou para demonstrar a antipatia da personagem para com o 

Pai, assim mostrando que ela o reconhece como sendo apenas mais um. 

 Logo após este momento em que o Pastor/Diabo discute com Jesus sobre a 

existência ou não de um Deus, o mesmo usa o sacrifício das ovelhas para questionar, 

segundo Ferraz (2012), o caráter de Deus: 

 

Escolhe uma ovelha, disse, Quê, perguntou Jesus desnorteado. 

Digo-te, que escolhas uma ovelha, a não ser que prefira uma 
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cabra. Para quê, Vais precisar dela, se realmente não és 

eunuco. A compreensão atingiu o rapaz com a força de um 

murro. [...] Tapou a cara com as mãos e disse numa voz rouca, 

Esta é a palavra do Senhor Se um homem se ajuntar com um 

animal, será punido com a morte [...] Ouvide, ouvide, ovelhas 

que aí estais, ouvide o que nos vem ensinar este sábio rapaz, 

que não é lícito fornicai-vos, Deus não o permite, podeis estar 

tranquilas, mas tosquiar-vos, sim, maltratar-vos, sim, matar-

vos, sim, e comer-vos, pois para isso vos criou a sua lei e vos 

mantém a sua providência (SARAMAGO, 1991, p. 237-238). 

 

 Neste excerto, observa-se que o companheiro de Jesus considera o sacrifício 

das ovelhas, que geralmente acontecia na época da Páscoa como forma de oferta a 

Deus, como diz Ferraz (2012), um pecado abominável, ao contrário da fornicação 

das ovelhas, que neste trecho é visto como um ato não tão indigno como o sacrifício. 

A crítica do Pastor/Diabo a Deus nesta passagem é claramente observada, pois ele 

questiona a necessidade deste ritual sangrento. 

 Muitos foram os aprendizados e ensinamentos de Jesus durante os quatro 

anos que passou com o Pastor/Diabo. Em vários diálogos que os dois tiveram, o 

narrador deixa algumas pistas sobre a verdadeira identidade deste, e sobre a ligação 

que existe entre Deus e o Diabo. Alguns trechos que podem confirmar isso, como 

afirma Ferraz (2012); são os seguintes: 

 

Os escravos vivem para servir-nos, talvez devêssemos abri-

los para sabermos se levam escravos dentro, e depois abrir 

um rei para ver se tem outro rei na barriga, e olha se 

encontrássemos o Diabo ele deixasse que abríssemos, talvez 

a surpresa de ver saltar Deus lá de dentro (SARAMAGO, 1991, 

p. 241-243).                                 

   

No excerto apresentado, é possível entender que se o Diabo fosse aberto 

poderia acontecer que de dentro dele saísse Deus, assim os dois seriam as duas faces 

da mesma moeda, um existe em função do outro. No próximo trecho, o narrador se 

refere ao arcanjo caído: “E como o Diabo, de quem Deus ao princípio fora amigo, e 

ele favorito de Deus, comentando-se mesmo no universo que desde os tempos 

infinitos nunca vira uma amizade igual àquela” (SARAMAGO, 1991, p. 235). Isto é, a 

amizade entre Deus e o Diabo era tão intensa que não havia nada parecido, quando 

era anjo fora o favorito de Deus, afirmando assim que houve relação entre eles e 

questionando o possível vínculo que ainda possa existir entre os dois. 

 Em outro momento da narrativa, quando Jesus fora a Jerusalém oferecer seu 

cordeiro para sacrifício, encontrou Maria e sua família no caminho de volta. Ao dizer 
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à mãe onde estava vivendo e com quem, logo a mulher identificou o Pastor/Diabo 

como sendo o Satã, dizendo para Jesus: “Esse homem é um demônio, Como sabes, 

disse-to ele, Não, a primeira vez que o vi disse-me que era um anjo [...] Ao princípio 

acreditei que o fosse, mas o diabo também tem as suas artes” (SARAMAGO, 1991, 

p.253-254). Em trechos como estes, em que o narrador deixa subentendido ao leitor 

quem realmente é o Pastor/Diabo, pode-se perceber que a intenção deste é 

descrever uma personagem que seja diferente daquela que é culpada por todos os 

males do mundo. Isso acontece transformando a sua imagem e fazendo com que o 

leitor simpatize com ela. 

 O grande teste que o Pastor/Diabo faz a Jesus é o não sacrifício da ovelha, 

teste no qual Jesus foi reprovado, pois, no primeiro momento quando vai à 

Jerusalém levar a sua ovelha, não a sacrifica, mas no seu primeiro encontro com 

Deus, o mesmo o obriga a sacrificá-la. É neste episódio, como afirma Ferraz (2012), 

que a antipatia do narrador para com o Senhor, e provavelmente a do leitor, 

evidencia-se. Neste momento, Deus obriga Jesus a matar a ovelha que havia 

salvado anteriormente, logo após a sua morte Jesus fica em silêncio, estarrecido, 

quando o narrador diz qual foi a reação de Deus: “apenas se ouviu, Aaaah, era Deus 

suspirando de satisfação” (SARAMAGO, 1991, p. 264). Assim o narrador mostra um 

Deus que sente prazer com o sacrifício do animal. 

 Ao encontrar seu companheiro novamente, esse o pergunta: 

 

A ovelha, e ele respondeu, Encontrei Deus, Não te perguntei 

se encontraste Deus, perguntei-te se achaste a ovelha, 

Sacrifiquei-a, Porquê, Deus estava lá, deve de ser. Com a ponta 

do cajado, Pastor fez um risco no chão, fundo como rego de 

arado, intransponível como uma vala de fogo, depois disse, 

Não aprendeste nada, vai (SARAMAGO, 1991, p.265). 

 

 O Pastor/Diabo, mostrando-se insatisfeito com a atitude de Jesus, o manda 

embora, pois o que ele fez não condizia com os ensinamentos que ele o havia 

passado durante esses quatro anos. Essas personagens, Jesus, Pastor/Diabo e Deus 

voltarão a se encontrar no principal momento d’O evangelho, o que designamos 

como clímax da narrativa, o episódio que acontece durante quarenta dias 

cronológicos, dias esses contados pelos discípulos, pois na barca o tempo se perde. 

Em meio a um grande nevoeiro no mar, nevoeiro este, como explana Coelho (2011), 

que serve para que existam apenas os três neste momento, sem que nenhum 

contratempo externo os atrapalhe, as personagens travam, segundo Ferraz (2012), 

um tenso diálogo, narrado em mais de trinta páginas. Deus apresenta ao seu Filho 

para o que veio, e qual o seu destino na terra. 

Primeiramente, Jesus é apresentado a Deus; uma grandiosa descrição é 

destinada a ele: “É um homem grande e velho, de barbas fluviais espalhadas sobre o 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.4. julho, 2016 • ISSN 2359 3679 

89 

 

peito, a cabeça descoberta, cabelo solto [...] Está vestido como um judeu rico, de 

túnica comprida [...] debruado de tecido de ouro” (SARAMAGO, 1991, p. 364).  

Deus começa a apresentar a Jesus o porquê precisava da presença de um filho 

seu na terra, quando o Diabo chega à barca: 

 

As mãos agarraram-se à borda da barca enquanto a cabeça 

estava ainda mergulhada na água, e eram umas mãos largas e 

possantes, com unhas fortes, as mãos de um corpo que como 

o de Deus, devia ser alto, grande e velho. A barca oscilou com 

o impulso, a cabeça ascendeu da água, o tronco veio atrás 

escorrendo qual catarata, as pernas depois, era o leviatã 

surgindo das últimas profundidades, era, como se viu, 

passando todos estes anos, o Pastor (SARAMAGO, 1991, p. 

367). 

 

 A descrição feita pelo narrador sobre o Diabo está à altura da que foi feita 

sobre Deus. Neste momento percebe-se que, segundo as ideias de Ferraz (2012), as 

características atribuídas a ele fogem completamente daquelas que, como foram 

citadas anteriormente, eram conferidas ao Diabo na Idade Média, um ser horrendo 

que se assemelhava à um bode e que tinha deformações físicas. 

 Mais uma vez é possível observar a relação entre Deus e o Diabo quando o 

narrador diz “as mãos de um corpo como o de Deus”, comparando as aparências dos 

dois. E como o próprio Jesus constata “tirando as barbas de Deus, eram como 

gémeos, é certo que o Diabo parecia mais novo [...] mas seria uma ilusão dos olhos 

ou um engano por ele induzido” (SARAMAGO, 1991, p. 368). Ao entrar na barca, o 

Diabo senta-se em meio a Jesus e Deus, ocupando, segundo Ferraz (2012), a posição 

de mediador e intercessor, configurando assim uma nova trindade. A relação entre 

as duas personagens começa a aparecer com mais força a cada fala. Deus reconhece 

que sabia dos anos que Jesus passara com o Pastor/Diabo, e ainda diz: “Meu filho, 

não esqueças o que vou dizer, tudo quanto interessa a Deus, interessa ao Diabo” 

(SARAMAGO, 1991, p.369). E Jesus, após ouvir e constatar que ambos só existem em 

função do outro exclama: 

 

Percebo agora por que está aqui o Diabo, se a tua autoridade 

vier a alargar-se a mais gente e mais países, também o poder 

dele sobre os homens se alargará, pois os teus limites são os 

limites dele, nem um passo a mais nem um passo a menos 

(SARAMAGO, 1991, p. 371). 

 

 A essa altura, conforme escrito por Ferraz (2012), tanto Jesus quanto os 

leitores do romance já puderam perceber que Deus e o Diabo são, na realidade, 
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apenas um só. Jesus diz “sim senhores, levo-os até à borda para que todos possam, 

finalmente, ver Deus e o Diabo em figura própria, o bem que se entendem, o 

parecidos que são” (SARAMAGO, 1991, p. 372). Jesus percebe, como afirma Ferraz 

(2012), a sua função de cobaia para Deus. Esse começa a delinear como será a vida 

do Salvador na terra e depois da sua morte. Inicia-se agora a descrição com riqueza 

de detalhes cruéis, dos acontecimentos futuros em nome de Jesus, das mortes e 

torturas que acontecerão aos homens em seu nome. São cento e quarenta linhas, um 

parágrafo ininterrupto que vai de A a Z, descrevendo as mortes de inúmeras vítimas 

e mártires do cristianismo. Após Deus apresentar com clareza a sua lista de nomes, 

em um ponto o Diabo o interrompe para se isentar de todas essas tragédias: 

 

Observa, como há, no que ele tem vindo a contar, duas 

maneiras de perder-se a vida, uma pelo martírio, outra pela 

renúncia, não bastava terem de morrer quando lhes chegasse 

a hora, ainda é preciso que, de uma maneira ou outra, corram 

ao encontro dela, crucificados, estripados, degolados, 

queimados, lapidados, afogados, esquartejados, 

estrangulados, esfolados, alanceados, escorneados, 

enterrados, serrados, fechados, amputados, escardeados, ou 

então, dentro e fora das celas, capítulos e claustros, 

castigando-se por terem nascido com o corpo que Deus lhes 

deu, e sem o qual não teriam onde pôr a alma, tais momentos 

não os inventou este Diabo que te fala (SARAMAGO, 1991, 

p.387). 

 

 Mais a diante, expressa: “Digo que ninguém que esteja em seu perfeito juízo 

poderá vir a afirmar que o Diabo foi, é, ou será culpado de tal morticínio e tais 

cemitérios” (SARAMAGO, 1991, p. 389). Assim, com o que disse antes e a partir desta 

fala, esta personagem atribui a Deus a responsabilidade de todos esses 

acontecimentos, exonerando-se desta crueldade e, como explana Ferraz (2012), 

com medo de que toda essa carnificina seja atribuída a ele defende-se de tudo o que 

foi dito pelo Pai, falando ainda que “É preciso ser Deus para gostar tanto de sangue” 

(SARAMAGO, 1991, p. 391). 

 Com o intuito de salvar Jesus e extremamente perplexo com o futuro que 

Deus planejou para este, o Diabo faz sua última e única proposta a Deus: 

 

Quero hoje fazer bom uso do coração que tenho, aceito e 

quero que o teu poder se alargue a todos os extremos da terra, 

sem que tenha que morrer tanta gente, e pois que de tudo 

aquilo que te desobedece e nega, dizes tu que é fruto do Mal 

que eu sou e ando a governar o mundo, a minha proposta é 
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que tornes a receber-me no teu céu, perdoados dos males 

passados pelos que no futuro não terei de cometer, que 

aceites e guardes a minha obediência, como nos tempos 

felizes em que fui um dos teus anjos predilectos, Lúcifer me 

chamavas, o que a luz levava, antes que uma ambição de ser 

igual a ti me devorasse a alma e me fizesse rebelar contra a 

tua autoridade [...] se usares comigo, agora, daquele mesmo 

perdão que no futuro prometerás tão facilmente à esquerda e 

à direita, então acaba-se aqui hoje o mal, teu filho não 

precisara morrer, o teu reino será, não apenas esta terra de 

hebreus mas o mundo inteiro conhecido e por conhecer, e 

mais do que o mundo, o universo, por toda a parte o Bem 

governará, e eu cantarei na última e humilde fila dos anjos que 

te permaneceram fiéis, mais fiel então do que todos, porque 

arrependido, eu cantarei os teus louvores tudo terminará com 

se não tivesse sido, tudo começará a ser como dessa maneira 

devesse ser sempre [...] (SARAMAGO, 1991, p. 392). 

 

 Nesta última tentativa, o Diabo profere um discurso que, como afirma Ferraz 

“é o mais cristão de todos os discursos bíblicos” (2012, p. 191), pois está recheado 

de piedade e humildade, na tentativa fracassada do mesmo de salvar Jesus e por 

consequência toda a humanidade. Acontece aqui a completa inversão de valores. O 

Diabo anunciado se difere por completo daquele visto no Antigo e no Novo 

Testamento, aparece generoso, arrependido, bondoso e humilde, atributos esses 

que, conforme Ferraz (2012), são considerados divinos nos Evangelhos bíblicos.  

 O seu papel neste momento fora de defensor e libertador de Jesus, tornando-

se, segundo Ferraz (2012), o grande herói desse evangelho profano, reconhece que 

foi ambicioso e tenta redimir-se com Deus. Como a Deus cabe o papel de “um ser 

cruel, arrogante e autoritário” (COELHO, 2011, p.100), não aceita o perdão do Diabo. 

Confirmando mais uma vez em sua fala que a existência de um só é possível com a 

existência do outro:  

 

Não me aceitas, não me perdoas, Não te aceito, não te perdoo, 

quero-te como és, e, se possível, ainda pior do que és agora, 

Porquê, Porque este bem que eu sou não existiria sem esse 

mal que tu és [...] enfim, se tu acabas, eu acabo, para que eu 

seja o Bem, é necessário que tu continues a ser o Mal, se o 

Diabo não vive como Diabo, Deus não vive como Deus, a morte 

de um seria a morte do outro [...] Pastor encolheu os ombros 

e falou para Jesus, Que não se diga que o Diabo não tentou um 

dia a Deus (SARAMAGO, 1991, p, 392-393). 
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 Com este excerto confirma-se a ideia dita por Ferraz (2012) que, neste 

romance o narrador transforma Deus em Diabo, e o Diabo de causador de todos os 

males converte-se em “salvador do Salvador” (p. 191), e que essas duas personagens 

são na verdade a cara e a coroa da mesma moeda. 

 

Conclusão 

 

Pode-se afirmar que o Diabo torna-se o protagonista da história, pois este 

aparece em todos os momentos mais importantes da narrativa; são esses, segundo 

Ferraz (2012), a anunciação da gravidez de Maria por ele, incorporado em mendigo; 

este acompanha a mãe de Jesus durante a sua gravidez; é ele que aparece na cova 

onde estavam José e Maria escondidos para os acusarem das mortes dos meninos de 

Belém; encontra Jesus na gruta onde este nascera para levá-lo a ser mais uma ovelha 

do seu rebanho e, durante quatro anos o ensina lições de sabedoria; é o salvador das 

ovelhas, impedindo que essas sejam sacrificadas na Páscoa; por fim é ele que, no 

episódio da barca, vem com a missão de salvar mais uma de suas ovelhas, Jesus, 

tentando e pedindo perdão à Deus, tratando-o de igual para igual.  

Além da sua presença em momentos cruciais deste “desenvangelho de papel 

e tinta” (FERRAZ, 2012, p. 2017), o narrador apresenta algumas pistas ao leitor, 

pistas essas nas falas das personagens, quando, por exemplo, o Pastor/Diabo manda 

abrir Deus e encontrar o Diabo dentro dele; as relações de amizade existentes entre 

esses dois e a semelhança entre suas características físicas, que são destacadas nas 

descrições no episódio da barca. O intuito do narrador é mostrar que, como explana 

Ferraz (2012) “O Diabo é simplesmente um heterônimo de Deus, ou seja, um alter-

ego. O ser que mais se assemelha e se aproxima de Deus é o Diabo” (p.189). 

