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Depois da Revolução Russa, em outubro de 1917, as perseguições aos 
movimentos de esquerda aumentaram em dimensão e intensidade, em especial na 
Europa continental dos anos 30 e 40. Em Portugal, todo movimento e toda 
reivindicação que contestasse a ordem vigente, ou seja, o governo salazarista, eram 
identificados como comunistas, recaindo sobre esses indivíduos o peso da máquina 
penal e punitiva do Estado. 

O romance Levantado do chão, de José Saramago publicado em 1980 tem 
como recorte temporal esse momento da história lusitana. Entre tantos 
acontecimentos narrados, há duas descrições de aprisionamentos relacionados ao 
movimento anticomunista. A primeira, da personagem fictícia e protagonista João 
Mau-Tempo, e a segunda de Germano Santos Vidigal, personagem realmente 
assassinado em 1945, aos 35 anos pela ditadura de Salazar. Mau-Tempo é preso por 
uma razão extra diegética, não como simples dramatização do desenvolvido 
narrativo ou evolução do protagonista, o seu sentido é mais simples: apresentar 
para o leitor um crime perpetrado pelo Estado português, o assassinato de Vidigal1. 
Não temos descrições testemunhais de seu assassinato, as quais o historiador 
poderia trabalhar, sabemos apenas que tal assassinato ocorreu. 

das formigas que transitam pela sala de tortura, servem para ao mesmo tempo 
colocar o leitor neste ambiente, mas ao mesmo tempo afastá-lo, ao passo que sua 
faculdade sensível é tocada, mas sua faculdade racional permanece intacta. E o 
fundamental, a cena em si é legada à imaginação, é uma representação. Assim, as 
duas prisões se relacionam, são fundamentais uma para outra: a primeira é 
introduzida para que chegue até o leitor os ocorridos da segunda. 

Germano Santos Vidigal e João Mau-Tempo vivenciam a força coercitiva do 
Estado desprovido do devido processo legal. Essa situação remete ao O processo, de 
Franz Kafka. O protagonista Joseph K. é acusado injustamente de um crime que ele 
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não cometeu, e, embora sua prisão não seja física, ele se torna refém psicológico do 
processo penal. O herói saramaguiano experimenta a vivência corporal do mesmo 
processo, também sem conhecer a natureza do crime que é acusado. Tanto K. como 
Mau-Tempo são afetados por processos injustos que culminam no constrangimento 
psicológico das personagens. O herói da obra saramaguiana chega a ser preso uma 
segunda vez, sob mesma alegação, e, ao contrário da primeira vez, sofre tortura física 

 martírio não revelado ao leitor de forma direta. 
No que se refere à Vidigal, ele é o preso que pode narrar as consequências do 

fascismo, afinal, foi assassinado pela justiça. Por isso, Saramago elege essa 
personagem como a que terá seu destino narrado  não de forma explícita, mas de 
uma maneira que respingue um pouco do resíduo de sofrimento acometido a 
Vidigal, formando um objeto do sublime patético. Entendemos o conceito de sublime 
patético utilizado pelo dramaturgo e filósofo Friedrich Schiller. Entretanto, essa não 
é a sublimidade que está em voga enquanto sinônimo de magnífico, incrível ou 
maravilhoso. O conceito de sublime tem uma história dissociada desses adjetivos 
correntes. 

Entre o séc
(FIGUEIREDO, 2011, p.36), pelas mãos de Longino, em sua obra Do Sublime. Quase 
mil e quinhentos anos o conceito fica perdido, recuperado apenas no século XVI, 
durante o Renascimento; mas será com o inglês Edmund Burke em Philosophical 
Inquiry into the Origins of our Ideas of sublime and beautiful, de 1757, que a palavra 
sublime ganhará visibilidade estética e ocupará a preocupação filosófica. Seguindo 
as reflexões de Burke, o alemão Immanuel Kant dedica um capítulo de Kritik der 
Urteilskraft, de 1790, para pensar tal conceito. Schiller, por sua vez, beberá nesses 
dois filósofos, Kant e Burke, para formular sua própria conceituação. 

