
 
REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.12, vol. 1, agosto, 2020  ISSN 2359 3679 
   77 
 

 

, DE 
JOSÉ SARAMAGO: O 
LATIFÚNDIO E A SAGA DOS 
MAU-TEMPO 
 
MARIA REGINA BARCELOS BETTIOL 

 
 

 
 
 
 
 

Uma 

Saiba que entre muitos milhares de palavras que até hoje 
se escreveram a meu respeito, nunca tinha encontrado 
essa: Diferente. Tem razão, diferente. E a mais não aspiro. 
 
José Saramago, Cadernos de Lanzarote  

 
 

A sabedoria de Deus, amados filhos, é infinita: aí está a 
terra e quem a há de trabalhar, crescei e multiplicai-
vos.Crescei e multiplicai-me, diz o latifúndio. Mas tudo 
isso pode ser contado de outra maneira. 
 
José Saramago, Levantado do chão 

 
 
1 A hereditariedade e o ciclo dos padecimentos 
 

Ao contar a trajetória da família Mau-Tempo em seu romance Levantado do 
chão, José Saramago está a revisitar a história da formação do povo português, as 
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gerações da família Mau-Tempo representam trabalhadores rurais que foram 
condenados a passar pelo mesmo ciclo de padecimentos, o mesmo trabalho, as 
mesmas humilhações, homens da terra que foram obrigados a peregrinar sem 
rumo pelo vasto mundo do latifúndio. 

Quando se trata dos Mau-Tempo, a hereditariedade não se resume aos 
traços fisionômicos, a pobreza parece estar no DNA de todos os homens e mulheres 
da família.  No que diz respeito aos homens da família, sobressai-se a triste figura 
de Domingos Mau-Tempo que tem o seu destino vaticinado logo no início do 

Domingos Mau-Tempo não chegará a velho. Um dia, quando já tiver feito 
cinco filhos à mulher, mas não por essa razão tão comum, passará uma corda pelo 
ramo duma árvore, num descampado quase à vista de Monte Lavre, e enforcar-se-

 (SARAMAGO, 1980, p.11).  

con Homem, que não temos sossego 
nem assento, de um lado para o outro como o judeu errante, com estas crianças 

 (SARAMAGO, 1980, p.15).  
             Muitas vezes embriagado, Domingos agredia, verbalmente e fisicamente, a 
mulher e o filho, uma violência que se expressava nas palavras e nos gestos. Na 
família Mau-Tempo, a violência doméstica era mais uma herança maldita, vinha 

 

passagens mais interessantes do romance é justamente quando João, ainda 
criança, questionou o comportamento do pai e foi imediatamente silenciado pela 
mãe: 
 

Domingos Mau-Tempo voltou ao seu, vinho, desleixo, 
pancadas, tratos maus de mão e de boca. Minha mãe, o pai 
parece que está excomungado, Não digas isso, filho, que é teu 
pai. São palavras que sempre se dizem nestas e afins 
circunstâncias, não se devem tomar a sério, nem umas nem 
as outras, tanto as que acusaram como as que quiseram 
absolver. (SARAMAGO, 1980, p.22) 

 
Nas palavras de Lélia Parreira Duarte, no romance de Saramago são as 

crianças que costumam fazer as perguntas proibidas e serem repreendidas pelo 
senso comum: 

 
É interessante observar serem as crianças de novas gerações 
as primeiras personagens a fazer perguntas, enquanto 
Domingos Mau-Tempo continua, sob muitos aspectos, como 
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uma criança reprimida. É como se na nova geração pudesse 
haver espontaneidade, consequente a uma visão ainda não 
contaminada da realidade. (DUARTE, 2011, p.205) 

 
A questão da violência doméstica abordada em Levantado do chão é um 

capítulo da História das Mulheres que está longe de ser encerrado. A exemplo da 
personagem Sara, fora da ficção, outras mulheres estão passando pela mesma 
situação. Segundo o Atlas da violência contra a mulher
literatura internacional de que a significativa maioria das mortes violentas 
intencionais que ocorrem dentro das residências são perpetradas por conhecidos 

 (ATLAS, 2019, p.40). 
Outro aspecto tratado no romance é a diferença salarial entre homens e 

mulheres. No mundo do latifúndio, as trabalhadoras rurais são ainda mais 
 força dos braços de ambos é com pouca diferença 

requerida ou desprezada pelo latifúndio, afinal não é assim tão grande a diferença 
 (SARAMAGO,1980, p.108). Para 

exercer praticamente as mesmas funções e ainda trabalhar em casa, a mulher 
recebia um salário menor.  