O mais interessante a ser observado na obra de José Saramago, é como ele 

transforma uma personagem que é popularmente conhecido de uma maneira 

negativa, em um protagonista de uma história em que, o leitor, sem saber quem ele 

é, assim não podendo relacioná-lo ao que já conhece, simpatiza-se com ele e 

considera-o o grande herói da obra, “o magistral personagem do Diabo” (FERRAZ, 

2012, p.217). 
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Maria Madalena em êxtase. Possível tela de Caravaggio   
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Um capítulo para o 

Evangelho 

 

JOSÉ SARAMAGO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De mim se há-de dizer que depois da morte de Jesus me arrependi do que chamavam 

os meus infames pecados de prostituta e me converti em penitente até ao fim da 

vida, e isso não é verdade. Subiram-me despida aos altares, coberta unicamente pela 

cabeleira que me desce até aos joelhos, com os seios murchos e a boca desdentada, 

e se é certo que os anos acabaram por ressequir a lisa tersura da minha pele, isso só 

sucedeu porque neste mundo nada pode prevalecer contra o tempo, não porque eu 

tivesse desprezado e ofendido o mesmo corpo que Jesus desejou e possuiu. Quem 

aquelas falsidades vier a dizer de mim nada sabe de amor. Deixei de ser prostituta 

no dia em que Jesus entrou na minha casa trazendo-me a ferida do seu pé para que 

eu a curasse, mas dessas obras humanas a que chamam pecados de luxúria não teria 

eu que me arrepender se foi como prostituta que o meu amado me conheceu e, tendo 

provado o meu corpo e sabido de que vivia, não me virou as costas. Quando diante 

de todos os discípulos Jesus me beijava uma e muitas vezes, eles perguntaram-lhe 
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porque me queria mais a mim que a eles, e Jesus respondeu: “A que se deve que eu 

não vos queira tanto como a ela?” Eles não souberam que dizer porque nunca seriam 

capazes de amar Jesus com o mesmo absoluto amor com que eu o amava. Depois de 

Lázaro ter morrido, o desgosto e a tristeza de Jesus foram tais que, uma noite, 

debaixo do lençol que tapava a nossa nudez, eu lhe disse: “Não posso alcançar-te 

onde estás porque te fechaste atrás de uma porta que não é para forças humanas”, e 

ele disse, queixa e gemido de animal que se escondeu para sofrer: “Ainda que não 

possas entrar, não te afastes de mim, tem-me sempre estendida a tua mão mesmo 

quando não puderes ver-me, se não o fizeres esquecer-me-ei da vida, ou ela me 

esquecerá”. E quando, alguns dias passados, Jesus foi reunir-se com os discípulos, 

eu, que caminhava a seu lado, disse-lhe: “Olharei a tua sombra se não quiseres que 

te olhe a ti”, e ele respondeu: “Quero estar onde estiver a minha sombra se lá é que 

estiverem os teus olhos”. Amávamo-nos e dizíamos palavras como estas, não apenas 

por serem belas e verdadeiras, se é possível serem uma coisa e outra ao mesmo 

tempo, mas porque pressentíamos que o tempo das sombras estava a chegar e era 

preciso que começássemos a acostumar-nos, ainda juntos, à escuridão da ausência 

definitiva. Vi Jesus ressuscitado e no primeiro momento julguei que aquele homem 

era o cuidador do jardim onde o túmulo se encontrava, mas hoje sei que não o verei 

nunca dos altares onde me puseram, por mais altos que eles sejam, por mais perto 

do céu que alcancem, por mais adornados de flores e olorosos de perfumes. A morte 

não foi o que nos separou, separou-nos para todo o sempre a eternidade. Naquele 

tempo, abraçados um ao outro, unidas pelo espírito e pela carne as nossas bocas, 

nem Jesus era então o que dele se proclamava, nem eu era o que de mim se 

escarnecia. Jesus, comigo, não foi o Filho de Deus, e eu, com ele, não fui a prostituta 

Maria de Magdala, fomos unicamente aquele homem e esta mulher, ambos 

estremecidos de amor e a quem o mundo rodeava como um abutre babado de 

sangue. Disseram alguns que Jesus havia expulsado sete demónios das minha 

entranhas, mas também isso não é verdade. O que Jesus fez, sim, foi despertar os 

sete anjos que dentro da minha alma dormiam à espera que ele me viesse pedir 

socorro: “Ajuda-me”. Foram os anjos que lhe curaram o pé, eles foram os que me 

guiaram as mãos trementes e limparam o pus da ferida, foram os que me puseram 

nos lábios a pergunta sem a qual Jesus não poderia ajudar-me a mim: “Sabes quem 
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eu sou, o que faço, de que vivo”, e ele respondeu: “Sei”, “Não tiveste que olhar e 

ficaste a saber tudo”, disse eu, e ele respondeu: “Não sei nada”, e eu insisti: “Que sou 

prostituta”, “Isso sei”, “Que me deito com homens por dinheiro”, “Sim”, “Então sabes 

tudo de mim” e ele, com voz tranquila, como a lisa superfície de um lago 

murmurando, disse: “Sei só isso”. Então, eu ainda ignorava que ele fosse o filho de 

Deus, nem sequer imaginava que Deus quisesse ter um filho, mas, nesse instante, 

com a luz deslumbrante do entendimento pelo espírito, percebi que somente um 

verdadeiro Filho do Homem poderia ter pronunciado aquelas três palavras simples: 

“Sei só isso”. Ficámos a olhar um para o outro, nem tínhamos dado por que os anjos 

se tinham retirado já, e a partir dessa hora, pela palavra e pelo silêncio, pela noite e 

pelo dia, pelo sol e pela lua, pela presença e pela ausência, comecei a dizer a Jesus 

quem eu era, e ainda me faltava muito para chegar ao fundo de mim mesma quando 

o mataram. Sou Maria de Magdala e amei. Não há mais nada para dizer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saramago, José. O caderno 2. Lisboa: 2009.  
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DA ALEGORIA EM JOSÉ 

SARAMAGO: CONSIDERAÇÕES 

ACERCA DA OBRA O CONTO 

DA ILHA DESCONHECIDA 

 
JULIANE DE SOUSA ELESBÃO 
 

 

 

 

 

 

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 experiências 
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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, 

pois a referida categoria, necessariamente, se apega à realidade concreta 

supostamente desvalorizada. Para tanto, Merquior lança mão da comparação entre 
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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. 

 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 
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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 

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. 
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 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: 

 

Não se deve achar, com efeito, que a leitura seja uma operação 

mecânica, que o leitor seja impressionado pelos signos com a 
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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 porto 

que o ponto a que cheguei foi esse, Queres dizer que chegar, 
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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. 

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 
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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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ALEGORIA DAS SOMBRAS OU 

A LUZ DA CRIAÇÃO 

 
IRLANDA VILLEGAS 

 

 

 

 

 

 

 

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 corroboradas 
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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 

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 
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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 soprlo 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 certo que después de eso nadie más lo há 

vuelto a ver, pero nos dejó 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 ara, 

parecía que estaba dándole una especie de vida, pasándole a ella [la estatuilla] el 

aliento de sus próprios 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 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 
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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 mesclada 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: “Esse fue el primer día de la creación. En el segundo 

día el alfarero viajó a la ciudad para comprar el yeso cerâmico...” (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: 

 

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 
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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 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. 
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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 queire 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.   

 Caillois afirma que “la plurivocidad de la proyección mítica de un conflicto 

permite una multiplicidade 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 
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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) 

 

 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).  
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 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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Perdendo a península o pé, ou os pés, será o inevitável 

mergulho, o afundamento, o sufoco, a asfixia, quem diria, após 

tantos séculos de vida mesquinha, que estávamos fadados 

para o destino da Atlântida. 

José Saramago, A jangada de pedra 

 

1 

 

 Foi a partir da publicação de A jangada de pedra, em 1986, que teve início 

uma verdadeira cruzada da crítica literária no sentido de rever a sua avaliação frente 

à obra de Saramago; afinal, o autor de Memorial do convento parecia não ter logrado 

manter, em suas publicações posteriores, o mesmo patamar de qualidade daquele 

romance. Desde então, o Escritor vem sendo acusado de proselitismo; suas obras, 

repetitivas segundo alguns, consideradas instrumentos a serviço de uma ideologia 

em busca da adesão do leitor incauto. Somem-se a isso as suas declarações à 

imprensa e em Cadernos de Lanzarote a respeito da tarefa do Autor perante a 

sociedade e parece não haver argumentos para contradizer essa orientação crítica: 

 

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 
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buscar-se argumentos para eludir essa responsabilidade. 

(SARAMAGO, 1996, p.75, grifo meu). 

  

Entretanto, há que ressalvar o fato de que os estudiosos da sua obra 

mostram, frequentemente, a tendência a considerar a palavra de Saramago como a 

última palavra não a respeito da sua própria produção ficcional como também 

acerca de acontecimentos muitas vezes desligados dela ou ligados a ela apenas 

indiretamente, ou seja, as reflexões a respeito do papel de Portugal diante do 

mercado comum europeu; da música; das lutas religiosas no Oriente Médio; da 

pintura; dos movimentos dos sem-terra; de pratos típicos de determinada região; 

de pessoas com as quais entra em contato; de cães; e por aí vai, numa 

superexposição que exige dele opiniões definitivas e incontestáveis. 

Ora, ao agir desse modo, passa-se a imputar a Saramago um papel que ele 

nunca se dispôs a representar, o de único crítico literário credenciado a examinar a 

própria produção e, por extensão, o mundo que o rodeia. Contrariamente a isso, o 

Escritor se mostra, na maior parte do tempo, permeável às diferenças, pronto a 

redirecionar conceitos, como um dentre muitos possíveis leitores seus, incapaz, 

portanto, de esgotar as possibilidades analíticas e interpretativas da própria 

produção, seja em função do viés adotado seja por lacunas no domínio do material 

que se lhe apresenta ante os olhos: 

 

Hoje foi a minha vez de confessar em público a ignorância que, 

apesar das ajudas ontem recebidas, não havia ficado 

dissipada. Para ser exato, duas ignorâncias. A segunda 

reportava-se ao tema da mesa-redonda em que me fizeram 

entrar: “Ficção: processos e modelos na narrativa”. Declarei 

com franqueza que não sabia em que consistiria isso que se 

designava por “modelo na narrativa”, e que, se tal coisa 

existisse, certamente não a utilizaria. Augusto Abelaira, que 

comigo esteve na mesa-redonda, abundou em idêntica 

opinião, e assim gastamos o tempo, ele e eu, até ao seu remate 

natural, isto é, quando achamos que estavam esgotadas todas 

as maneiras de dizer que não sabíamos o que ali se tinha 

querido que explicássemos. (SARAMAGO, 1996, p.76) 

 

 É o caso, portanto, de trazer para primeiro plano a obra em si, de considerá-

la enquanto material ficcional digno de atenção e não como documento mais ou 

menos fiel a posições pelo Escritor frente à Literatura e/ou a problemas do 

cotidiano. É a essa tarefa que se propõe este trabalho: seu objetivo primeiro é o de 

analisar A jangada de pedra, um dos romances mais controvertidos de Saramago – 

uma vez que ali, segundo estudiosos, o seu engajamento ideológico se manifesta de 
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maneira evidente – à luz da articulação entre mito e compromisso, como o intuito 

de verificar em que medida o proselitismo põe em xeque a qualidade da obra. 

 O romance trata da separação da Península Ibérica do continente europeu; 

sem que se sabia porquê, uma fenda nos Pirineus provoca a cisão entre Portugal e 

Espanha e os demais países da Europa. O fenômeno geológico – que transfora a 

Península em ilha à deriva no Atlântica – coincide com outros acontecimentos 

insólitos, ocorridos com as personagens centrais do romance: Joana Carda risca o 

chão com a vara de negrilho; Joaquim Sassa, como que dotado de força descomunal, 

lança uma pedra ao mar e ela vai parar a quilômetros de distância de onde foi 

arremessada; José Anaiço é seguido por estorninhos aonde quer que vá; Pedro Orce 

é o único que sente a terra tremer sob seus pés; Maria Guavaira desfia 

interminavelmente uma meia de lã azul. A partir de então, os protagonistas 

empreendem uma viagem que culmina com o rearranjo no mapa-múndi a partir da 

nova localização geográfica da Península Ibérica e como o autodesvendamento de si 

próprios. 

 A aproximação entre a ilha perdida no oceano e a Atlântica é imediata (e, se 

não o fosse, o narrador trataria de lembrar-nos) e favorece o enfoque da obra sob a 

perspectiva mítica, se se entender mito enquanto “relato fabuloso, de origem 

popular e não reflexiva, no qual agentes impessoais, na maioria das vezes forças da 

natureza, são representados na forma de seres pessoais, cujas ações ou aventuras 

têm sentido simbólico” (CUVILLIER, 1956, p.122). 

 Porém, Saramago vai operar, ainda, com o mito focalizado de dois outros 

pontos de vista: o primeiro, de Roland Barthes, para quem “o muito, muito mais 

próximo do que a sociologia de Durkheim denomina representação coletiva, se deixa 

ler nos enunciados anônimos da imprensa, da publicidade, do objeto de grande 

consumo; é determinado social, um reflexo. Este reflexo, de acordo com a imagem 

de Marx, é invertido” (BARTHES, 1977, p.11); o mito consiste, assim, na transposição 

da cultura em natureza, ou, pelo menos, do social, do cultural, do ideológico, do 

histórico, em “natural” – o que é apenas um produto da divisão de classes e de suas 

sequelas morais, culturais, estéticas, é enunciado e apresentado como evidente por 

si mesmo. O segundo, de Phillippe Boyer, segundo o qual o mito é entendido como 

“o conhecimento na sua origem” (BOYER, 1977, p.81), que exprime a busca do saber 

e implica o desejo de transgressão do interdito.  

Examinar-se-á, a seguir, como são trabalhados esses conceitos na obra, em 

que medida se inter-relacionam e quais os seus efeitos na construção da 

mundividência do romance. 

 

2 

 

 No que tange ao primeiro caso, Saramago tomou como referência o mito da 

Atlântida1, que surge pela primeira vez no Timeu, de Platão, e com o qual o texto 
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estabelece um diálogo alicerçado na analogia, por meio da qual foi possível 

encontrar a semelhança na dessemelhança e que, por sua vez, se constrói mediante 

a apropriação e o deslocamento dos elementos constitutivos do mito. Senão, 

vejamos. 

 Ao abrir-se a fenda no continente europeu, surge a oportunidade de escolha, 

por parte dos seres que ficaram num e noutro lado, do espaço em que pretendem 

continuar vivendo. Ocorre que “nos aeroportos, os balcões das companhias aéreas 

eram investidos pela multidão excitada, uma babel furiosa de gestos e gritos, 

tentavam-se e praticavam-se subornos nunca vistos para conseguir uma passagem, 

vendia-se de tudo, comprava-se tudo, joias, máquinas, roupas, reservas de droga, 

agora negociada às claras, o automóvel ficou lá fora, tem aqui as chaves e os 

documentos, se não puder arranjar um lugar para Bruxelas vou nem que seja para 

Istambul, até para o inferno, este turista era distraído, esteve na aldeia e não viu as 

casas.” (SARAMAGO, 1988, p.38, grifo meu). Em oposição a elas, porém, o cão Ardent 

“galgou o abismo, com perdão do evidente exagero vocabular, e achou-se ao lado de 

aquém, preferiu as regiões infernais, nunca saberemos que nostalgias movem a alma 

de um cão, que sonhos, que tentações” (SARAMAGO, 1988, p.18, grifo meu). O cão 

decide-se pelo inferno, ao contrário do que ocorre no mito grego, em que Possídon 

só lhe restou a Atlântida depois da perda de Corinto para Hélios; de Egina para Zeus; 

de Naxos para Dionisio; de Atenas e Trezena para Atena; de Argos, para Hera e de 

Delfos para Apolo.  

 Além disso, diferentemente do que se conhece do mito, a Atlântida de 

Saramago apresenta como fontes de riqueza não o cobre, o ferro, e o ouro, dos quais 

é copiosa a ilha original, mas depende quase que exclusivamente do valor dos que 

ali habitam e ali permaneceram: 

 

E nós ficamos a ver navios, comentou um português, os outros 

julgaram ter entendido que os navios de que ele falava eram 

os que fossem passando no novo canal, ora, só nós, 

portugueses, é que sabemos que são muito outros esses tais 

barcos, levam carga de sombras, de anelos, de frustrações, de 

enganos, atestados os porões, Homem ao mar, gritaram, e 

ninguém lhe acudiu. (SARAMAGO, 1988, p.42, grifo meu) 

 

Dessa perspectiva, verifica-se que o tratamento conferido pelo Escritor à sua 

Atlântida apoia-se nos adynata (impossibilita) cujo princípio básico formal é o da 

“seriação de coisas impossíveis” (CURTIUS, 1957, p.99) – os cães mudos que se põem 

a ladrar; a fenda geológica; o insólito ligado às personagens principais –, de modo a 

construir a ilha às avessas cujo confronto com a do mito original revela a tensão 

entre o espaço ideal, referido pelo narrador e implícito no espírito do leitor 
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cauteloso, e o romanesco, cujos mistérios os protagonistas buscam desvendar 

durante a viagem: 

 

Pode-se dizer, sem nenhum exagero, que o inferno nos 

mitológicos tempos distribuído uniformemente por toda a 

península, como foi recordado logo no começo deste relato, 

está agora concentrado numa faixa vertical de mais ou menos 

trinta quilômetros de largura, desde o norte da Galiza até o 

Algarve, tendo o ocidente as terras desabitadas em cujo efeito 

de pára-choques poucas pessoas verdadeiramente acreditam. 

(SARAMAGO, 1988, p.225-226, grifo meu). 

 

Ao mesmo tempo que o Autor efetua o rebaixamento da Atlântida com vistas 

à caracterização da Península, procede à sua elevação, com base na preferência de 

Ardent e no valor que marca aqueles que ali ficaram; é esse valor a que vai referir-

se o romance e que vai impulsionar a Península em direção as Américas, numa 

reatualização das grandes navegações, a partir da qual será reavaliado o papel de 

Portugal e da Espanha frente aos demais países da Europa: 

 

Houve depois uma pausa, sentiu-se passar nos ares um 

grande sopro, como a primeira respiração profunda de quem 

acorda, e a massa de pedra e terra, coberta de cidades, aldeias, 

rios, bosques, fábricas, matos bravios, campos cultivados, 

com a sua gente e os seus animais, começou a mover-se, barca 

que se afasta do porto e aponta ao mar outra vez desconhecido. 

(SARAMAGO, 1988, p.43, grifo meu). 

 

 É significativo que, opostamente ao ocorrido com a ilha grega, a Atlântida de 

Saramago não foi tragada pelo oceano como punição por seus vícios e orgulhos, mas 

manteve-se enquanto tal, enquanto ilha, entre a América do Sul e a África, 

continentes com cujas culturas, por força de relações históricas e linguísticas, sua 

identificação é maior. A Península Ibérica, Atlântida às avessas até então, ergue-se 

agora em toda a sua opulência, suplanta o modelo em que se inspirou e transmuta-

se em síntese da utopia do Escritor.  

Ao focalizar o mito dessa perspectiva, Saramago promove-lhe a degradação 

na medida em que o explora com o propósito de estabelecer e legitimar uma 

ideologia, sem respeitar-lhe a especificidade, uma vez que ele só permanece vivo na 

medida em que se conserva aberto à irrupção do desejo de conhecer. Transforma-o 

em alegoria; direciona-lhe, pois, a significação, empobrecendo-o: a sua Atlântida 

converte-se em ilha isolada do restante da Europa e é a partir desse pressuposto que 

o romance vai-se desenvolver.  
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A alegorização do mito favoreceu, portanto, o proselitismo nA jangada de 

pedra, uma vez que o romancista se utiliza dele com a finalidade de dar azo à sua 

utopia2 – concretizada na falta de estranhamento dos protagonistas frente aos 

episódios insólitos –, de marcar a sua posição relativamente ao papel da Península 

Ibérica diante da Europa, da África e das Américas. 