Sob essa dupla inspiração  em especial a kantiana , em 1793, Schiller 
escreve um ensaio intitulado Do sublime: para uma exposição ulterior de algumas 
ideias kantianas. Nesse ensaio, Schiller afirma que o sublime é 

 
Um objeto frente a cuja representação nossa natureza 
sensível sente suas limitações, enquanto nossa natureza 
racional sente sua superioridade, sua liberdade de limitações; 
portanto, um objeto contra o qual levamos a pior fisicamente, 
mas sobre o qual nos elevamos moralmente, i.e., por meio de 
ideias. (SCHILLER, 2011, p.21) 

 
Ou seja, um objeto que destruir-nos-ia fisicamente, por sermos seres 

naturais, mas não moralmente, afinal, somos também seres providos de razão  
razão essa não pertencente à natureza.2 Schiller, tal como muitos de seus 
contemporâneos, partilhavam da perspectiva iluminista, defendendo que a 
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sensibilidade nos mantêm dependentes da natureza e a racionalidade, por sua vez, 
liberta dessa natureza. Assim, diante do objeto sublime a sensibilidade se torna 
dependente, submetida ao objeto e a razão não, permanecendo livre desse objeto.  

Para a sublimidade ocorrer há a necessidade de a sensibilidade ater-se ao 
objeto e a razão libertar-se; em outras palavras, devemos ser inferiores fisicamente 
ao objeto sublime para que nos refugiemos na razão (SCHILLER, 2011, p.30). Por tal 
motivo que objetos deixam de ser sublimes quando perdem potência na nossa 
sensibilidade, como por exemplo um cavalo selvagem domado.3 Mesmo que 
temamos o objeto, essa temeridade deve se dar à imaginação, na representação, ou 

mesmo que fisicamente sucumbamos a esse objeto. 
Embora Schiller estabeleça uma variação de sublimes, como o prático e 

teórico, o que nos interessa é aquele definido por ele como sublime patético. Para o 
filósofo alemão, todo objeto sublime carrega a temática do sofrimento. Entretanto, 
esse sofrimento só é sublime e estético enquanto ilusão ou criação poética. Caso 
tenha ocorrido na realidade, deve ser representado para a faculdade da imaginação 

entretanto, nenhum juízo estético, pois suspende a liberdade do es
(SCHILLER, 2011, p.48). Aqui temos novamente a necessidade da razão (espírito) de 
manter-se livre da sensibilidade. 

Assim, no sublime patético, o afeto e a consciência de nossa liberdade moral 
interna estão ligados à representação do sofrimento; ao representá-lo, seus 
resquícios ficam em nós, gerando o compadecimento.4 Porém, esse sofrimento não é 
efetivo; não se sofre em igual proporção, caso contrário, como pontuado antes, a 
faculdade da razão submete-se à sensibilidade, fazendo o sujeito perder sua 
liberdade racional e por conseguinte o objeto perde a sublimidade. Como afirma 
Schiller 

 
O patético só será sublime por meio da consciência de nossa 
liberdade moral, e não de nossa liberdade física. O sofrimento 
eleva o nosso ânimo e se torna sublime de modo patético não 
porque nos vemos subtraídos a esse sofrimento graças a 

eu moral subtraído à causalidade desse sofrimento  a saber, 
à sua influência sobre a determinação de nossa vontade. 
(SCHILLER, 2011, p.50). 