 

3 

 

Tal procedimento intensifica-se até o décimo primeiro capítulo da obra, 

quando o Escritor coloca em segundo plano as reflexões em torno do abismo entre 

a Península Ibérica e a Europa. Até aí, porém, há a preocupação em descobrir as 

razões do prodígio geológico e, ao mesmo tempo, em relatar seus efeitos sobre os 

portugueses e os espanhóis. O resultado não poderia ser mais desanimador, de um 

lado: “Saber como e porquê se tinham rachado os Pirineus era ideia de que já se 

desistira, esperança em poucos dias perdida”. (SARAMAGO, 1988, p.127) e mais 

alvissareiro, de outro: “Sentemo-nos e partamos”. (SARAMAGO, 1988, p.134). 

Sob o manto da imponderabilidade, ligada ao insólito, desvela-se a ironia do 

romancista, por meio da qual anula as fronteiras entre os mais variados pontos de 

vista sobre os acontecimentos e tece uma rede de informações contraditórias e 

disparatadas que, ao invés de esclarecer os fatos, obscurece-os: 

 

Apesar da enorme quantidade de informações acumulada, os 

computadores, friamente, pediam novos dados ou davam 

respostas disparatadas, como foi o caso do célebre Instituto 

Tecnológico de Massachussetts, onde os programadores 

coraram de vergonha ao receberem nos terminais a sentença 

peremptória, Demasiada Exposição Ao Sol, imagine-se. Em 

Portugal, talvez pela impossibilidade, até hoje, de expurgar da 

linguagem cotidiana certos persistentes arcaísmos, a 

conclusão mais aproximada que pudemos obter foi, Tantas 

Vezes Vai O Cântaro À Fonte Que Por Fim Lá Fica A Asa, 

metáfora que não fez mais que confundir os espíritos, uma vez 

que de asa não se tratava, nem de fonte, nem cântaro, mas na 

qual não é difícil descortinar um fator ou princípio de 

repetição, que por sua própria natureza, dependendo da 

periodicidade, nunca se sabe aonde vai parar [...] 

(SARAMAGO, 1988, p.127) 

 

A inserção entre os discursos oral, intertextual (Pessoa e Camões, 

principalmente), metalinguístico, científico, administrativo, botânico etc., e, 

simultaneamente, o confronto entre eles parodia qualquer tentativa de explicação 
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do fenômeno geológico, torna verossímil e verdadeiro o que quer que se diga a 

respeito, ao mesmo tempo que oculta, até certo ponto, as suas causas reais: 

 

Durante a reunião, como fora combinado previamente, a 

Comunidade Econômica Europeia tornou pública uma 

declaração solene, nos termos da qual ficava entendido que o 

deslocamento dos países ibéricos para ocidente não poria em 

risco aos acordos em vigor [...]. Esta declaração, 

objetivamente clara, foi o que resultou de um aceso debate no 

seio da comissão, em que alguns países membros chegaram a 

manifestar um certo desprendimento, palavra sobre todas 

exata, indo ao ponto de insinuar que se a Península Ibérica se 

queria ir embora, então que fosse, o erro foi tê-la deixado entrar 

(SARAMAGO, 1988, p.42, grifo meu) 

 

Ora, uma informação tão direta e tão em conformidade com as opiniões do 

Escritor – manifestada em numerosas entrevistas concedidas aos mais diversos 

meios de comunicação – no cerne de uma obra que opera com o fantástico, chama a 

atenção para a história de Portugal frente à Comunidade Econômica Europeia e 

mostra a conversão de forças econômicas e culturais em forças “naturais” – a fenda 

que separa a Península do restante da Europa revela que a pretendida integração 

nunca se realizou. O leitor é colocado diante de uma fraseologia, de um corpus de 

frases, de estereótipos que visam distorcer a verdade. Se, em consonância com 

Barthes, se pensar que o mito é um reflexo invertido, tem-se que o contingente 

torna-se, sob o efeito da inversão mítica, sinônimo do Bom-Senso, da Norma 

(BARTHES, 1977, p.9). Verifica-se, então, que se o rebaixamento da Atlântida 

repousa na analogia, respaldada nos adynata, a inversão mítica escora-se na 

paródia, realizada por intermédio da ironia que contamina as palavras do narrador: 

 

Esta sentença, apesar de tão pouco original, caiu no goto, as 

pessoas europeias, quando falavam da antiga península 

ibérica, encolhiam os ombros e diziam umas para as outras, 

Que é que há-de fazer, eles são assim, não se pode fugir à 

natureza, a única exceção ao condenatório coro veio daquele 

pequeno jornal napolitano e maquiavélico que anunciou, 

Resolvido o problema da habitação em Portugal. (SARAMAGO, 

1988, p.98-99, grifo meu). 

 

O próprio romancista, contudo, está alerta aos possíveis desvios no rumo da 

sua obra, e isso transparece na confluência de opiniões a respeito da cisão entre a 

Península e a Europa. Tal multiplicidade de pontos de vista serve de trampolim para 
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que a obra abandone as considerações tão estreitamente vinculadas à realidade do 

cotidiano português para concentrar-se em outra esfera de ponderações. Com isso 

Saramago volta-se para o reverso da medalha, coloca em xeque o Senso-Comum, a 

fim de dedicar-se ao exame das relações humanas em situação de crise. Efetua, de 

novo, à semelhança do que ocorreu com o mito da Atlântida, a mitoclastia, deixa de 

lado o plano mais periférico das explicações dos atritos entre fronteiras para 

realizar uma busca que transcenda os limites estreitos das nações. Assim, tenta 

recolocar as coisas em seus devidos lugares e questiona o próprio Bom-Senso 

enquanto fruto da inversão mítica no seu principal elemento constitutivo, a 

racionalização3 deformadora,  que desconsidera as restrições espaciais e temporais 

para circunscrever-se num presente pautado pelas conveniências: 

 

A terceira tese propõe a hipótese da existência de um campo 

magnético na península, ou força similar, que, à aproximação 

de um corpo estranho suficientemente volumoso, reaja e 

desencadeie um processo de repulsão de natureza muito 

particular, dado que essa repulsão, como se viu, não procede 

em sentido inverso do sentido do movimento inicial, ou 

último, mas sim, para usar uma comparação retirada da 

prática da condução de automóveis, derrapando, porquê para 

o norte ou porquê para o sul foi a questão que a proposta 

esqueceu de contemplar. (SARAMAGO, 1988, p.239) 

 

Deixadas de lado as tentativas de explicação do prodígio e aceita a realidade 

com os mistérios que dela fazem parte, tem início a (dolorosa) libertação das 

personagens e do narrador dos freios do proselitismo do Autor4 para viver sua 

própria história, a da busca de valores autênticos num universo degradado 

(GOLDMANN, 1967, p.8): 

 

Então, a Península Ibérica moveu-se um pouco mais, um 

metro, dois metros, a experimentar as forças. As cordas que 

serviam de testemunhos, lançadas de bordo a bordo, tal qual 

os bombeiros fazem nas paredes que apresentam rachas e 

ameaçam desabar, rebentaram como simples cordéis, 

algumas mais sólidas arrancaram pela raiz as árvores e os 

postes a que estavam atadas. (SARAMAGO, 1988, p.43, grifo 

meu). 
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4 

 

A pesquisa dos valores autênticos pelos protagonistas dá-se em consonância 

com a busca do autoconhecimento, com o desejo de saber, essência do mito e 

condição sine qua non da sua existência, de acordo com Gennie Luccioni, para quem 

“o mito só permanece vivo na medida em que se conserva aberto à irrupção do 

desejo de conhecer” (1977, p.9). explica-se, nesse caso, o fato de as personagens 

viajarem (epicamente?) pela Península (que, por seu turno, também “viaja”) em 

busca de algo que nem elas próprias têm consciência do que seja embora saiba que 

têm de procurá-lo. Ao envidar esforços para concretizar a sua aspiração esbarram 

no interdito, isto é, na tentativa de um saber impossível sobre a origem e o fim – “A 

ponta, onde está?” –, cuja possibilidade de transgressão acha-se diretamente 

vinculada ao período de crise que passam a experimentar desde a instauração do 

insólito.  

É então que o romance ganha forças através da fusão indissolúvel entre o 

plano do enunciado e o da enunciação: o interdito fixa-se na obra mediante a prática 

do desvio, verificável no processo de escrita mediante os truques empregados pelo 

narrador: o jogo com o leitor, a técnica do móbile, a pluralidade de narradores, os 

vazios a serem preenchidos etc., num movimento de vaivém cujo avanço está 

intimamente relacionado com a volta ao início. 

Confirma-se, desse modo, um procedimento recorrente na obra de Saramago, 

que é o de, no processo de busca efetuado pelas personagens, permitir-lhes colocar 

a própria verdade em causa através da sua destituição, a partir da qual lançam-se à 

procura de outras verdades que, por sua vez, serão postas em xeque de modo a 

conduzir a outras verdades, e daí sucessivamente. Há, portanto, o questionamento 

da verdade e do seu próprio sujeito por meio da fragmentação do sujeito do saber, 

marcada ora pela variedade de pessoas pronominais (nós, se, eu), a relatar, 

descrever e comentar os acontecimentos; ora pelas fusões entre personagens e 

narrador; e, principalmente, pelos diversos ramos do conhecimento chamados a 

opinar a respeito dos fatos: a “arreigada superstição”; o “ouvir o conto e repeti-lo 

com vírgula nova”; os “dois veterinários qualificados do Deuxième Bureau com a 

missão de estudarem o fenômeno insólito e apresentarem relatórios e propostas de 

ação”; a intertextualidade; a metalinguagem; etc. 

Desse modo, as dúvidas implícitas na busca deixam a esfera do individual, do 

espacialmente localizado, para inserirem-se em outro plano, o da dúvida ontológica, 

que inclui também o leitor: quem é este sujeito da verdade? A multiplicidade de 

formas assumida pelo narrador atesta a impossibilidade de detecção de um único 

sujeito. O desejo de saber, que propicia a manutenção do mito enquanto verdade 

desprovida de sujeito, coloca Saramago no mesmo plano dos outros criadores, no 

plano daqueles que, através da violação, buscam o conhecimento original. A jangada 

de pedra adquire contornos épicos enquanto romance da busca, da procura, e a 
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fragmentação e a diluição de personagens e narrador atestam a variedade de 

perspectiva que essa busca assume. À dúvida ontológica soma-se a dúvida 

epistemológica.  

O resultado do desejo de saber manifesta-se por intermédio da 

inconclusibilidade da obra, cujo final sugere a volta ao começo: “A vara de negrilho 

está verde, talvez floresça no ano que vem”. (SARAMAGO, 1988, p.317). Com isso, 

José Anaiço, Joaquim Sassa, Pedro Orce, Joana Carda e Maria Guavaira perdem a 

individualidade e tornam-se personagens paradigmáticas, na medida em que a sua 

marcha rumo ao conhecimento transforma-se no aminho a ser empreendido por 

todo ser humano: “A viagem continua. [...] Os homens e as mulheres, estes, seguirão 

o seu caminho, que futuro, que tempo, que destino” (SARAMAGO, 1988, p.317). 

Vistas as coisas sob este prisma, ao desvencilhar-se das amarras ideológicas 

e panfletárias, José Saramago finda por resgatar, no romance, a especificidade do 

mito em toda a sua riqueza e pluralidade; desloca o foco de atenção da situação da 

Península para o homem e faz com que a obra atinja horizontes até então 

insuspeitados.  

 

5 

 

Com base no exposto, verifica-se que, se o tratamento dispensado ao mito por 

vezes provoca a sua degradação ao submetê-lo a finalidade ideológicas, por outro 

promove a sua revitalização, na medida em que mantém intactas as suas 

características.  

O diálogo com o mito da Atlântida remete ao eterno retorno, à viagem 

iniciática de todo indivíduo rumo ao auto-conhecimento. Implica o tempo circular, 

o da repetição dos mesmos gestos originais com os quais o homem marca a sua 

trajetória. É o tempo da consciência primitiva, alheio à história e avesso a qualquer 

espécie de mudança, ligado ao destino de cada um: 

 

Se a Joana Carda alguém vier a perguntar que ideia fora 

aquela sua de riscar o chão com um pau, gesto antes de 

adolescente lunática do que de mulher cabal, se não pensara 

nas consequências de um ato que parecia não ter sentido, e 

esses, recordai-vos, são os que maior perigo comportam, 

talvez ela responda, Não sei o que me aconteceu, o pau estava 

no chão, agarrei-o e fiz o risco [...], Por que diz isso, O que tem 

de ser, tem de ser, e tem muita força, não se pode resistir-lhe, 

mil vezes o ouvi à gente mais velha, Acredita na fatalidade, 

Acredito no que tem de ser. (SARAMAGO, 1988, p.8) 
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Há, entretanto, a outra face desse diálogo, vinculada à dissolução do mito 

quando ele é transposto para o presente. Vêm à tona os discursos dos governantes, 

dos administradores, dos cientistas, da Comunidade Europeia tentar explicações 

para o fenômeno, reduzindo-o a um conjunto de causas político-econômico-

culturais focalizadas de um ângulo de pura conveniência, que teria como pretexto a 

razão. A esse enfoque do mito corresponderia a consciência racional, que exclui todo 

e qualquer vínculo com o passado primitivo do ser humano. 

A síntese a que chega o romancista enfeixa não só o tempo circular mas 

também o presente, engloba a história, no intuito de conciliar tendências 

antagônicas próprias dos mais corriqueiros atos da vida humana. Ora, “o limite da 

iniciativa do intelecto encontra-se sempre na necessidade admitir um certo número 

de pressupostos que definam e orientem a afirmação do ser no mundo. O mito 

designa esse modo de verdade que não está estabelecido pela razão, que não se 

reconhece, muito antes, por uma adesão na qual se revela uma espontaneidade 

originária do ser no mundo”. (GUSDORF, 1980, p.258, grifo meu). Ao clima racional 

de desintegração opõe-se, portanto, o sentido de integração, ou antes, de 

reintegração, constitutivo da realidade existencial, por via da aceitação dos 

acontecimentos fabulosos enquanto tais; da fuga das autoridades e das demais 

pessoas; da formação da comunidade; da integração homem/mundo 

(Orce/cão/tremor de terra; Sassa/pássaros; Anaiço/pedra; Carda/vara de negrilho; 

Guavaira/meia).  

Ao operar com essas três esferas da realidade mítica A jangada de pedra finda 

por desvanecer os limites entre elas, de tal modo que, ao degradar e destruir o mito, 

provoca-lhe, simultaneamente, a recriação, que, por seu turno, dá origem a uma 

nova destruição e assim por diante, obscurecendo os liames entre os múltiplos 

planos que compõem a realidade: “Não quero entrar em vãs filosofias, mas 

responda-me se vê alguma ligação entre o fato de um macaco ter descido duma 

árvore há vinte milhões de anos e fabricação duma bomba nuclear. A ligação é, 

precisamente, vinte milhões de anos”. (SARAMAGO, 1988, p.50)  

Sendo assim, ganhava nova estatura o compromisso de Saramago, e coloca 

em questão as invectivas dos críticos mais ácidos da sua obra: o proselitismo cede 

espaço à adesão e à triagem dentre as possibilidades oferecidas a cada um. Nesse 

sentido, cada indivíduo é levado a uma espécie de exame de consciência, é levado a 

re-conhecer-se. 

É difícil falar-se em reconhecimento sem lembrar de Aristóteles, que confere 

ao mito o sentido de fábula, que pode ser de dois tipos: a simples, “cujo 

desenvolvimento permanece uno e contínuo, e na qual a mudança [de sorte das 

personagens] não resulta nem de peripécia nem de reconhecimento”, e a complexa, 

“onde a mudança de fortuna resulta de reconhecimento ou de peripécia ou ambos 

os meios” (ARISTÓTELES, s.d., p.309). A peripécia, no caso dA jangada de pedra, 

reside na própria cisão entre a Península Ibérica e os demais países europeus que, 
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longe de enfraquecer Portugal e Espanha por causa do isolamento, faz que ambos se 

fortaleçam na medida em que alcançam a própria identidade cultural, localizada 

entre a África e a América do Sul. A metábase favorece, pois, o início do processo de 

reconhecimento das personagens, que perdura ao longo da obra, em perpétuo re-

começar (é preciso não esquecer a inconclusibilidade  da obra, que sintetiza na 

última frase do romance: “A vara de negrilho está verde, talvez floresça no ano que 

vem” (SARAMAGO, 1988, p.317)). O caminho do reconhecimento é trilhado com 

base no mito, nas acepções anteriormente examinadas, que são interdependentes e 

que fazem detectar no texto o movimento simultâneo de destruição e de criação, em 

que a construção de uma ideia ao mesmo tempo se origina de e dá início a outra.  

Dessa perspectiva, há que reavaliar muitos dos estudos acerca dA jangada de 

pedra, uma vez que focalizam a obra de um único viés, o do proselitismo do autor – 

o que a transformaria em mero instrumento de combate nas mãos do Escritor –, sem 

levar em conta as várias possibilidades de leitura que oferece e sem atentar para as 

sutilezas e para os espaços vazios sobre os quais se fundamenta, pois, como diz 

Saramago, “com este fio não sairemos do labirinto, acaso com ele conseguiremos 

enfim perder-nos. A ponta, onde está”. (SARAMAGO, 1988, p.16). 

 

Notas 
 
* Este texto foi publicado pela primeira vez no livro Saramago por terceiros e é reproduzido 
nesta edição em homenagem à memória da Professora Lílian Lopondo. 
 