 
Para atingir o sublime patético são necessárias duas condições: despertar o 

afeto compassivo pela representação vivaz do sofrimento e chamar à consciência a 
liberdade interna através da representação da resistência contra o sofrimento. Ou 
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seja, representar um sofrimento de tal forma que afete a nossa sensibilidade, ao 
mesmo tempo que se represente uma resistência moral a esse sofrimento, afetando 
a nossa razão. As duas condições possibilitam a apresentação do que Schiller 

 
Portanto, o sublime deve estar associado ao que deve acontecer e pode 

acontecer  algo que nós devemos realizar e que podemos realizar. O dever e o poder 
mantêm relação com a faculdade sensível que não deve exercer influência na 
autodeterminação da razão, ou seja, eles não podem se subtrair a faculdade racional. 
Dito isso, podemos analisar a relação do sublime em Levantado do chão. 

 
A obra de Saramago retrata a saga de uma família campestre do Alentejo, 

entre 1910 data da Proclamação da República e 1974, ano da Revolução dos Cravos. 
Entre esses dois marcos históricos, ocorre a ascensão do governo fascista de Salazar 
e início das perseguições políticas. É nesse contexto que é narrada a prisão do 
protagonista, João Mau-tempo, junto de outros companheiros, todos camponeses. A 
prisão ocorre devido as exigências por aumento salarial. Embora descontente, o 
patrão atende às reivindicações, mas não sem antes acionar a força policial que 
prende alguns dos grevistas. Ao todo, da greve que ocorreu no latifúndio, vinte e dois 
homens são presos. Após detidos, são levados a Montemor, a uma arena de touros. 

Na arena, Mau-Tempo e outros três companheiros são interrogados por 
Tenente Contente e um paisano. Cada qual fica separado e tem de escrever tudo que 
sabem sobre greves. Os interrogatórios não seguem qualquer processo penal, e 
afirma o narrador: Não se apurará a verdade, basta que fique confirmado o facto 

.169). 
João Mau-Tempo não sabe de nada, não é relacionado a movimentos 

comunistas, ele e seus companheiros apenas queriam melhores salários, o que 
recebiam não era suficiente para as necessidades básicas. Em socorro do 
protagonista aparece Padre Agamedes, antigo conhecido de sua família. Agamedes 
tenta persuadir Mau-Tempo a entregar os líderes grevistas, 

 
que é que lhe custava dizer quem preparou a greve, e isso dos 
papéis, quem é que os recebe e distribui, e donde vêm e 
quantos são, sim, custava-lhe alguma coisa, homem de Deus, 
que até estou quase a blasfemar, tão simples era, os nomes, e 
o senhor agente e o senhor tenente tratam do resto, você vai 
para casa, par junto dos seus, não há nada mais bonito, um 
homem com a sua família, ora diga lá, que eu não sei, a minha 
posição não me permite revelar segredos do confessionário 
ou fora dele, mas não foram Fulano e Beltrano, não foram eles, 
responda, faça só que sim com a cabeça, se não quiser 
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r
(SARAMAGO, 2013, p.172). 

 
Mau-Tempo insiste que nada sabe. Padre Agamedes, então, apazigua os 

agentes da lei afirmando que o preso provavelmente desconhece quem seja os 
líderes. Mau-Tempo então é enviado de volta a sua cela e no caminho vê Fulano e 
Beltrano machucados. 
 

Sai João Mau-Tempo e quando percorre o corredor pela 
centésima vez, aparecem-lhe duma porta, entre forte escolta 
da guarda, o Fulano e o Beltrano, reconhecem-se e olham-se, 
vão muito machucados os dois, coitados, e João Mau-Tempo, 
ao atravessar o pátio sente os olhos cheios de lágrimas, não é 
do sol, ao sol está habituado, é de um absurdo contentamento, 
porque afinal Fulano e Beltrano estão presos e não foi ele 
quem os denunciou, não fui eu que os denunciei, ainda bem 
que estão presos, ainda mal, nem sei o que digo, e choro duas 
vezes, uma de contentamento e outra de pena, ambas de os 
ter visto aqui, e já lhes bateram, tão certo como eu chamar-me 
João Mau-Tempo, bem disse o agente que tenho nome para 
estes dias. (SARAMAGO, 2013, p.173). 