1 A Atlântida “seria uma ilha que começava além das Colunas de Hércules quando se saía do 
Mediterrâneo e penetrava oceano adentro. Quando os deuses repartiram a terra, a Atlântida 
se tornou o domínio de Posídon. Ali vivia Clito, filha de Evenor e Leucipe. Posídon tomou-a 
para si, cercou a terra de muralhas e fossos cheios de água, e viveu longamente com ela. 
Tiveram cinco vezes gêmeos. A Atlântica foi, pois, dividida em dez lotes. A parte central foi 
entregue a Atlas, o filho mais velho, e de lá ele exercia o seu poder sobre os outros irmãos. 
A Atlântida era de uma riqueza extrema, tinha florestas imensas, ouro, cobre, ferro, cidades 
magníficas, canais, um intenso comércio. Os atlântidas tentaram subjugar o mundo, nove 
mil anos antes do tempo de Platão, que nos dá notícias deles e conta que um cataclismo 
engoliu para sempre a ilha e entregou o reino a Tieste. Eram filhos de Atreu Agamênon e 
tinham sido atacados pelas Amazonas.” (GUIMARÃES, 1972, p.81) 
 
2 O termo “utopia”, aqui, é tomado de empréstimo a Karl Mannheim (apud Bobbio, 1986, 
p.1285), para quem opõe-se a ideologia. É um “conjunto de ideias, crenças etc., mais ou 
menos sinceramente professadas por um grupo de indivíduos, mas que não se encarnam 
nos fatos”. Para ele, “a mentalidade utópica pressupõe não somente estar em contradição 
com a realidade presente, mas também romper os liames da ordem existe [...] Transcende a 
situação histórica enquanto orienta a conduta para elementos que a realidade presente não 
contém; portanto, não é ideologia na medida em que consegue transformar a ordem 
existente numa forma mais de acordo com as próprias concepções”. 
 
3 Entende-se por racionalização o “processo pelo qual o indivíduo procura apresentar uma 
explicação coerente do ponto de vista lógico, ou aceitável do ponto de vista moral, para uma 
atitude, uma ação, uma ideia, um sentimento etc., de cujos motivos verdadeiros não se 
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percebe; fala-se mais especialmente da racionalização de um sintoma, de uma compulsão 
defensiva, de uma formação reativa. A racionalização intervém também no delírio, resultado 
numa sistematização mais ou menos acentuada”. Este termo foi introduzido no uso 
psicanalítico corrente por Ernst Jones, no seu artigo “A racionalização na vida cotidiana”, de 
1908 (apud PONTALIS, s.d., p.543). O termo é empregado, aqui, com referência aos diversos 
tipos de discurso que visam a explicar o abismo entre a Península Ibérica e a Europa.  
 
4 Outro estudo por mim realizado a respeito dos romances de Saramago a partir do 
Memorial do convento revela que as suas personagens são, de acordo com as formulações 
de Mikhail Bakhtin em Problemas da Poética de Dostoiévski, uma concepção de mundo a que 
se soma uma concepção de ser (BAKHTIN, 1997, p.19). Efetuam, pois, a busca da 
autoconsciência, que pode ou não coincidir com a visão que o Autor e/ou o narrador têm a 
seu respeito.  
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HUMILHADOS E OFENDIDOS: 

NOVO PERCURSO TEMÁTICO 

EM TODOS OS NOMES 

 
AURORA GEDRA RUIZ ALVAREZ  
  

 

 

 

 

 

E é por isso que o oleiro [...] cria o vaso em torno desse vazio 

com sua mão, o cria assim como ato mítico, ex-nihilo, a partir 

do furo. (LACAN, 1998, p. 114) 

 

 

O romance moderno, principalmente a partir do século XX, cede mais espaços 

para a temática do ser anônimo e, com este novo direcionamento, cria uma vasta 

galeria de humilhados e ofendidos. Os dramas humanos, silenciados pela classe 

dominante, encontram cada vez mais guarida na ficção que se interessa por 

construir retratos vivos dessa dor de mundo. Neste foco de atenção, gravitam temas 

que discutem, particularmente, as relações de poder e de exclusão. Por via indireta, 

abre-se uma brecha para que essa voz se constitua pelo menos na ficção, uma vez 

que fora dela a sua inserção nas interações sociais é, muitas vezes, ainda coibida. 

Sobre essa questão, Fredric Jameson comenta: 

 

A afirmação das vozes culturais não-hegemônicas continua 

ineficaz se for limitada à perspectiva meramente 

“sociológica” da redescoberta pluralista de outros grupos 

sociais isolados: apenas uma reescritura definitiva dessas 

expressões em termos de suas estratégias essencialmente 

polêmicas e subversivas devolve-lhes o seu devido valor no 

sistema dialógico das classes sociais (1992, p. 78). 

 

Mesmo que essa voz seja negada, como ocorre em Humilhados e ofendidos 

(1861) de Fiódor Dostoiévski, em “Bola de Sebo” (1880) de Guy de Maupassant, em 

A hora da estrela (1977) de Clarice Lispector, só para citarmos alguns poucos 
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exemplos, os escritores, no entanto, não poupam esforços para oferecer uma 

escritura diferenciada que manifeste esse embate ideológico. Este confronto pode 

materializar-se pela novidade quer da linguagem, quer do plano estrutural, quer do 

tratamento da personagem, quer, ainda, do amálgama de alguns desses elementos 

ou até de todos eles. No caso do romance Todos os nomes (1997), de José Saramago, 

chama-nos a atenção o tratamento dado à personagem. 

A narrativa apresenta-nos o retrato do protagonista, Sr. José, um auxiliar de 

escrita da Conservatória Geral do Registro Civil, esmagado pelo controle, pela 

opressão do poder, que atua tanto nas relações profissionais quanto no âmbito da 

intimidade. Nikolai Gogol, em O capote (2011), novela publicada em 1842, ofereceu-

nos o arquétipo do profissional subalterno vivendo esse mesmo universo de 

marginalização. O que surge, então, de novo em Todos os nomes? Vejamos o que nos 

diz Viktor Chklovski sobre o objetivo da arte. Segundo ele, a função da arte é a de 

liberar o objeto estético do automatismo da percepção para evidenciá-lo no seu vir-

a-ser; é “dar a sensação do objeto como visão e não como reconhecimento” (1978, 

p. 45). Em outros termos: o artefato artístico singulariza-se no ato do fruir estético 

e não representa uma experiência prolongada da vida, das percepções habituais do 

receptor. Se a arte provoca esse estranhamento, o que há de insólito em Todos os 

nomes que faz com que o interesse do leitor permaneça até a última página? No 

âmbito da trama, o que estimula aquele que lê a obra é a linha sinuosa da diegese 

que insufla a curiosidade do fruidor, criando momentos de suspense, e, a seguir, 

esvazia essa tensão, facilitando o curso dos acontecimentos. O desfecho segue na 

esteira de Alfred Hitchcock, por oferecer a surpresa diante do inesperado, um 

verdadeiro golpe de mestre sobre o leitor. Além dessa estratégia, o romance fascina 

também pelo processo de construção da imagem do Sr. José. 

No início da narrativa erige-se o perfil do funcionário metódico que vive sob 

o fardo de severos regulamentos e sem o reconhecimento de sua presença humana.  

 

Nelas [nas sílabas do seu nome, José] será sempre possível 

distinguir, ao dirigir-se alguém, na Conservatória e fora dela, 

ao nomeado, um tom de desdém, ou de ironia, ou de irritação, 

ou de condescendência. Os restantes tons, os da humildade e 

da lisonja, embaladores e melodiosos, esses nunca soaram 

aos ouvidos do auxiliar de escrita Sr. José, esses não têm 

entrada na escala cromática dos sentimentos que lhe são 

manifestados habitualmente (SARAMAGO, 1997, p. 20). 

 

Despojados da sua identidade de sujeito, tanto Sr. José como os outros 

escriturários, em sua mudez, empenham-se em cumprir com presteza e correção 

todas as tarefas sob o olhar vigilante do chefe. Este não recebe um nome; não 

apresenta marcas identitárias que o personalizem. Ele alegoriza a instituição 
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Conservatória Geral do Registro Civil. É nomeado pelo cargo que ocupa, pela função 

que exerce (o conservador, o chefe). Dele se esperam apenas ações previstas na 

tradição da entidade. O mundo da Conservatória gravita em torno do chefe que 

cobra inteira doação à execução dos trabalhos, que censura qualquer liberação de 

sentimentos, de opiniões pessoais, enfim, quaisquer lampejos de humanidade. Seu 

discurso é insensível, autoritário, permeado pela ironia, pelo menosprezo.  

A busca da identidade do protagonista, Sr. José, far-se-á pelo desvelar de um 

“eu” que mostra, inicialmente, na linguagem dos gestos e das ações, o medo, a 

subserviência. Segundo Eni Orlandi (1993, p. 80), a incompletude do sujeito pode 

ser compreendida como o trabalho do silêncio, e este dá a conhecer a repressão, o 

autoritarismo da elite e a impossibilidade de o ser humano ressignificar-se. 

Sr. José é fruto do silenciamento imposto pelo dominador. Não tem direito à 

voz, em virtude da massificação instituída pela sociedade capitalista, que exige 

produção, que vê os indivíduos alijados de sua identidade e, por extensão, da sua 

vontade. Se por um lado, mediante o discurso do autoritarismo, a classe dominante 

zela pela manutenção do dito, por outro, no silenciamento, gera-se no sujeito o não 

dito, que se instaura em latência, em ebulição, pronto para se manifestar em 

linguagem cifrada e/ou em subentendidos. 

Tendo apenas que “obedecer à força do que t[em] que ser” (SARAMAGO, 

1997, p. 37), a personagem cria como válvula de escape do anonimato o interesse 

por compilar informações sobre a vida de pessoas famosas. Na Conservatória, passa 

por suas mãos a radiografia inteira das vidas de indivíduos comuns, que lá são 

registrados, sem que ele lhes dê existência. O automatismo da burocracia impede 

que a personagem capte sentidos dessas vidas silenciadas. O acaso leva-o a mudar o 

rumo da sua vida, quando, em meio das pesquisas da biografia de um bispo, apanha, 

sem perceber, a ficha de uma pessoa comum. Este fato leva-o a se questionar: por 

que não se ocupar em descobrir a história de indivíduos como aquele, uma vez que 

das celebridades muitos se encarregam de conhecer? Segundo ele, aqueles “mal 

comparando, são como a nuvem que passou sem deixar sinal de ter passado, se 

choveu não chegou para molhar a terra”. (SARAMAGO, 1997, p. 38) A partir de então, 

concentra os seus esforços na investigação daquela que será nomeada de a mulher 

desconhecida. 

Em suma, o romance privilegia, no seu universo ficcional, um microcosmo do 

mundo herdado da burocracia do capitalismo com o fito de denunciar as relações 

sociais da modernidade, as formas manifestas de dominação que imprimem o 

anonimato ao trabalhador das classes desprivilegiadas. Este indivíduo se torna um 

dentre outros na multidão. Sem referências, mão-de-obra facilmente substituível, o 

homem passa a ser visto apenas pelo seu desempenho na produção de bens e/ou de 

serviços. Do ponto de vista ontológico, condicionado a uma invisibilidade pública, o 

ser humano caminha para a perda da sua essência. Geralmente sem forças para lutar 

contra a arbitrariedade do poder, ele sucumbe diante da coerção social.         
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Este quadro do ser anônimo, indefeso diante do sistema, desapropriado de 

sua humanidade, remete-nos a Akáky Akákievitch, protagonista de O capote (2011) 

de Gogol, que constrói a imagem do funcionário explorado pela elite, a qual ignora a 

sua existência e o destrói. Qual a diferença, então, de tratamento dado ao drama 

dessa personagem e ao do Sr. José? 

O protagonista da narrativa de Gogol, de acordo com Mikhail Bakhtin (2008, 

p. 65, 66), é “espia[do] na sua pobreza” de funcionário de baixo escalão, é vasculhado 

nos seus sentimentos pelo criador que o apresenta “irremediavelmente 

predeterminado e acabado, como que morto antes da morte”, por não lhe conferir 

voz para que ele mesmo proceda à construção da sua consciência. Em outros termos, 

o autor-criador não mostra como se dá a relação dialógica entre o eu e o tu no 

processo de autoconsciência. Em O capote, não é a personagem que assume um 

posicionamento responsivo diante do sistema opressor, excludente, mas o narrador 

que fala sobre esse apagamento do sujeito e os sentimentos dele no que diz respeito 

a essa nulificação. Como contraponto, em Todos os nomes, vemos erigir-se na figura 

do Sr. José uma imagem do ser anônimo que se distingue daquela criada pelo 

escritor ucraniano. Sr. José assume a sua voz, que se apresenta em constante 

polêmica consigo mesmo e com o outro. Este posicionamento responsivo 

materializa-se no mencionado acaso de pegar uma ficha de um morto por outra. Esta 

ocorrência trivial desperta-lhe um novo olhar sobre o mundo. Sr. José descola-se da 

zona cristalizada operada pela burocracia do trabalho e abre possibilidade para a 

reflexão, para se posicionar diante do outro, para se descobrir. Inicia-se a 

fecundação da autoconsciência, que se processa mediante a insurreição da 

personagem contra as normas da Conservatória. Nessa travessia, a personagem 

sente que não pode mais continuar na situação de imobilidade diante do mundo, que 

pode ousar. Este posicionamento surge como repúdio à opressão e ao estado de 

reificação do ser operado pela burocracia. É, portanto, no tratamento dado às 

personagens que reside a diferença entre as duas narrativas: em Gogol, o 

protagonista é destituído de sua voz; conhecemos o seu drama pela instância 

narrativa; em Saramago, Sr. José protagoniza a sua voz, conhecemos-lhe os 

confrontos que ele enfrenta na construção de sua consciência. Não obstante essa 

distinção de enfoque das personagens, O capote não deixa de ser uma obra menos 

representativa que Todos os nomes, em virtude de nela não haver o processo da 

autoconsciência revelada pela personagem. A primeira obra preserva o seu valor de 

um clássico da literatura, por ser uma narrativa pujante, em que o criador mostra, 

com densidade, o drama existencial do homem usurpado de sua essência ôntica pela 

moral burocrática autoritária, que esteriliza qualquer gesto de humanidade e 

impossibilita qualquer posição reativa contra o sistema. A segunda introduz uma 

personagem que reatualiza a imagem de homem herdada de Dostoiévski. Da parte 

do criador, em Todos os nomes, o sentimento pela dor anônima manifesta-se na 

representação de conceder voz à personagem que foi reprimida pelo poder. Da parte 
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do protagonista dessa narrativa, a consciência de viver à margem da sociedade 

desponta, a princípio, não sabendo bem o que fazer e como proceder para tirar do 

silêncio a sua vida que foi reduzida à “insignificância” (SARAMAGO, 1997, p. 19). 

Depois, a personagem escapa do mundo de automatismos e lança-se ab origine, em 

busca de seu tempo inicial, não contaminado pela opressão e pelo silenciamento. 

Nesse retorno, liberto das amarras sociais, cria-se livre de culpa e de sanções. Ao 

longo do percurso narrativo, Sr. José, ao mesmo tempo em que vai se constituindo 

enquanto voz, também vai conferindo existência à mulher desconhecida. 

Concentremos o foco de análise de Todos os nomes. No início, ainda sob o 

ponto de vista do narrador, apreende-se o nascedouro da consciência da 

personagem, que não aceita viver em um mundo de simulacros, assimilado pela 

cultura hegemônica. Também não tem a coragem de confrontá-lo abertamente. A 

recusa ao sistema imprime-se de forma diluída, por comportamentos camuflados, 

esquivos, e, aos poucos, afirma a sua voz. 

 

Depois com um sentimento de confiança em si mesmo que 

nunca havia experimentado em toda a vida, passeou o foco da 

lanterna em redor, como se estivesse enfim a tomar posse de 

algo que sempre lhe havia pertencido, mas que só agora tinha 

podido reconhecer como seu. Parou um momento a olhar a 

secretária do chefe, nimbada pela luz esquálida que descia do 

alto, sim, era o que devia fazer, ir sentar-se naquela cadeira, a 

partir de hoje seria ele o verdadeiro senhor dos arquivos, só 

ele podia, se quisesse, tendo de passar os dias por obrigação, 

viver por vontade sua também as noites, o sol e a lua a 

girarem sem descanso à volta da Conservatória Geral do 

Registro Civil, mundo e centro do mundo (SARAMAGO, 1997, 

p. 28). 

 

Esta citação mostra o início do processo da luta contra o sistema, quando 

surge, no Sr. José, a ideia de que ele possa ser um representante legítimo do poder. 

Aqui, a luz sugere significados importantes. Esse sema conhece sentidos de 

orientação, de conhecimento, de afastamento do mundo das trevas e de encontro 

com o cosmo, o centro em torno do qual gravita o homem. Vislumbrar a luz sinaliza 

que ela se manifestou para o eleito ao ritual iniciatório, o qual é ungido pela 

consciência do significado da busca. A irradiação da luz que se derrama sobre a 

cadeira do chefe reinterpreta simbolicamente o Fiat lux do Gênesis (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2001, p. 568), ou seja, sugere que a personagem atinge o ponto 

primordial, o centro onde reside a possibilidade de ressignificação. Sentar-se, 

portanto, na cadeira, simboliza assumir a posição desde sempre ansiada pela 
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personagem, embora, a princípio, sem a lucidez da existência desse desejo. Este ato 

valida a sua voz, que não mais aceita reproduzir o silêncio dos oprimidos. 

Sr. José vai à contramão da história. De acordo com as convenções, espera-se 

que, profissionalmente, ele seja uma representação emblemática da caixa de 

Pandora, que concentre o seu interesse por aqueles registros apenas dentro dos 

limites da realização da tarefa burocrática, resguardando, assim, a privacidade do 

outro. Contudo, insurge-se contra a ordem e, dono de sua voz, transforma-se em o 

“roubador” dos segredos. 

 

Tirou o sobrescrito do bolso, abriu-o e extraiu lá de dentro, 

com uma lentidão que deveria parecer ameaçadora, a 

credencial, Leia, ordenou. A mulher sacudiu a cabeça, Não 

leio, não é assunto que me diga respeito, Se não lê, voltarei 

acompanhado da autoridade policial, depois será pior para si. 

A mulher resignou-se a receber o papel que ele lhe estendia, 

acendeu uma luz no corredor, pôs uns óculos que trazia 

dependurados do pescoço e leu (SARAMAGO, 1997, p. 60). 