 
Ao fim, todos são soltos. Um dia antes, no mesmo local, outro homem também 

foi preso; era Germano Santos Vidigal. A prisão de Mau-Tempo serve para introduzir 
os efeitos das ações fascistas do governo português e o apresamento de Vidigal para 
explicitar e concluir tais ações. Assim, as duas prisões se complementam. 

Nesse ponto da história, o narrador assume função fundamental; é ele quem 
coloca o leitor em contato com suas próprias faculdades sensíveis. Ao longo do 
romance, o narrador é onisciente, entretanto, no momento da prisão de Vidigal, o 
foco narrativo muda em detrimento de uma exigência do texto para com o leitor; 
diante da tortura que se perdeu na história, o narrador já nada sabe e para que 

a que 
 

A estratégia tem uma razão de ser, pois, caso não seja feita, narrador e 

, 2013, p.181). Quando as personagens ao entram no prédio 
onde 

2013, p.181). E toda a construção do discurso subsequente segue a mesma lógica, de 
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faculdade sensível  mas não de forma absoluta, afinal de contas, o leitor permanece 
na segurança da exterioridade da obra, lendo o livro. 

O narrador e o interlocutor se atrasam e não conseguem assistir ao início da 
tortura. Por essa razão, a narrativa muda novamente de perspectiva; agora se narra 
pela óptica das formigas que andam na sala onde ocorre a tortura de Germano 
Santos Vidigal. Afinal, elas têm acompanhado a tortura desde o início. 

 
o interessante que é este carreiro de formigas que vai pelas 
juntas alargadas como se fossem vales, enquanto lá em cima, 
projectadas contra o céu branco que é o tecto e o sol que é a 
lâmpada acesa, se movem umas altas torres, são homens, 
sabem-no bem as formigas que de gerações lhe têm sentido o 
peso dos pés e o longo jorro quente que cai duma espécie de 
tripa pendurada para fora do corpo, assim têm morrido 
afogadas e maceradas em todos os lugares da terra, porém 
agora supõe-se que dessa estarão livres, em outras coisas se 
acham ocupados os homens. (SARAMAGO, 2013, p.182). 

 
O interessante desse movimento está no fato da narrativa relegar à imaginação 

do leitor a cena da tortura, pois ela não é descrita em detalhes, compadecendo sua 
sensibilidade, sem fazê-lo perder sua liberdade moral. 

Usando a marcação temporal incerta, mas mensurável ao nível do discurso da 
narrativa, toda a tortura dura 10 viagens de formiga. Nesse tempo Vidigal apanha 
diversas vezes, cai e é levantado só para cair de novo. Os homens que o torturam são 

-de a gente 
distingui-los a não ser pelas feições, e ainda assim, e pelos nomes, um é Escarro, 

(SARAMAGO, 2013, p.185). 
Após ser surrado, por um longo período, Vidigal fica com o rosto deformado e 

as genitálias esmagadas. O torturado faz sinal de que vai falar algo, não é para 
entregar companheiros grevistas, como pensam os dois torturadores, ele precisa ir 
ao banheiro. Escarro e Escarrilho o levam para urinar. 

 
e é o pobre que tem de desabotoar-se com os dedos 
trôpegos, procurando e extraindo para fora da berguilha 
o torturado instrumento, a gaita, não ousando tocar nos 
testículos inchados, no escroto rasgado, e depois 
concentra-se, chama todos os músculos em seu socorro, 
pode-lhes que primeiro se contraiam e depois de uma só 
vez se relaxem para que os esfíncteres se abrandem, 
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aliviem a terrível tensão, tenta uma vez e duas e três, e 
de súbito o jorro sai, de sangue, talvez também de urina, 
quem vai agora distingui-la neste único jacto vermelho, 
como se todas as veias do corpo se tivessem rompido e 
por este lado encontrado vazão. Retém-se, mas o jorro 
não abranda. É a vida que se lhe vai por ali. (SARAMAGO, 
2013, p.189-190). 

 
Os agentes levam-no de volta para o cômodo onde estava sendo torturado. 