 

Na assunção de sua voz, o protagonista atualiza o discurso da elite, 

desrespeitando o que é da esfera do poder e da intimidade. Ignora, assim, a fronteira 

entre o dominador e o dominado, entre o público e o privado. A trajetória do 

protagonista muda de rumo no momento em que ele infringe os regulamentos da 

Conservatória, vai além da história pública das pessoas e passa a perscrutar a 

intimidade delas. Erige-se um ser de dupla face: uma entroniza o poder, a atitude 

discricionária; a outra se veste de humildade e subserviência. Esta representa o ser 

funcional, preso às relações tradicionais dos deveres da mão-de-obra trabalhadora; 

aquela representa o sonho, o direito à aspiração a privilégios do dominador. Nesta 

última posição axiológica, o seu discurso desloca-se da posição do reprimido para a 

do repressor e legitima uma atitude autoritária. 

A partir de então passa a mapear a existência dos indivíduos com o objetivo 

de lhes conhecer a vida pregressa. Para realizar essa busca usa o “fio de Ariadne” – 

nome dado pelo chefe da Conservatória ao cordão utilizado pelos auxiliares de 

escrita para executar o seu trabalho no arquivo dos mortos. Pelo fato de esse 

labirinto de prateleiras não ser iluminado e para evitar que o funcionário lá se perca, 

este é orientado a amarrar em seu tornozelo uma das pontas do cordão que já está 

preso em um dos pés da mesa do conservador. Esta imagem figurativiza o topos da 

descida ad inferos. 

Demoremo-nos um pouco para analisar essa imagem. O chefe, retendo uma 

das pontas do fio de Ariadne, não quer que aquele que adentre o labirinto ultrapasse, 

simbolicamente, a escuridão e proceda ao retorno mítico, isto é, que este se lance na 

escuridão do tempo e do espaço e encontre o centro – o espaço da orientatio, 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.4. julho, 2016 • ISSN 2359 3679 

139 

 

segundo Mielietinski (1987, p. 196), e daí possa transformar-se. O conservador 

representa o sistema que zela por sempre se reproduzir; por isso detém a ponta do 

fio, ele atualiza o controle sobre os indivíduos. Por outro lado, a tarefa de o Sr. José 

pesquisar, extraoficialmente, a vida das pessoas, dialoga com a proposta de uma 

nova descida aos infernos dantescos, não mais guiado pelas mãos de Virgílio. Seus 

passos orientam-se pela força da confiança, que vai a cada sucesso aumentando mais 

dentro de si, vencendo os seus medos, até subverter as convenções e, em seu 

excesso, transformar-se em desmando, autoritarismo. 

 

A voz [...] dizia-lhe agora coisas como estas, Homem, não 

tenhas medo, a escuridão em que estás metido aqui não é 

maior do que a que existe dentro do teu corpo, são duas 

escuridões separadas por uma pele, aposto que nunca tinhas 

pensado nisto, transportas todo o tempo de um lado para 

outro uma escuridão e isso não te assustas [...], meu caro, tens 

de aprender a viver com a escuridão de fora como aprendeste 

a viver com a escuridão de dentro (SARAMAGO, 1997, p. 177). 

 

Mediante o recurso do solilóquio, a voz da consciência faz-se presente, nesse 

extrato, ao relacionar a escuridão do arquivo dos mortos com a escuridão interior, 

com o apagamento do ser. Ambos são labirínticos e pressupõem a ideia do espaço 

do não-ser. A ironia permeia a enunciação que questiona a letargia e a alienação da 

personagem diante da perda da sua identidade. Ao comparar a escuridão existencial 

com a física, lança à personagem uma provocação para que antes comece a se 

preocupar com o mundo interior que com o exterior. Essa voz incute-lhe a rebeldia 

diante dos limites impostos pelas normas do cargo que desempenha, incita-o a 

resgatar a imagem de Ícaro, a insurgir-se contra o que o limita. 

O rompimento das fronteiras do instituído mostra não só a diluição da ordem, 

mas também, o engendramento de um novo ser. Analisemos esta questão. Se o 

deslocamento das fichas para o espaço dos mortos significa a passagem da vida para 

a morte, o trânsito inverso promove a recuperação dessas existências. No momento 

em que o Sr. José procede à pesquisa dessas identidades, o seu interesse por elas 

insufla-lhes o sopro da vida. Reatualiza o ato da criação, que surge da convergência 

de dois topoi, dois temas, presentes no texto: o da descida aos infernos e o do 

labirinto. 

O primeiro topos reconhece o subterrâneo como o “local das ricas jazidas, o 

local das metamorfoses, da passagem da morte à vida, da germinação” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2001, p. 505); o segundo recupera o mito de Teseu que se vale do fio 

de Ariadne para encontrar o centro do labirinto e dele sair. Ambos homologam a 

ideia de dificuldade de seu percurso e a de viagem iniciática, só concluída por 

aqueles aptos para tal empreitada. Os dois topoi trazem no seu bojo o conceito de 
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centro. O centro do Hades é a zona do frio e das densas trevas. A descida e o retorno 

do inferno implicam alta qualificação do neófito, assim como chegar ao centro do 

labirinto também significa ter superado o ritual probatório e, portanto, poder ser 

acolhido entre os eleitos. Não por acaso, dentre as várias lendas sobre Ariadne, a que 

figura na Odisseia fala que Ulisses a encontra no inferno, ao lado de Fedra e de outras 

princesas (BRUNEL, 1997, p. 82). Nesta versão, também se imbricam os dois temas: 

o da descida aos infernos e o de Ariadne. Tanto em um como em outro, a presença 

de Ariadne representa a ideia de orientação de saída, de prenúncio de superação da 

prova pelo escolhido. 

Tratando agora do segundo topos, o vocábulo labirinto guarda o sentido de 

construção utilizada na antiguidade como sistema de defesa das cidades fortificadas. 

Portanto o labirinto “anuncia a existência de alguma coisa preciosa ou sagrada” 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2001, p. 530) que só pode ser revelada ao iniciado. Na 

narrativa em exame, Sr. José representa dentre os auxiliares da escrita aquele que 

tem a coragem de dizer não às regras e subverter o instituído. Se entrar no labirinto 

significa condenação à morte, dele voltar, cria uma saída para a vida. É o que também 

ocorre em Todos os nomes com os papéis destinados às “zonas escuras”. Questiona-

se neste ponto o significado da vida e da morte. No momento em que a vida da 

desconhecida torna a ser alvo da atenção das pessoas – de seus pais, do Sr. José – ela 

se prende de novo à existência, grifando a relatividade da vida e da morte. 

Por extensão, o labirinto representa o processo de busca do homem ao 

“santuário interior e escondido, no qual reside o mais misterioso da pessoa humana” 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2001, p. 531), ele implica um aprendizado e um 

encontro com o novo. É preciso que o eleito percorra o labirinto interior e, no caso 

do Sr. José, chegue à “parede” – referência material do estágio final no labirinto da 

Conservatória –, simbolizada como centro que possibilita a percepção do outro lado 

de si e, a partir daí, proceda ao retorno mítico. Dá-se, então, o nascimento da imagem 

do insurrecto, que vai se fortalecendo cada vez mais.  

Como foi anteriormente mencionado, o topos do labirinto está imbricado ao 

da descida ao inferno. Este representa um mundo às avessas. A descida às trevas 

representa um momento de passagem; lá é o espaço embrionário do nascituro, 

daquele que se prepara para um novo nascimento. No caso do protagonista do 

romance, nesse percurso, processa-se a libertação do sistema com o surgimento da 

autoconsciência. Ele rejeita a dominação. O diálogo que se estabelece com o teto 

metaforiza o diálogo interior, que possibilita que ele deixe de se sujeitar às 

condições que lhe são impostas, que suas ideias se reelaborem, tendo em vista o 

rompimento com a ordem. Deste ponto, ele caminha para se transformar em um 

novo homem, consciente e sem culpa. Portanto, a lógica da imagem do inferno 

traduz a ideia de devir; o que se opõe à cristalização da sociedade capitalista, que 

denega a consciência, a unicidade e a eventicidade. 

Em Para uma filosofia do ato (2010), diz Bakhtin: 
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eu sou real e insubstituível e é por isso que preciso realizar a 

minha singularidade peculiar. Em relação a toda a unidade 

real, emerge o meu dever singular a partir do meu lugar 

singular no existir. Eu, como único eu, não posso nem sequer 

por um momento não ser participante da vida real, inevitável 

e necessariamente [nuditel’no] singular; [...] eu preciso agir a 

partir de meu lugar único, mesmo que se trate de um agir 

apenas interiormente. (p. 98, grifo do tradutor, mantendo o 

termo do original russo) 

 

Neste postulado, o ilustre pensador russo defende que o ser humano é 

singular, que ele é o da-sein, ou seja, ele se reconhece único, no aqui e no agora. 

Porém, no contato com o outro, o sujeito se transforma, porque assume diante da 

alteridade uma posição responsiva. Será exatamente face à atitude reativa, 

valorativa em relação ao outro que o ser constrói a sua consciência e revela-se em 

vir-a-ser. 

Retomando o nosso raciocínio, ao ir para as trevas em busca da identidade 

das pessoas, Sr. José, na mesma direção, também, busca ressignificar-se. Esse ato de 

duplo sentido encerra no seu bojo a crítica ao mundo moderno em que as pessoas 

são classificadas em caixas/seções (vivos x mortos, cidadãos x infratores, etc), 

rotuladas como objetos de lojas de departamento e/ou dispostos em estantes em 

uma determinada ordem. Procede-se à banalização do ser humano que deixa de ser 

visto por suas marcas identitárias e passa a representar um número de uma 

sequência dentro de um sistema, uma classe. É a desreferencialização do homem. 

Ele é um significante desprovido de significado. Ele se homogeneíza na categoria que 

ocupa. Dessubstancializa de sua humanidade. 

No Modernismo brasileiro, ouvimos as advertências vibrantes de Tarsila do 

Amaral, magistralmente expressas na tela Os operários (1933), sobre o perigoso 

mundo da padronização, da massificação, assim como ocorre na Conservatória Geral 

do Registro Civil. Sr. José esvazia-se do significado de vida como os seres em um 

Cemitério. Atualiza-se um deslizamento em direção ao vazio. Por isso, a demanda da 

personagem pela identidade das pessoas e de si mesmo tem um caráter épico. 

Quase ao final do romance, o episódio do encontro do protagonista com o 

pastor no Cemitério, no quarteirão dos suicidas, é bastante oportuno. Neste 

momento, dá-se o ensejo para que a personagem avance um pouco mais no 

conhecimento do ser marginalizado pela sociedade. O ato de o pastor trocar as 

lápides representa que todos aqueles que lá jazem tiveram o mesmo destino, todos 

abdicaram da vida por terem sido dela expulsos pela pressão do sistema. Por isso 

qualquer nome se ajusta a qualquer jazigo. Todos eles continuam sendo 

classificados sob o mesmo signo – antes, o signo da exclusão de uma vida social, 
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agora, o da exclusão pelo tipo de morte que escolheram. Por isso, segundo a voz 

narrativa, não há motivo para que as pessoas chorem por elas, estendendo a 

hipocrisia social para além da vida. Nesse estágio, o ser humano quer-se “livre de 

importunações” (SARAMAGO, 1997, p. 241). A presença do pastor representa a ideia 

de que só um simples, alguém “que não tr[az] a alma vestida” (PESSOA, 1969, p. 217) 

é capaz de saber o valor do ser e de rejeitar o parecer, tal qual o mestre do criador 

da heteronímia pessoana, coincidentemente(?) também um guardador de rebanhos. 

Compreendida a lição de vida dada pelo pastor, Sr. José também procede à troca das 

chapas dos túmulos, desfazendo assim a verdade instituída. 

No desfecho da narrativa, a personagem do conservador não está alheia ao 

drama do protagonista, pois, ao referir-se aos arquivos de vivos e mortos, afirma 

que “misturá-los, tanto faz, o mundo não tem sentido” (SARAMAGO, 1997, p. 274). 

Nesse ato enunciativo, depreende-se a consciência da relatividade da vida e da 

morte, porém o conservador não aprofunda a reflexão para dar algum sentido à sua 

existência e, por extensão, à de seus subordinados, impedindo-os que estejam 

mortos em vida. Falta dar um passo a mais para a assunção de sua identidade e para 

o reconhecimento do outro. Mas vejamos que trajetória ele percorre até chegar a 

essa consciência. 

Voltando um pouco a nossa atenção para o perfil do chefe, observemos que ele 

também apresenta dupla face, que só começa a ser desvelada quando a narrativa 

está no seu desfecho. A princípio ele revela o perfil canônico de muitos os que detêm 

o poder: com comandos permeados pela frieza de sentimentos e pelo 

distanciamento nas relações, materializados pela rigidez das normas. A sua fala é 

corroída pela acidez da ironia e do sarcasmo. A rotina da Conservatória, mesmo 

elidida da sua presença, não cessa. A despeito do seu comparecimento ou não ao 

trabalho, a sua imagem sempre está in praesentia no ambiente. 

A técnica de revelar com parcimônia e apenas no final a dupla face do 

conservador semeia, na narrativa, momentos de suspense, uma vez que o 

comportamento complacente do chefe em relação ao Sr. José cria uma ambiguidade 

tanto para esta personagem, como para os seus pares. Estes últimos decodificam 

como atenção excessiva a um subalterno, o que rompe com os padrões da 

Conservatória, e, ao mesmo tempo, surge como desconfiança velada de que esse 

aparente interesse pelo funcionário faça parte dos planos de o chefe desmascará-lo. 

Se um comportamento germina despeito e rivalidades, o outro reafirma a natureza 

estamental da hierarquia, que se vale de qualquer que seja a estratégia com o fito de 

legitimar a tradição. 

O posicionamento do chefe permanece em suspense até bem próximo das 

cenas finais da narrativa, quando ele flagra o transgressor. Dá-se, neste instante, o 

mencionado golpe de mestre sobre o leitor. Em vez da punição prevista pela 

memória nutrida de antigas histórias sobre as relações patrão-empregado, o 

conservador faz um pacto de conivência com o protagonista – mostra-se como 
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alguém que também quer romper o instituído, mas não ousa. Opta, como Sr. José, 

por militar na sombra até, quem sabe, um dia ter a coragem de assumir-se. Ambos 

encontram a identidade na alteridade. Sr. José torna-se o avatar do chefe e vice-

versa. Eles são verso e reverso de uma mesma busca: o encontro de si mesmos, 

refletido na imagem do outro. 

Cumpre ainda salientar a felicidade da escolha das propriedades do espaço 

em que as personagens são introduzidas. Se a imagem do labirinto cretense, mesmo 

sem o Minotauro, se ajusta à perfeição à Conservatória do Registro Civil, não menos 

interessantes se apresentam as descrições das cenas em que o protagonista atua em 

suas pesquisas para descobrir a história de vida da mulher desconhecida. Nelas, os 

movimentos da personagem ganham a força das cenas plásticas, criando um jogo de 

luz e de sombra como encontramos em Dois velhos comendo (1820-1823), de Goya, 

ou em Dante e Virgílio no inferno (1822), de Delacroix. Estas cenas aparecem 

enquadradas na penumbra de uma frouxa irradiação de luz, que contrasta com 

zonas escuras. Este espaço de oposição claro/escuro, luz/trevas, é, em Todos os 

nomes, campo de exercício privilegiado para a visibilidade do outro e ao mesmo 

tempo para a possibilidade de o sujeito ser e/ou de o sujeito ser outro.  

Esta presença-ausência de luz relaciona-se com a descoberta da identidade. 

Cria-se, às avessas, uma analogia com a alegoria platônica. Em Platão, a busca da 

verdade dá-se em direção à luz, à sua exposição, enquanto em Todos os nomes ocorre 

um deslocamento espacial da cena da revelação da identidade. Aqui a luz não 

ilumina o ser; ao contrário, este desliza do centro de projeção e deixa exposto ao 

foco apenas a máscara. Sob a luz se delineia apenas a figura institucional do 

funcionário. É nas trevas que o Sr. José desafia os seus medos, descobre o outro lado 

de si. Instaura-se o embate entre o eu e o outro, entre o ser e o parecer. Nesse jogo 

de espelhos, o ser se desvela na ausência da luz, distante do crivo judicativo e 

inquisidor da sociedade. 

A autoconsciência implica a passagem por um processo doloroso. Esta ideia 

da construção da essência ontológica pela dor aparece na fala de Sócrates na 

alegoria platônica: 

 

E se – continuei – o arrancarem à força da caverna, o 

obrigarem a subir a encosta rude e não o largarem antes de o 

terem arrastado até a luz do Sol, não sofrerá vivamente e não 

se queixará de tais violências? E, quando tiver chegado à luz, 

poderá, com os olhos ofuscados pelo seu brilho, distinguir 

uma só das coisas que atualmente denominamos 

verdadeiras? [...] Imagina ainda que esse homem volta à 

caverna e vai sentar-se no seu antigo lugar: não ficará com os 

olhos cegos pelas trevas ao sair bruscamente do sol? 

(PLATÃO, 2001, 231-232).   
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Na voz de Sócrates, encontramos a reflexão sobre como é difícil a condução 

do homem ao conhecimento de si mesmo. Tanto o próprio ato de revelação de si 

mesmo quanto a ação de mobilização à verdade são cruéis, ambos agressivos. A 

imagem da violência que se aplica ao prisioneiro do antro platônico figurativiza, com 

justeza, a resistência que o homem opõe frente ao novo. A ignorância é uma posição 

cômoda; ela subtrai deveres e cobranças.  

No romance de Saramago, o protagonista e os outros funcionários estão 

acorrentados ao sistema, representado metonimicamente pela figura do chefe.  

Desconhecem que há outra vida que não aquela de obediência, de canga sobre os 

ombros tais como prisioneiros. Não têm autonomia de ação ou de expressão. O 

imaginário preservado pela tradição legitima essa ordem. Sr. José tem hesitações ao 

persistir no doloroso processo de libertação da imagem do profissional metódico, 

severo cumpridor das leis. Ele se debate entre a ética de escriturário, que impõe 

limites entre o público e o privado, que o obriga guardar respeito à privacidade 

alheia, que vê o outro apenas como um número que deve ser mantido na indiferença 

de objetos já catalogados e a curiosidade de descobrir o enigma que se esconde atrás 

daquelas informações da vida civil do cidadão. Essa tensão complica-se ao se 

desdobrar em outros conflitos como: respeito à norma x subversão do instituído, 

medo x ousadia, honestidade x infração etc. Sr. José está cindido entre a servidão 

que lhe rouba a identidade e o desejo de outrar-se na figura do conservador. 

O protagonista é a metonímia do homem moderno. Vê-se insulado num 

mundo em que a moral burocrática despoja o homem de sua identidade, deixando-

o vazio de referências. Revela-se apenas como folha de registro: inerme, 

disciplinado. Para escapar dessa desreferencialização, ele tenta recriar a vida 

mediante a palavra. O seu diário representa uma possibilidade dentro do sistema 

reprodutor de introduzir a visão dos desprivilegiados, mostrando, por um lado, a 

pluralidade dentro da interação dialógica e, por outro, que essa visão polêmica 

provoca fissuras no sistema, embora não subverta por completo o status quo. Ainda 

é preciso atuar nas sombras; essa voz ainda se mantém reduzida ao silêncio, não se 

infiltra na cultura hegemônica, atomizando-a. 

No entanto, a aparente negação do sujeito é fecundadora. A personagem, 

quase ao final do romance, é vista “no limiar da última decisão” (BAKHTIN, 2008, 

69) e compreende que, a cada momento, a verdade se manifesta na sua relatividade. 

É do ponto zero, do centro do não-ser, que inicia a dramática busca por significar-

se, para reverter a sua posição de voz marginal. O ato criador – o diário – surge como 

preenchimento desse vazio. Segundo o pensamento de Jacques Lacan (1998, 114), 

apresentado na epígrafe deste trabalho, é do nada, do oco, que o criador constrói a 

sua obra. Assim, é da folha em branco, ex-nihilo, que a sua escrita se constitui 

enquanto existência plena, assim como da sua anulação como sujeito é que, aos 

poucos, vai-se modelando e se constituindo como voz.  
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Todos os nomes acena ao homem hodierno de que, nesse caos existencial, é 

possível não se submeter à canga do poder arbitrário e totalitário do sistema. Há 

possibilidade de percorrer novamente as sendas do inferno, mesmo reduzido à 

solidão, sem mão amiga para guiá-lo, ou caminhar pelo labirinto sem o fio de 

Ariadne; há que ousar reinventar-se, isto é, permitir dar à luz o homem novo. 
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A cabeça dos seres humanos nem sempre está 

completamente de acordo com o mundo em que vivem, há 

pessoas que têm dificuldade em ajustar-se à realidade dos 

factos, no fundo não passam de espíritos débeis e confusos 

que usam as palavras, às vezes habilmente, para justificar a 

sua cobardia 

José Saramago, Ensaio sobre a lucidez1 

 

 

Introdução 

 

 A crescente visão capitalista que as sociedades globalizadas assumem cada 

vez mais com maior força modifica aspectos tão cotidianos como as relações 

humanas; algumas delas, se não a maior parte, se movem e se confiam no valor 

monetário. Também as relações políticas têm sido consolidadas pelo valor 

preponderante do capital que, por sua vez, gera poder e prestígio.  

 O espaço político ibero-americano não escapa dessa condição: pode-se dizer, 

sem medo, que há crise com raízes na corrupção. Brasil, Nicarágua, Peru e Costa Rica 

são exemplos conhecidos e descobertos, são países onde avolumam-se os 

escândalos de corrupção que por vezes irrompem nos meios de comunicação. 

Igualmente, o mundo desenvolvido está envolto nesses fios que tecem a 

corrupção, apenas os ricos manejam com seus caprichos a maior parte do poder e 

enquanto outra parte parece viciada que isso seja revelado: o uso da verdade. Mas, 

o que fazem os meios de comunicação, como assinala Eduardo Galeano: “mienten 

callando casi tanto como mienten diciendo” (1996, p.55). 
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Em particular, a decomposição que se mostra nos países desenvolvidos tende 

melhor à destruição da humanidade: o dinheiro compra armas, compra verdades, 

compra vidas, confiança e drogas. O armamentismo, o terrorismo e o pânico 

infundados que é criado pelos meios de comunicação são formas também de uma 

deterioração generalizada. É uma corrupção da qual se o governo se serve de braços 

cheios. 

Situações como as descritas anteriormente levam consigo a divisão de 

interesses, é onde o povo mostra suas necessidades que são ignoradas pelo governo. 

Ambos diferem em seus ideais: o Estado os reconhece com valor monetário, 

enquanto os cidadãos aspiram a verdade e o bem-estar comum. Sem dúvidas, ainda 

restam vozes entre o povo que clamam por uma mudança positiva nas sociedades. 

A transição do dizer ao fazer, quando se tornam efetivas as vozes populares, traz 

consigo ações que devem ser empreendidas. Em Ensaio sobre a lucidez, de José 

Saramago, esse fazer adquire um matiz branco como metáfora emanada do voto. 

O escritor José Saramago nascido em Portugal e Prêmio Nobel de Literatura 

soube capturar a humanidade com todos esses impasses e dificuldades em sua 

importante e rica produção literária. Títulos como O ano da morte de Ricardo Reis 

até a obra que agora nos interessa têm obtido reconhecimento internacional. É 

lembrado, além disso, como “un escritor que se ha convertido en la conciencia lúcida 

de una época cegada por los mecanismos del poder” (cf. se lê na capa da edição em 

língua espanhola de Ensaio sobre a lucidez).  

À maneira de um ensaio, José Saramago mostra o processo eleitoral de uma 

cidade qualquer, na qual os habitantes, sem nenhum acordo, votam em branco nas 

eleições municipais. A reação do governo não tarda acontecer, e em ocasiões que 

primeiro beiram ao ridículo e, posteriormente, torna-se em perseguição e 

terrorismo. Personagens diversas se apresentam na trama: o comissário de polícia, 

o presidente, o ministro da cultura, a mulher do médico (nome aparecido em Ensaio 

sobre a cegueira), os meios de comunicação e outros mais, como elementos que se 

unem para formar um quebra-cabeças que o mesmo governo se encarregou de 

desordenar ou que perdeu, intencionalmente, algumas peças. Algo que pode 

considerar-se como normal num processo eleitoral e além disso, de livre vontade, 

terminou tornando-se um problema de ordem nacional para o Estado com 

manifestações hiperbólicas. 

Em 1995, Saramago havia publicado Ensaio sobre a cegueira. No romance 

encontramos indivíduos e situações já presentes em Ensaio sobre a lucidez. Depois 

de tudo, o passado não está a serviço para compreender o presente ainda que nele 

se destaque a presença de personagens do grupo dos cegos, marcados pela violência 

vivida há quatro anos, entre outras conexões. É então que, literariamente falando, 

entramos como leitores no processo de intertextualidade, pois ambas obras se 

complementam, o que requer por parte do leitor conhecimento prévio da primeira 

fábula. 

A partir dessas observações preliminares, surge o tema “O poder da 

individualidade em Ensaio sobre a lucidez de José Saramago”. Serão reforçadas no 

âmbito deste estudo as seguintes figuras: o comissário de polícia, a mulher, o 
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informante do governo, o jornal de esquerda e o povo. Neste sentido será abordado 

também a obra em relação com a anterior, o Ensaio sobre a cegueira. 

A identificação da desobediência civil em alguns indivíduos, o 

reconhecimento e análise de suas ações se mostram como objetivos do estudo. Os 

feitos empreendidos pelo comissário de polícia, a mulher, o jornal de esquerda e a 

comunidade, e a presença de uma marcada violência estatal, assim como dos meios 

de comunicação de massa representam um caleidoscópio através do qual se 

visualizará a problemática da obra. 

Um ato de desobediência é “civil en su contenido y en su forma cuando se 

desarrolla pacíficamente respecto a normas sociales de carácter general y el actor 

hace uso de su capacidad como ciudadano para desobedecer” (GINER; LAMO DE 

ESPINOSA, TORRES, 1998, p.195).  

Do mesmo modo se deduz da citação anterior a capacidade desse ator para 

exercer o poder da individualidade como a execução de um ato ou vários deles com 

os quais o sujeito se rebela ante as normas.  

Pode dar-se o caso de o sujeito desobediente provenha de uma coletividade 

que assume dois papéis totalmente diferentes: por um lado, pode ser inativa, 

obediente em todo momento às leis e carente de critério; e por outro, essa 

coletividade possuir presença suficiente para fazer ver a inoperância do sistema. 

Do mencionado linhas antes se deduz que a manifestação individual e 

coletiva das ações permeará a análise que este artigo realiza, pois  

 

esas acciones suelen fundarse en el surgimiento de un marco 

de injusticia por el cual el individuo y grupos sociales 

impugnan la legitimidad de esas normas, tomando como base 

otras consideraciones superiores, y cuestionan a la autoridad 

política o social, cuya deslegitimación tienden a producir a 

través de formas de resistencia pasiva y no violenta (GINER; 

LAMO DE ESPINOSA; TORRES, 1998, p.195). 

 

 Ao mesmo tempo, embora seja assumida a presença da individualidade, não 

deixará de restar importância ao grupo como tal, pois numa relação de causa-efeito 

as ações – sejam estas negativas ou positivas – que realize determinado indivíduo 

têm efeito sobre o grupo. Somos sujeitos gregários, mas em situações extremas 

devemos romper com os dispositivos que ordenam a coletividade. 

É por isso que sujeitos particulares geram atos de rebeldia individual. 

Vivemos em sociedades como características muito marcadas no âmbito econômico, 

cultural e social, entre outras; mas o mais evidente é a ordem política “caracterizado 

por la manipulación de la opiniõn pública y la distancia entre las élites del poder y 

las masas por ellas controladas” (GINER, LAMO DE ESPINOSA; TORRES, 1998, 

p.701). 

É necessário o surgimento da diferença, pois cada vez mais as sociedades 

globalizadas nos afogam num mar de “igualdade”, onde o comum é pensar igual, 
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deixar-se levar pela ordem de uma minoria (que irrisoriamente é a que nos controla) 

com ajuda das corporações. 

O estudo que ora se apresenta, pois, três partes; cada título que as nomeia 

sintetiza as caracterizações dos sujeitos que se consolidam logo como aqueles 

indivíduos capazes de exercer a desobediência civil na obra. São estudados um por 

um em relação estreita com a maneira como são designados os seus grupos 

(chamam-se estas: as autoridades, a polícia, os meios de comunicação 

corporativistas). Também, em cada parte, se oferecem conclusões parciais para logo 

serem retomadas ao fim do texto.  

 

A pátria os contempla 

 

Neste espaço serão examinadas duas figuras chaves no desenvolvimento do 

romance: por um lado encontra-se o comissário de polícia quem encarna a 

desobediência civil ante seus superiores; e por outro, o Estado como coletividade de 

maior peso nos equívocos e claros atos contra o povo. É também representação de 

muitos governos atuais que temem encontrar-se com “um dia de chuva” e com o 

argumento de que é um “mal tempo para votar”. 

Efetivamente, esse argumento levará logo a uma cadeia de acontecimentos, 

que por sua envergadura, não passaram despercebidos nos anais da história pátria. 

No romance, a representação coletiva do sistema político abarca diversos 

indivíduos que vão desde os membros do conselho de governo até os agentes da 

polícia. Sem dúvida, é o comissário quem se sobressai aqui. Há dois feitos chaves em 

sua presença: a menção da cegueira e o envio da carta. O primeiro deles, porque é o 

problema preponderante em Ensaio sobre a cegueira, e, o segundo, porque como o 

objeto simboliza a traição que leva a gerar múltiplos efeitos em Ensaio sobre a 

lucidez. 

Como sujeito desobediente das regras impostas por seus superiores, o 

comissário de polícia rompe esquemas e exerce particularmente o poder, “seu 

poder”. Ele tem em seu encargo a tarefa – junto com o inspetor e o agente de segunda 

classe – de buscar informação sobre a mulher do médico e sua incumbência com os 

acontecimentos dos votos em branco. 

Os três indivíduos, no anonimato e numa ação definida como “secreta”, saem 

do território estatal para passar ao dos insurgentes. De madrugada, em absoluta 

confidencialidade e como espias, ingressam na cidade capital. Depois de vários dias, 

a busca rende frutos. Encontram a mulher; ela encarna, à margem do sistema, a 

manipulação do fracasso eleitoral e, para o comissário, depois de racionar melhor, a 

inocência. 

No pensamento dessa personagem, surgem dois pilares importantes pelos 

quais reconhece que as circunstâncias hão modificado seu juízo. Em virtude da 

relação tão próxima que estabelece com a mulher, o comissário expressa que havia 

desejado pertencer ao grupo dos cegos que ela guiou; e como segundo pilar, de lugar 

de uma intimidade ainda maior, menciona que com a companhia dela haveria 

estabelecido uma amizade consolidada há quatro anos. 
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Até aqui, e na voz do narrador onisciente, quem nos aproxima do pensamento 

do comissário de polícia, se reconhece e afiança a mudança que está a ponto de 

operar-se nele. Acometem à sua razão elementos como a resistência a acreditar que 

a mulher é a culpada, que tudo não passa de uma montagem por parte do governo e 

que, na verdade, ele é um intermediário, um títere, com a função única de cumprir 

uma ordem. Igualmente, o comissário está consciente de que a injustiça do governo 

se manifesta na imagem do ministro do interior. Sua razão policial lhe dá um passo 

para um conflito moral: 

 

Puede suceder sin embargo, aunque, en honor de la verdad, 

no sea de lo más frecuente, que uno de esos diligentes 

funcionarios públicos, por casualidades de la vida y cuando 

nada lo haría suponer, se encuentre entre la espada y la pared, 

es decir, entre lo que tenía que ser y lo que no debería ser. 

Para el comisario de la providencial, s.a., seguros & 

reaseguros, ese día ha llegado (SARAMAGO, 2004, p.329) 

 

Do mesmo modo, a personalidade do comissário oscila entre o ser e o dever; 

o ser como sujeito autêntico, consciente e desobediente que reconhece com temor 

até onde se nascem os acontecimentos, e o dever, marcado pela obediência às 

normas transgressoras da sã convivência em sociedade. Há que notar 

particularmente que ele se envolve de tal maneira com a mulher que deixa de 

representa a coletividade do estado para ceder a condições próprias da sua 

individualidade que o aproxima mais do povo. Isto é, do bando da corrupção estatal, 

policial e política passa a sentir parte do povo, que é depois de tudo de onde provém. 

Na modificação do comissário para despojar-se do dever, que considera 

incorreto, e chegar ao ser, surge uma conjuntura marcada, por sua vez, por 

momentos notáveis, como passos que se apresentam no cumprimento de um labor 

com qual não está mais identificado e que portanto, desobedece com toda a intenção. 

As mudanças são enumeradas a seguir: 

1. neste ponto sobressai particularmente, e num espaço de tempo muito 

curto, uma relação amistosa entre o comissário e a mulher. Isto é, há uma carga 

sentimental de muito peso que se reconhece através das lágrimas do homem e que 

alinhava a relação entre eles. Ele se “abre” ante a mulher tal qual é: 

 

Entonces el comisario alargó la mano despacio y le tocó la 

cabeza. Le apetecía llorar, dejar que las lágrimas le corrieran 

por la cara, tal vez el prodígio se repitiera (...) Vamos, Adónde, 

preguntó el comisario, Almorzará con nosotros si no tiene 

nada más importante que hacer, Está segura, De qué, De 

querer sentarme a su mesa, Sí, estoy segura, Y no tiene miedo 

de que la este engañando, Con esas lágrimas en los ojos, no 

(SARAMAGO, 2004, p.349) 
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 2. marcado pela convicção do comissário da inocência da mulher, 

defendendo-lhe com veemência. Também mantém sua sustentação ante seus 

subordinados, com o valor da palavra: 

 

Para eso hemos venido, para investigar y capturar al culpable, 

Es decir, a la mujer del médico (...) El ministro del interior no 

dijo que la mujer (...) fuera culpable, Comisario, yo no soy más 

que un simple inspector de policía que quizá no llegue nunca 

a comisario, pero aprendí con la experiencia del oficio que las 

medias palabras existen para decir lo que las enteras no 

pueden (...) la verdad me exige que te informe de que, para la 

mujer del médico, la palabra que sirve, y no media, sino 

entera, es la de inocente (SARAMAGO, 2004, p.353) 

 

Aqui, em particular, o peso e o simbolismo outorgados à palavra fazem 

configurar que esta ainda é válida e como tal se defende. Tanto o comissário como a 

mulher do médico a valorizam como elemento de honra e credibilidade. A série de 

comentários gerados pelos ajudantes do comissário, a atitude e o comportamento 

da mulher em conjunto com as observações incisivas feitas pelo ministro do interior, 

levam a criar uma opinião própria no comissário, que é importante. É sua opinião, 

não a que o sujeito coletivo do Estado criou através de suas autoridades ou os meios 

de comunicação. Essa opinião implica atos individuais.   

Além disso, o comissário aconselha ao inspetor e ao agente de segunda classe 

que utilizem a palavra em bom sentido, sempre para expressar a verdade, porque é 

garantia sobre a honra dos feitos: “... pero negaros a repetir mentiras en nombre de 

una verdade que no sea la vuestra” (SARAMAGO, 2004, p.367). 

3. se numa primeira instância o comissário se mostra sentimental ante a 

mulher do médico com lágrimas, aqui se estabelecerá uma conexão ainda mais forte, 

pois os laços afetivos afloram na situação que ambos reconhecem como de 

cumplicidade. Para o comissário, o momento de agir chegou, não deixará que outros 

façam por ele: 

 

Hay una pregunta que me gustaría hacerle, aunque no sé si 

me atrevo, Pregunte, no lo dude, Por qué hace esto por 

nosotros, por qué nos ayuda, Simplemente por una pequena 

frase que encontré en un libro, hace muchos años, y de la que 

me había olvidado, pero que ha regresado a mi memoria en 

estos días, Qué frase, Nacemos, y en ese momento es como si 

hubiéramos firmado un pacto para toda la vida, pero puede 

llegar el día en que nos preguntemos Quién ha firmado esto 

por mí (SARAMAGO, 2004, p.373). 

 

4. as ações empreendidas pelo comissário têm o propósito de fazer visível a 

inocência da mulher e demonstrá-la ante a sociedade, para isso se vale do jornal de 
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esquerda e publica a carta. O comissário, consciente do desenlace dos 

acontecimentos, redige uma carta onde relata os pormenores da empreita desde o 

momento em que foi eleito para realizar o trabalho de espionagem até os últimos 

detalhes, como a pressão exercida pelo ministro do interior para findar a missão. 