Colocam-no sentado em uma cadeira e esperam que Vidigal falará sobre os 

descai-lhe para o peito, a luz apaga-se dentro do seu cérebro. A formiga maior 

(SARAMAGO, 2013, p. 190).  
Vidigal já morto, a formiga maior em sua décima primeira viagem, retorna ao 

cômodo e encontra Escarro, Escarrilho, Tenente Contente, dois praças anônimos e 
três presos escolhidos para servirem de testemunho de que, Germano Santos Vidigal 
não foi espancado e nem morto por outrem. Estão ali para atestar que o prisioneiro 
cometeu suicídio, enforcou-
ponta 
(SARAMAGO, 2013, p.190). O narrador, nesse momento, dirige sua voz às 

-se, até mesmo na barra 
da cama, a questão é querer, alguém tem dú

 
Novamente tomando o ponto de vista das formigas, estas indignam-se com o 

ocorrido. 
 

Lavra grande indignação entre as formigas, que assistiram a 
tudo, ora umas, ora outras, mas entretanto juntaram-se e 
juntaram o que viram, têm a verdade inteira, até a formiga 
maior, que foi a última a ver-lhe o rosto, em grande plano, 
como uma gigantesca paisagem, e é sabido que as paisagens 
morrem porque as matam, não porque se suicidem. 
(SARAMAGO, 2013, p.191). 

 
Na sequência o narrador afirma que, Germano Santos Vidigal será enterrado 

-de passar os anos e há-de pesar o 
silêncio até que as formigas tomem o dom da palavra e digam a verdade, toda a 

pelo narrador que traduz o que as formigas viram. 
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Esse jogo narrativo construído por Saramago que consiste em trazer o 
interlocutor do discurso para junto do acontecimento narrado, para logo em seguida 
mudar novamente a perspectiva e dar-lhe a visão das formigas que presenciaram o 
ocorrido, constrói a tortura como um sublime patético. O leitor não está ameaçado 
fisicamente, e, embora se colocado diante de uma situação física tal como Vidigal ele 
sucumbisse às forças físicas da opressão da tortura, os acontecimentos dão ao leitor 
liberdade moral. Isso fica mais claro diante do que acontece a seguir no romance. 

Um homem chamado Doutor Romano, delegado de saúde é convocado para 
que constate a morte de Vidigal como um suicídio. Novamente o narrador se 

perguntar-lhe do suposto suicídio. 
 

vai ali adiante, de cabeça baixa, a malita preta pendurada no 
braço esquerdo e por isso podemos pedir-lhe que levante a 
mão direita, Jura dizer a verdade, toda a verdade e só a 
verdade, para os doutores tem de ser assim, estão habituados 
a fazer as coisas com toda a solenidade, Diga lá, doutor 
Romano, doutor delegado de saúde, ajuramentado por 
memória de Hipócrates e suas actualizações de forma e de 
sentido, diga lá, doutor Romano, aqui debaixo deste sol que 
nos alumia, se é realmente verdade que o homem se enforcou. 
Ergue o doutor delegado de saúde a sua mão direita, põe 
sobre nós os olhos cândidos, é homem muito estimado na vila, 
pontual na igreja e meticuloso no trato social, tendo-nos 
mostrado a pura alma, diz, Se alguém tem um arame enrolado 
duas vezes no seu próprio pescoço, com uma ponta presa no 
prego acima da cabeça, e se o arame está tenso por causa do 
peso mesmo que parcial do corpo, trata-se, sem dúvida 
nenhuma, tecnicamente, de enforcamento, e, tendo dito, 
baixou a mão e vai à sua vida, Mas olhe lá, doutor Romano 
delegado de saúde, não vá tão depressa que ainda não são 
horas de jantar, se é que tem apetite depois daquilo a que 
assistiu, faz-me inveja um estômago assim, olhe lá e diga-me 
se não viu o corpo do homem, se não viu os vergões, as nódoas 
negras, o aparelho genital rebentado, o sangue, Isso não vi, 
disseram-me que o preso se tinha enforcado e enforcado 
estava, não havia mais que ver, Será mentiroso, Romano 
doutor e delegado de saúde, ganhou como e para quê, e desde 
quando, esse feio hábito de mentir. Não sou mentiroso, mas a 
verdade não a posso dizer, Porquê, Por medo, Vá em paz, 
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doutor Pilatos, durma em paz com a sua consciência, 
fornique-a bem, que ela bem os merece, a si e à fornicação, 
Adeus, senhor autor, Adeus, senhor doutor, mas tome um 
conselho que lhe dou, evite as formigas, sobretudo aquelas 
que levantam a cabeça como os cães, é bicho de muita 
observação, nem o doutor Pilatos imagina, vai ficar debaixo 
dos olhos de todos os formigueiros, não tenha medo que não 
lhe farão mal, é só para ver se um dia a sua consciência lhe põe 
os cornos, seria a sua salvação. (SARAMAGO, 2013, p.191-
192) 

 
Para o interlocutor e para o narrador, embora todas as perguntas sejam 

retóricas, elas precisem que sejam ditas para reafirmar o sentido do absurdo do 
testemunho de suicídio, para fortalecer a faculdade racional do leitor que tem diante 
de si uma representação imaginativa do sofrimento perpetrado pelo Estado fascista 
lusitano (e nem por isso menos triste ou terrível) e evidenciar que a história oficial 
dos torturadores é uma mentira, e que ameaça até mesmo os cúmplices, caso eles 
não confirmem a farsa. 

O narrador também vai conversar com o coveiro que enterrou o corpo. O 
coveiro, homem simples, constata que aqueles ferimentos não poderiam ser de um 
suicídio, mas sim de tortura. O coveiro reafirma o que a faculdade racional e moral 
do leitor já sabe. Assim, encerra-se a história de Vidigal; não é apresentado mais 
nada sobre ele, nem antes e nem depois. O romance segue acompanhando a vida de 
Mau-Tempo, não sem antes mostrar que aquele destino poderia ter sido o do 
protagonista  e que foi provavelmente o destino de muitos outros , aliviando o 
leitor, porém deixando o compadecimento em sua sensibilidade, pois Vidigal 
realmente existiu e foi morto por esmagamento dos testículos, pelo seu próprio país. 

O percurso construído por José Saramago na sua crítica ao fascismo, serve para 
afetar a sensibilidade do leitor, confrontá-la com a emoção do compadecimento, 
despertando nele a tristeza e a dor (mesmo que imaginativa) da situação de 
opressão. Ao mesmo tempo, Saramago não mergulha completamente o interlocutor 
naquele sofrimento, não de uma maneira que o faria sucumbir diante do desespero. 
A tortura não é explícita, o foco narrativo muda por várias vezes, justamente para 
que o leitor se sinta dentro da história, mas a certa distância. Nada disso prende a 
faculdade racional, esta permanece livre: o leitor compadece, emociona-se, mas sabe 
de toda a verdade da sala de tortura, do processo punitivo do Estado lusitano, sua 
razão moral é mantida autônoma e a faculdade racional elevada. É assim que se 
constrói o objeto sublime patético, fundamento de elevação. 
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Notas 
 
1 Vale notar que a epígrafe do romance de Saramago é dedicada a dois assassinados 

 
 
2 seres naturais, mas 
do qual nos sentimos absolutamente independentes enquanto seres racionais, 

 
  

3 
força natural que nos supera, temível para nós, e pode fornecer um objeto para uma 
descrição sublime. O mesmo cavalo, domesticado, atrelado ao jugo ou à carroça, 
perde sua t  
 
4 compadecimento apenas o entristecimento compassivo, o ser tocado 
pela infelicidade alheia, mas antes todo afeto triste, sem diferença, no qual sentimos 
tal como um outr , grifo do autor). 
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