Essa carta e a entrega a meio de comunicação como o jornal vem a ser “algo 

inofensivo pero prohibido por la ley, que interfiere con el funcionamiento de las 

instituciones sociales, y provocar la sanción-represión correspondiente, para luego 

impugnar públicamente la legitimidad de la norma infringida” (GINER; LAMO DE 

ESPINOSA; TORRES, 1998, p.195). 

O comissário de polícia, com a pressão exercida pelos editores do jornal, 

espera que a verdade seja “trazida” à luz pública: 

 

...es absolutamente necesario que esto se publique mañana, 

Por qué, Porque mañana tal vez consigamos llegar a tempo de 

evitar que se cometa una injusticia, Se refiere a la mujer del 

médico, Sí señor director, se pretende, de la manera que sea, 

hacer de ella el chivo expiatorio de la situación política en que 

el país se encuentra (SARAMAGO, 2004, p.394-395). 

 

5. finalmente, para o comissário a missão terminou, embora não em vão, 

contribuindo com seus atos de desobediência para revelar a montagem feita pelo 

governo. Com a morte do homem, se reconhece com maior precisão os fios 

manejados pelo ministro interior, representante do sistema que exige prestação de 

contas pois a lealdade se cobra a preços muito altos. 

 

Fue asesinado por nuestros enemigos, No me venga con arias 

de ópera, por favor, estoy en esto hace demasiado tiempo 

para creer en cuentos de maricastaña, esos enemigos de los 

que habla tenían, por el contrario, todos los motivos para 

hacer del comisario su héroe y ninguno para matarlo 

(SARAMAGO, 2004, p.419). 

 

Os acontecimentos desencadeados pela carta levam ao fim do comissário, 

figura individual relevo da coletividade que é o Estado. O homem atua com o afã da 

justiça que o leva a questionar o valor, a autonomia a personalidade da mulher. Da 

mesma maneira, o enviado do ministro do interior evolui como personagem e como 

ser humano, passa do dever ao ser, do sujeito obediente e submisso às autoridades, 

ao rebelde desobediente capaz de fazer “cambalear” o sistema político. A esse 

indivíduo que se transformou na investigação mostram-se elementos claros de 

honestidade e de bom sentido no exercício de sua profissão; depois de tudo, não quis 

servir aos interesses do governo que intuiu, por trás, muitas turbulências. 

Além disso, por trás da investigação policial desencadeada pela carta enviada 

às autoridades governamentais, encontra-se o ministro do interior, personagem 

sobressalente por ser intrigante e conspirador, quem por sua vez, orquestra com 
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aleivosia os feitos que levarão o governo a buscar um bode expiatório que justifique 

o “desastre” eleitoral e elimina quem sabe a verdade sobre o acontecido.  

Os eventos, à maneira de causa-efeito, aceleram o andamento, precipitando 

o que será o desenlace: com a ordem emitida pelo ministro do interior de levar a 

fotografia do grupo de pessoas cegas guiadas pela mulher, chegar ao seu fim a 

missão encarregada ao comissário. Este cumpre com o ordenado e fica à espera de 

outras ordens, sabendo que o giro que tomará os acontecimentos não serão o de “um 

final feliz”. 

Aos pensamentos do comissário somam-se os pesadelos que ganham vida e 

são claras as alusões a um futuro muito próximo, que se abre com ameaças de morte. 

São figuras que por seu peso na inconsciência se materializarão depois no mundo 

real, embora o oprimam porque têm forma no espaço onírico tão verdadeiras e 

convincentes como no primeiro:  

 

el ministro del interior le habia pedido la fotografía para 

clavar una aguja en los ojos de la mujer del médico, al mismo 

tiempo que salmodiaba un conjuro de bruja hechicera, Ciega 

no fuiste, ciega serás, blanco tuviste, negro verás, con este 

pico te pico, por delante y por detrás (SARAMAGO, 2004, 

p.334). 

 

Como conclusão parcial desta parte se reconhece não só a presença do 

comissário de polícia, mas também sobressaem outros indivíduos que trabalham 

para o sistema: o presidente, o ministro de cultura e o ministro de justiça. Todos 

eles, executam ações para fazer ver até que ponto findam inoperantes as estratégias 

escolhidas pelo governo para buscar os incitadores do voto em branco. 

 

Imparável ansiedade informativa  

 

O interesse deste espaço se concentra na análise dos meios de comunicação: 

sua inserção nos acontecimentos, sua confabulação com o Estado e, finalmente, o 

papel preponderante do jornal de esquerda na publicação da verdade. 

Se de algo adoecem os meios de comunicação na obra literária é da carência 

de imparcialidade. Razões sobram: sem dúvida, as mais notáveis são confabulação 

que se manifesta entre o Estado e a mídia para marcar a culpabilidade da mulher do 

médico, bem como dos interesses criados entre um e outro poder – ambos 

trabalham sobre a consciência do povo tecendo sonhos de domínio através da 

palavra, a imagem e a letra:  

 

Con pequeños arreglos de estilo, con ligeras diferencias de 

vocabulario, la información era igual en todos y sobre ella 

podría calcularse una especie de media aritmética que se 

ajustaría a la perfección a la fuente original, elaborada por los 
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asesores de escritura del ministro del interior (SARAMAGO, 

2004, p.377). 

 

“Imparável ansiedade informativa” é uma frase criada pelo narrador; esta 

expressão conjuga exemplificações que apresentam os meios de comunicação como 

coletividade interessada na desinformação, mais que na informação. O gosto pela 

violência converte os meios de comunicação presentes no Ensaio sobre a lucidez 

numa coletividade voraz tanto pela violência que busca como pelos interesses 

monetários que esta gera: 

 

Diga por favor a los periódicos y a la gente de la televisión y 

de la radio que no echen más gasolina al fuego, si la sensatez 

y la inteligencia faltan, nos arriesgamos a que todo vuele por 

los aires, debe de haber leído que el director del periódico del 

gobierno ha cometido la estupidez de admitir la posibilidad 

de que esto termine en un baño de sangre (SARAMAGO, 2004, 

p.142). 

 

Frente ao interesse corporativo e o desejo de “informar”, sobressai a 

equanimidade e bom sentido do povo, que não se deixa amedrontar pelos discursos 

trilhados para incitá-los ao caos. Bem sabemos – como é o caso do romance – que 

surge uma diversidade de distúrbios que servem ao governo para justificar medidas 

com o objetivo de forjar um autor ou autores do voto em branco. Um dos exemplos 

mais claros é o que se apresentou logo no funeral das vítimas do atentado; iniciou-

se uma marcha rumo à residência do primeiro ministro (que, por certo, está 

abandonada como todas as residências e escritórios dos membros do governo). Os 

jornalistas, num discurso que beira o histerismo, instiga a multidão com o pretexto 

de que situação se torne ideal para determinar o caos.  

Outra situação semelhante se apresenta quando os cidadãos que não votaram 

em branco abandonam a cidade. O governo os incita a regressar para suas casas e 

um jornalista anuncia, quase em soluços, que os vizinhos que não deixaram a capital 

vão atacar. Ao invés do esperado pelo jornalista, se apresenta um ato de 

solidariedade ante a recusa das autoridades. O que anuncia o repórter, desejoso pela 

violência, se vê apagado pelo seguinte: 

 

Es ahora, es ahora, preparémonos para lo peor, berreó el 

comentarista, ronco de excitación, entonces esas personas 

intercambiaron algunas palabras que no pudieron ser oídas, 

y, sin más, comenzaron a descargar los coches y a transportar 

dentro de las casas, a plena luz del día, lo que de ellas había 

salido bajo la capa de una negra noche de lluvia (SARAMAGO, 

2004, p.214-215). 
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 A diferença jornalística entre os outros meios que agem em conluio com o 

Estado se manifesta com a presença definida de dois periódicos considerados de 

esquerda – como se menciona em Ensaio sobre a lucidez. Nos exemplos extraídos, os 

jornais e quem trabalham neles não se deixam levar pelo sensacionalismo 

jornalístico que caracteriza seus colegas. São os meios que responsáveis pelo resgate 

da coletividade da desinformação / distorção / tergiversação, já que sobressaem por 

apreciações como as seguintes: “... echó una mirada a las primeras páginas expuestas 

en fila, con excepción de los dos últimos, todos los demás traían la fotografía en 

primera bajo enormes titulares (...) Hojeó los otros dos periódicos, no traían ni una 

palabra sobre el asunto” (SARAMAGO, 2004, 375, 379). 

 Os dois jornais denominados de esquerda se diferenciam porque não têm 

grandes vendagens, não utilizam cores chamativas, nem grandes chamadas. 

Diferente dos demais, estes servem de objeto de censura por parte do governo; o 

caso é que todos os meios escritos, nesses momentos de estado exceção, são 

igualmente censurados, embora com a salvaguarda de que a censura foi mais dura 

contra os de tendência esquerdista, porque os que não manifestam essa tendência 

são aqueles que mantém relações com o sistema.  

O jornal escolhido pelo comissário de polícia para a publicação da carta é um 

dos que têm menor venda e tiragem. Na realidade, não é eleito por isso, mas porque 

é o primeiro que se interessou em ouvi-lo, depois, ao saber de como funcionavam 

seus quais eram seus planos, ganhará atenção do segundo jornal. Não obstante, o 

diretor e o redator chefe do jornal fazem com que o policial veja as implicações que 

representam a publicação da carta.  

A estratégia para tornar possível a publicação da carta do comissário, é, tal 

como planejam os envolvidos, a melhor maneira para corromper a censura prévia 

do texto:    

La idea, dijo éste, sería publicar, en términos obviamente 

diferentes, sin retóricas de mal gusto, lo que ha salido hoy, y 

en la parte final entremeter la información que nos ha traído, 

no es fácil, en todo caso no es imposible, es una cuestión de 

habilidad y suerte, Se trataría de apostar por la distracción o 

incluso por la pereza del funcionario de la censura 

(SARAMAGO, 2004, p.396). 

 

Depois de editar a carta, o jornal de esquerda publicou mais exemplares do 

que corriqueiramente publicava; as pessoas compraram em maior quantidade e o 

mais relevante da situação foi, finalmente, tanto para o comissário como para o 

jornal, a verdade circulada entre o povo. Logo, o governo puniu o jornal com uma 

multa e retirando-o de circulação por um tempo. 

No que interessa esta análise, o que se define pelo comissário de polícia e sua 

veemência pela verdade – ajudado pelo periódico de esquerda –  é a compreensão 

sobre o sujeito que publicamente exerce um ato de desobediência civil com o fim 

imediato de demonstrar os desacertos das autoridades. Assim também leva a cabo 

a ação de fazer com que o povo veja as evidências do que estava acontecendo. 



 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.4. julho, 2016 • ISSN 2359 3679 

156 

 

Sobressai, mesmo com a imparável ansiedade informativa e o discurso corporativo 

dos meios de comunicação, como denomina o narrador, a particularidade dos 

jornais. Um deles é o sacrificado na dinâmica de revelar a verdade porque se valoriza 

a mentira num jogo maior que sabe desde sempre ganhado pelo sistema.  

Estabelecem-se nexos como o governo e a imprensa, esta é a extensão 

daquele, porque ambos trabalham sobre a informação que logo se converte – mas, 

definitivamente? – em tergiversação. Os dois buscam a forma de inventar o bode-

expiatório envolvendo a mulher do médico e o voto em branco. O Estado, na obra, 

investiga, busca e indica, enquanto os meios de comunicação acusam, julgam e 

condenam antes de ir para as instâncias competentes. 

 

Os filhos pródigos acometidos da loucura 

 

Elementos como a conduta, tanto da mulher do médico e o homem que a 

delatou como possível culpada pelo levante do voto branco, assim como o papel 

desempenhado pelo povo serão agora examinados. Assume-se que este último 

também se rebela ante as injustiças do seu governo porque a desobediência civil 

“suele designar tanto una estrategia de acción individual o colectiva como una 

actitud ante las normas sociales y unas técnicas de protesta cuyo origen se remonta 

a la Grecia clásica”(GINER; LAMO DE ESPINOSA; TORRES, 1998, p.195). 

O título “os filhos pródigos acometidos da loucura” deriva de duas frases, 

entrevistas dos discursos presidenciais emitidos pela televisão e pelo rádio em 

cadeia nacional, que o Estado, consolidado na imagem do senhor presidente, 

empregou para referir-se ao povo. O discurso foi transmitido pouco depois das 

autoridades deixarem a capital e mostra a urgência exortativa manifestada no temor 

de que os cidadãos não voltem para suas casas e fiquem com eles na nova cidade, 

agora tomada como base de operações: “Os hablo con el corazón en la mano, os hablo 

roto por el dolor de un alejamiento incomprensible, como un padre abandonado por 

los hijos que tanto ama, perdidos, perplejos, ellos y yo, ante la sucesión de unos 

acontecimientos insólitos que consiguieron romper la sublime armonía familiar” 

(SARAMAGO, 2004, p.124). 

O governo, na figura do “patee familias” do senhor presidente, deve assinalar 

o que está mal nos seus filhos (o povo) e fazê-los ver que a volta à harmonia familiar 

fundada na “Parábola do filho pródigo” é o que restitui a ordem perdida.  

Em segundo lugar, os acessos de loucura representam, depois das diversas 

razões que esboçaram os ministros no conselho de governo, uma das causas 

possíveis que explicaria o desastre eleitoral. Depois de tudo, se não se encontra uma 

possível causa, o mais rápido e justificável é dizer que “o povo está louco” por agir 

como agiu: “Con toda mi alma, quiero creer que vuestra locura será transitoria, que 

no perdurará” (SARAMAGO, 2004, p.125). 

Mas, o povo é lúcido, crítico e consciente da situação que enfrenta, totalmente 

contrário ao que se ver nos discursos. Conhece amplamente seus direitos e deveres, 

expressos com firmeza quando são assediados pelos espias na segunda ronda 

eleitoral. Log, também de forma inteligente, os cidadãos sabem que o governo decide 
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abandonar a cidade e que fará isso “às escondidas”, para que nenhum cidadão fuja 

com a saída deles ou – como tema o governo – que a fuga acabe numa revolução: 

 

A medida que los automóviles iban avanzando por las calles, 

se encendía en las fachadas, una tras otra, de arriba abajo, las 

bombillas, las lámparas, los focos, las linternas, los 

candelabros (...) todas las ventanas abiertas y desbordando, a 

chorros, un río de luz como una inundación, una 

multiplicación de cristales hechos de lumbre blanca, 

señalando el camino, apuntando la ruta de la fuga de los 

desertores para que no se pierdan, para que no extravíen por 

atajos (SARAMAGO, 2004, p.109). 

 

Como símbolo da sabedoria e da inteligência, a luz clareia e torna visível as 

autoridades; é a claridade que permite ver o que o governo pretende ocultar. Pelo 

excerto anterior, como o acender de tudo quando se pode iluminar, se descobre que 

a fuga do governo da cidade é um ato de covardia. Essa luz, além disso, está presente 

na lucidez e na inteireza demonstrada em todo momento pelos cidadãos quando 

expressam seus conhecimentos sobre deveres e direitos em matéria eleitoral. 

O governo, como forma de pressionar, gera o medo, e para isso se serve dos 

discursos presidenciais, com a retórica que incita a confissão das culpas, a destacar 

o possível fio de loucura e levar a nação, de novo, pelos caminhos da sã cordura, 

eliminando aquilo que se deseja esquecer ou ignorar. A perseguição, criada também 

pelos meios de comunicação, repercute nos cidadãos que enfrentam o medo. 

Não obstante, os cidadãos convertem o temor em desobediência civil que se 

traduz em convicção e silêncio; depois de tudo, não têm porque confessar algo que 

não fizeram. Os cidadãos são conscientes do uso pleno de seus direitos exercidos 

num país livre. Assim, então, a resistência se manifesta num domínio moral da 

situação que enfrentam ante a perseguição do governo: 

 

Pasaron los días, las dificultades iban creciendo sin parar, se 

agravaban y se multiplicaban, brotaban bajo los pies como 

hongos después de la lluvia, pero la firmeza moral de la 

población no parecía inclinada a rebajarse ni a renunciar a 

aquello que había considerado justo y por eso lo expresó con 

su voto, el simple derecho a no seguir ninguna opinión 

consensualmente establecida (SARAMAGO, 2004, p.92-93) 

 

Por conseguinte, a moral inquebrável do povo se vê fortalecida frente aos 

desacertos do Estado em aliança com os meios de comunicação. Consolida-se ainda 

mais a resistência como forma autêntica e válida no jogo montado pelo governo. 

Tanto o sistema como os meios de comunicação desejam que a situação 

descambe em atos de violência. A anarquia é o motivo mais ansiado para apontar 

um culpado, por isso que governam vêm nas manifestações uma maravilhosa 
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oportunidade para se mostre o caos. Na primeira manifestação – com a cor branca 

como metáfora da paz e da honestidade –, o povo desafia o governo que considera 

tudo uma falta de respeito. O conteúdo simbólico da cor branca sobressai entre 

outras cores, transcende até alcançar o ponto de um claro ato de rebeldia: 

 

Una mañana las calles de la capital aparecieron invadidas de 

gente que llevaba en el pecho pegatinas, rojo sobre negro, con 

las palabras, Yo voté en blanco, de las ventanas pendían 

grandes carteles que declaraban, negro sobre rojo, Nosotros 

votamos en blanco, pero lo más visible de todo, lo que se 

agitaba y avanzaba sobre las cabezas de los manifestantes, era 

un río interminable de banderas blancas... (SARAMAGO, 2004, 

p.98). 

 

 Pouco depois do atentado ocasionado pelo governo, planejado e executado 

particularmente pelo ministro do interior, se produz a segunda passeata como 

motivo de honras fúnebres das vítimas do atentado. A solidariedade se manifesta no 

sentido de que nenhum cidadão fica em casa, todos se mostram como prova de 

respeito e de dor ante a situação vivida. Os manifestantes levam ainda a simbologia 

da cor branca nas bandeiras e na fita amarrada no braço esquerdo.  

 

Tres días después del atentado, de mañana temprano, 

comenzaron las personas a salir a la calle. Iban en silencio, 

graves, muchas llevaban banderas blancas (...) A las once de 

la mañana la plaza ya estaba llena, pero allí no se oía nada más 

que el inmenso respirar de la multitud... (SARAMAGO, 2004, 

p.175). 

 

As imagens da desobediência civil individual encarnadas pelo comissário de 

polícia e pelo jornal de esquerda, sobressai deste espaço, pelo povo, como elemento 

coletivo. E, para efeito de aproximação, se resgata da coletividade duas pessoas 

particulares: a mulher do médico e o homem que a delatou. Os dois indivíduos 

manifestam dois polos opostos: por um lado, está a pessoa que envia carta 

destacando a possibilidade de um culpado pelo voto em branco – através do qual se 

manifesta negativamente sua presença na obra – e, por outro lado, a mulher, quem 

é a sacrificada na conspiração montada pelo Estado. 

Inicialmente, o que se sabe do que envia a carta ao governo é que fez parte do 

grupo dos cegos – sete no total – guiados pela mulher quando se deu a epidemia de 

cegueira no país há quatro anos. O poder que está em suas mãos é o da traição e o 

do ressentimento, sentimentos que o levaram a apensar na possível conexão entre 

a mulher o voto em branco. Na verdade, é uma ideia totalmente sem sentido que, 

por desgraça, o leva escrever a carta. Mesmo assim, é importante notar que antes 

dele escrever e enviar a notificação, no conselho de governo, o presidente e o 
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ministro da cultura pensam que talvez estejam vivendo o mesmo caos de há quatro 

anos, em tempos da epidemia. 

Quando os investigadores enviados pelo ministro do interior interceptam e 

interrogam o homem em sua residência, se apresenta uma situação que se torna 

confusa para o delator. Enquanto o comissário de polícia e a voz eivada de 

indignação faz rodeios nas perguntas e comentários, o homem assume uma atitude 

de desassossego e desespero pois as autoridades não chegam ao ponto que foi 

oferecido como válido para incriminar a mulher: “Ahora explíquenos por que la ha 

denunciado, Yo no la he denunciado, si hablé del asunto es porque venía a propósito, 

No lo entiendo, Lo que quería decir en mi carta es que quien hizo una cosa puede 

estar haciendo otra” (SARAMAGO, 2004, p.278). 

A decepção é evidente para o indivíduo, pois a volta que o comissário de 

polícia dá no interrogatório o desarma por completa. O que inicialmente teve em 

mente revelar como “a grande notícia” se inverte agora contra si, já que desejava que 

investigassem a mulher do médico não como possível causadora do voto em branco 

mas como assassina do cego no manicômio há quatro anos. Em sua mente não há 

espaço para as perguntas e rodeios dos quais é objeto, porque aqui que julgou 

valioso “denunciar” não é considerado pelas autoridades presentes como o mais 

importante. Por conseguinte, o homem deixa de ser o cidadão exemplar ao apontar 

a possível conspiradora e culpada do voto em branco como um tipo decepcionado 

com o sistema e apontado pelo comissário e seus ajudantes como o traidor. 

Contrariamente, a mulher se destaca por ser símbolo de firmeza e inocência 

embora o governo não a aceite como tal. As pessoas bem sabem, reconhecem que 

não culpados entre os seus, que a culpa recai em quem menos deseja reconhecer-se 

como tal. Para o Estado é a inimiga e torna isso público através de seus meios de 

informação:  “...esa mujer está considerada por la policía como la presunta culpable 

de la nueva ceguera, esta vez felizmente limitada al ámbito de la capital, que ha 

introducido en la vida política y en nuestro sistema democrático el más peligroso 

germen de perversión y corrupción” (SARAMAGO, p.378). 

As circunstâncias alheias ao domínio da mulher, como a carte e o envio da 

fotografia ao governo para seu reconhecimento, contribuem para criar a imagem 

esperada pelo sistema: anarquista e rebelde. A isso deve somar-se o trabalho da 

mídia – com suas exceções – que destacam a personagem como incitadora do caos. 

No juízo dos meios de comunicação sobressai já um veredito, mesmo antes de ser a 

mulher julgada; chega ao extremo de externar publicamente em primeiro plano 

alguns diários que mulher poderia ter perdido quando se deu a crise da cegueira 

tempos atrás.  

Ela é notável tanto pelo que fez em Ensaio sobre a cegueira como pela forma 

inteligente como responde ao interrogatório do comissário; é habilidosa e 

reconhece que há algo escondido em tudo o que acontece. Além disso, sabe que a 

presença do comissário não é suficiente para justificar o fato de que se encontre em 

sua casa interrogando-a pelos acontecimentos acontecidos há muito tempo. Intui 

que há algo maior por trás da imagem do poder policial: “... pero nosotros todavía 

estamos esperando que nos diga qué le ha traído aquí, creo que ha llegado la hora 
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de poner las cartas sobre la mesa, déjese de rodeos y vaya derecho al asunto que 

realmente le interesa a quien lo ha mandado a esta casa” (SARAMAGO, 2004, p.304). 

De fato, sua perspicácia sugere que o momento pelo qual atravessa a cidade 

não é mais necessário para interrogatório desse nível. Ela, semelhante ao restante 

das pessoas, como metáforas da lucidez, intui com grande razão o absurdo do qual 

se vale o Estado.  

A coletividade atua para fazer ver o que sistema está cometendo erros. Sem 

ir mais longe, pouco depois da censura à publicação no jornal de esquerda, o povo 

planeja um ato de desobediência civil para mostrar a verdade dos acontecimentos. 

O que não podem prever é que esses acontecimentos vão da primeira perseguição 

pouco depois das eleições até o destaque nos meios de comunicação da mulher do 

médico como conspiradora do voto em branco: 

 

...porque algo extraño ha sucedido en la ciudad, estos 

hombres y estas mujeres que van distribuyendo pequeños 

papeles que los transeúntes se detienen para leer y después 

se guardan en los bolsillos, ahora mismo acaban de entregarle 

uno al comisario, es la fotocopia del artículo del periódico 

secuestrado, ese que lleva el titular Qué más nos falta por 

saber (SARAMAGO, 2004, p.407). 

 

Para as autoridades se concretiza a imagem de anarquista da mulher, 

alimentada em grande parte pelo que divulga os meios de comunicação. Nessa 

representação confluem os temores e as inquietações que um sistema não deseja 

reconhecer. A sanção-repressão feita à mulher é a morte. O desenlace inesperado 

surge quando o homem de gravata azul e pintas brancas aparece: em suas mãos está 

o fim da mulher e do comissário porque foi encarregado de atuar rápida e 

secretamente para eliminá-los:  

 

...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 (SARAMAGO, 2004, p.423). 

 

Deve tomar-se em consideração que tanto a mulher como o sujeito da carte 

provêm de uma coletividade totalmente diferente a outras como a das autoridades 

e a da mídia, no modo de agir e de pensar. Até aqui se mostra como a atuação de um 

indivíduo – o homem da carta – contribui para o homicídio de dois seres humanos, 

ele deu pé ao governo, quem se valeu de sujos argumentos para acabar a vida dos 

dois.  

No fim de tudo, para que as buscas do governo se mostrem mais fáceis e 

efetivas, foi ter fora do sistema; tem que ser fora porque o mal está no povo, como 

mencionam os discursos presidenciais; nos filhos da pátria, não em quem os 
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governam. O sistema assume que não há culpados entre os seus, internamente. 

Quem é o inimigo? Quem os coloca em desvantagem e em vingança ao votar em 

branco? Para os investigadores, as respostas mais precisas e espontâneas são que 

os infratores, sejam quem for, devem ser eliminados. E se não falam, inventam-se. 

Com o destaque da mulher e o consequente interesse em torná-lo público, o 

Estado mostrou sua mão em todo momento – mão acusadora, julgadora –, mas com 

o ato covarde de eliminação da culpada e do comissário, pois se dá o direito de 

mostrar mas não revelar que essa mão pode está suja de sangue. Esse assassinato, 

em particular, não tem vitimizações que o justifique, ainda mais quando sabe-se que 

ordem partiu do governo. 

 

Conclusões 

 

Vivemos imersos em sociedades globalizadas, governadas de maneira 

incompetente. Nosso contexto imediato é claro exemplo do anterior, porque quem 

diz governarmo-nos não o fazem, na verdade, mas aparentam fazê-lo, e quando 

surgem dificuldades, erros, problemas, quem menos assume a culpa são eles. Sem 

dúvidas, mais lamentável ainda é o domínio da verdade que o sistema assume 

unicamente como coisa sua, porque aquela está em função de um bem próprio. 

Sustém a verdade de seu lugar com a ajuda das corporações midiáticas, quem, por 

sua vez, se amparam e mantém relações de interesses com o âmbito político. União 

corrupta que destrói tudo à sua frente: bens, seres humanos, identidades. 

O problema mais grave como se mostra na obra Ensaio sobre a lucidez de José 

Saramago é que há vários jogos: uns inocentes, outros nem tanto; mas o mais 

valorizado de todos é o jogo das mentiras e das verdades. Bem se diz que “entre o 

céu e a terra não há nada escondido”; mas, para que os resultados dos jogos saiam à 

vista, hão de passar muitos anos, ou, como se mostra na obra, quando algum 

honorável cidadão há de ajudar ao sistema a levar a boa parte ao fim do jogo.  

Ao viver em sociedades globalizadas produto de bem-intencionados 

interesses da ordem, a massa é a dominada: vestimo-nos iguais, comemos o mesmo, 

pensamos o mesmo. Não obstante, quando surge alguém que pensa diferente, pois 

sua consciência reconhece o mal ao redor, há quem rapidamente o faz baixar a 

cabeça – como dizia Yolanda Oreamuno há mais de 60 anos – ou, no pior dos casos, 

o eliminam com um tiro. 

Quando essa individualidade atua, não há consequências que se meçam; 

assim sucedeu com o comissário de polícia, quem forjou, primeiro em sua mente, o 

plano para logo dar entrada às ações de desobediência civil que trariam para si sua 

morte. O plano se consolida na amizade com a mulher, que sistema também cortou-

lhe pela raiz; astuciosamente, o ministro do interior chamou de “seus amigos” as 

personagens da mulher, o médico e o restante do grupo de cegos, pois não concebia 

que quem é do povo, em situações como as descritas, seja também do governo.  

Não é possível ignorar o mérito dos cidadãos exemplares – o comissário, o 

diretor do jornal de esquerda, a mulher, entre outros – que mesmo precisados de 

nomes na obra ou conhecidos apenas por seus cargos públicos, evidenciam, pela via 
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contrária, identidades muito bem definidas, realizam ações maiúsculas, respaldadas 

por uma verdade e um sentido de solidariedade, características das quais carece o 

sistema.  

O papel desempenhado pelos jornais de esquerda, especialmente o que 

publicou a carta é louvável. Meios como esses já quase não existem; o 

sensacionalismo controla páginas e páginas de jornais saturando-os de informação 

que não pedimos, consumismo que não desejamos, tergiversação que não queremos. 

Mas há um preço a pagar: é silenciar as vozes de denúncia como mentiras, 

desacreditá-las ou lhe impor sanções; e com isso estabelecem uma verdade e uma 

objetividade únicas. 

Por fim, quem é do povo vem mostrar duas faces totalmente contrárias em 

seu pensar e agir. O homem da carta, como ficou chamado, reflete o ressentimento 

que esperaria encontrar resposta e apoio no Estado que acredita ser limpo e justo, 

mas ironicamente não é assim. A mulher é a pessoa que, por misteriosas causas do 

destino, não se deixou cegar nem há quatro anos nem agora, porque a cegueira 

voltou novamente, mas misteriosamente só em certos membros do governo e num 

cidadão em particular. 

Erros cometidos pelo sistema sobram: sem ir muito longe, está a ausência de 

explicações do porquê a gente votou em branco. O que é uma opção eleitoral legítima 

como qualquer outra acabou em medo que levou as autoridades a visualizar algo 

maior do que na realidade se apresentava. Logo, o nervosismo experimentado pelos 

cidadãos imprimiu força para sitiar o povo, como forma errada de fazê-lo revelar a 

verdade dos acontecimentos. 

Sem dúvidas, entre os destaques das ações do Estado na obra se encontra o 

fato de que o governo nunca encontrou a cura para a enfermidade – sua enfermidade 

– porque eles mesmos, como mal e como médicos, forjaram um diagnóstico 

precipitado com uma causa fictícia. Numa montagem, muito parecida com a nossa 

realidade imediata, todos os representantes eleitos livremente pelo povo sabem da 

enfermidade, mas ninguém, nem eles mesmos, sabem o remédio. 

O governo nunca se deu conta ou quis dar-se conta de que é o único culpado 

era ele mesmo; os que mudaram de grupo (como o comissário e o jornal) não o 

fizeram de inimigo, mas como parte ao grupo da razão. Prevaleceu, também, em todo 

momento, a imagem de resistência do povo, que findou em mal tanto para o governo 

como para a mídia, porque é uma imagem coletiva, real e poderosa, ainda que seja 

necessário o sacrifício de uns quantos para manter-se.  

Finalmente, num ato de lucidez, já quase escasso em nosso tempo de 

alienação, quem faz uso dessa claridade em sua fala e em sua atuação, é visto como 

o anarquista, e portanto é preciso sacrificá-lo como exemplo de bom desempenho 

coletivo, porque não se pode tolerar que algo assim, pleno de razão e de 

entendimento, não obtenha seu merecido castigo. O comissário raciocinava bem 

quando dizia que não deve permitir-se que outros assinem por mim quando eu, ser 

único, individual, original, posso fazer, mas... se perguntou alguma vez o sistema, é 

possível que toda a gente pense da mesma maneira? 
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Notas 

 

* Tradução de Pedro Fernandes de Oliveira Neto. 

 
1 A tradução utilizada para esta citação é da edição brasileira: SARAMAGO, José. Ensaio sobre 

a lucidez. São Paulo, Companhia das Letras, 2004. As outras citações no corpo do texto 

referentes ao mito da caverna estão cf. o original deste ensaio. 
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ENVIE SEU TEXTO 
 

PRAZOS DE SUBMISSÕES 

Esta revista, editada semestralmente, recebe trabalhos em fluxo contínuo. Os textos devem ser 

encaminhados para o correio eletrônico estudossaramaguianos@yahoo.com 

 

CONDIÇÕES DE SUBMISSÕES 

A revista recebe textos em língua portuguesa, espanhola, inglesa e francesa. Ao enviar seu trabalho 

para a publicação, o autor está automaticamente concordando com as diretrizes editoriais desta 

edição. Os editores e o conselho editorial reservam-se o direito de recusar textos que não se 

enquadrem nessas diretrizes. São aceites artigos acadêmicos, ensaios e resenhas. 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A seleção dos artigos para publicação toma como referência contribuição aos estudos da obra de 

José Saramago quanto à originalidade ou tratamento dado aos temas analisados, consistência e 

rigor da abordagem teórica ou uso de referências críticas que amparem o desenvolvimento da 

análise. 

 

POLÍTICA DE PARECER 

Cada artigo será examinado por dois membros do conselho editorial e pelos editores da revista; são 

necessários dois pareceres favoráveis para que seja feita a publicação. 

 

PROCESSO DE EDIÇÃO 

Feita a análise, os editores entrarão em contato com o autor via correio eletrônico para comunicar-

lhe se o artigo foi aceito ou não. No caso dos trabalhos aceitos para publicação, o autor poderá ser 

solicitado a introduzir eventuais modificações a partir dos comentários contidos nos pareceres ou 

das sugestões dadas pela comissão científica. 

 

DIREITOS AUTORAIS 

No ato de publicação, o autor mantém os direitos autorais e concede à revista o direito de primeira 

publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Creative Commons Attribution 

License, que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação 

inicial nesta revista e não comercialização do texto. 

 

POLÍTICA DE ACESSO LIVRE 

A revista é uma publicação eletrônica. Todos os textos publicados estarão gratuita e livremente 

disponíveis na internet pública, e qualquer usuário tem a permissão de ler, arquivar, copiar, 

distribuir, imprimir, pesquisar ou linkar o texto completo dos artigos, além de ser permitida a 

indexação, a utilização dos textos como corpora em softwares e qualquer outro propósito, dentro 

dos limites da lei, sem que haja quaisquer barreiras financeiras, legais ou técnicas da parte da 

revista. O conteúdo dos artigos publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, não 

representando a posição oficial dos editores e nem do conselho editorial da revista. 
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PARÂMETROS A SEREM CONSIDERADOS NA LEITURA/APRECIAÇÃO DO TEXTO SUBMETIDO 

 

Relevância 

Avalia a novidade e pertinência do tema: determina se a reflexão discute e avança em relação ao 

que já foi dito a respeito do tema, ou compila ideias anteriores. 

 

Conteúdo 

Avalia a fundamentação teórica, analítica e argumentativa, e o diálogo com a fortuna crítica. 

 

Adequação bibliográfica 

Avalia se a bibliografia é adequadamente referenciada e discutida no texto, harmonizada e 

atualizada pela discussão. É necessário que cada um dos itens bibliográficos incluídos nas 

referências estejam citados no corpo do artigo. 

 

Extensão mínima e máxima 

Os textos devem ter entre 10 e 20 páginas para artigos acadêmicos e ensaios; e entre 5 e 10 páginas 

para resenhas. 

 

 

PADRÕES DE FORMATAÇÃO DO TEXTO 

O autor precisa atentar para as seguintes orientações: 

 

1. Utilizar o processador de texto Word for Windows 97-2003. 

2. Folha tamanho A4. 

3. Margens do texto (todas) 2,5cm. 

4. Os trabalhos devem ser apresentados na seguinte sequência: título do trabalho (caixa 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), resumo na língua 

oficial do texto (fonte 11, espaço simples, entre 200 e 500 palavras, justificado), palavras-chaves 

(entre três e cinco palavras), texto (justificado), as notas de rodapé devem ser substituídas pelas 

notas de final de texto, bibliografia e resumo em língua inglesa. 

5. Subtítulos (caso existam): sem adentramento, em maiúsculas apenas a primeira letra, numerados 

em numeração arábica; a numeração não inclui a bibliografia. 

6. Os textos devem observar a seguinte formatação: 

 

- 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: 
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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. 
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Licença Creative Commons. 

 
Distribuição eletrônica e gratuita. Os textos aqui publicados podem ser copiados em outros meios, mas deve 

ser conservado o nome dos seus respectivos autores e não deve utilizar com interesses comerciais. 
 

Os textos aqui publicados são de exclusiva responsabilidade dos seus autores e está disponível para download 
em www.estudossaramaguianos.com 

 
Os organizadores e diretores desta revista estão livres de qualquer e toda informação que tenha sido 

proporcionada por erro dos autores que aqui se publicam. 
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