Nos dias de hoje, mesmo com todos os avanços sociais e com a 
implementação de políticas públicas em defesa das mulheres, elas continuam 
sofrendo violência doméstica e recebendo salários inferiores aos dos homens, duas 
tristes estatísticas que fazem parte da nossa realidade e que foram descritas no 
texto saramaguiano. 

Voltando ao nosso Domingos Mau-Tempo, a profecia se cumpriu: ele fugiu 
das suas responsabilidades como marido e como pai, abandonou a família à própria 
sorte, um abandono emocional que já existia quando dividia o mesmo teto com seus 

com a terra mas era incapaz de lidar com ele mesmo;  acabou se suicidando, final 
esperado para quem teve uma vida que foi uma sucessão de infortúnios. 

Com o desaparecimento do pai, recaiu sobre os ombros de João Mau-Tempo 

stento familiar:  
 

Agora João Mau-Tempo é o homem da casa, o mais velho. 
Morgado sem morgadio, dono de coisa nenhuma, pequena é 
a sombra que faz no chão (...) Sara da Conceição lhe disse, 
Meu filho, por esmola me deram trabalho para ti, para 
ganhares alguma coisita, pois a vida é uma carestia e não 
temos donde nos venha.  (SARAMAGO, 1980, p.26)  
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João foi obrigado a repetir o mesmo ciclo de aprendizagem de seus 
antepassados, ele recebeu a educação campestre, a educação da terra, um saber 
que nunca foi valorizada -se nas gerações sem exame nem 
discussão (...) Entre os dez anos e os vinte há que aprender tudo e depressa, ou não 

 p.30). Logo, João ingressou na 
vida adulta sem que tivesse tido tempo para refletir sobre isso. Como tantas outras 
crianças que trabalham no campo, João teve sua educação formal negligenciada e a 
sua infância roubada. 

Ao descrever a infância perdida de João Mau-Tempo, das crianças do campo, 
Saramago tocou em outro assunto de extrema relevância que é a questão do 
trabalho infantil. Para lembrar que isso não é coisa de romance, recentemente o 
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI)  e a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) alertaram para o risco do 
crescimento do trabalho infantil, um verdadeiro pesadelo que atinge crianças em 
situação de vulnerabilidade social, uma batalha que não vencemos e que 
esperamos um dia erradicar do nosso planeta.  

 
2 O livro do latifúndio  

 
Na passagem do regime monárquico (latifúndio monárquico) para o 

republicano (latifúndio republicano), motivados por uma falsa esperança e uma 
euforia ingênua, os trabalhadores rurais ousaram reivindicar melhores salários e 
condições de trabalho, uma grande expectativa que logo se converteu em 
frustração: 
 

Então, porque entre o latifúndio monárquico e o latifúndio 
republicano não se viam diferenças e as parecenças eram 
todas, porque os salários, pelo pouco que podiam comprar, 
só serviam para acordar a fome, houve aí trabalhadores que 
se juntaram, inocentes, e foram ao administrador do 
concelho pedir melhores condições de vida. Alguém de boa 
letra lhes redigiu a petição, notando as novas alegrias 
portuguesas e esperanças populares filhas da república, 
muita saúde e fraternidade, senhor administrador, cá 
ficamos à espera da resposta. (SARAMAGO, 1980, p.17) 

 

regime monárquico e continuou a tratar os camponeses num regime de servidão; 
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os mesmos crimes. Na prática, nada havia mudado: os donos do poder continuavam 
impunes e oferecendo migalhas aos trabalhadores. 

Na perspectiva do romance de Saramago (1980 ,p.46-47),a própria ideia de 
patriotismo foi distorcida, quer dizer, os comunistas eram vistos como os únicos 
representantes da barbárie. Já os simpatizantes de Salazar e os donos do latifúndio 
eram servidores da pátria. No que se refere aos pobres homens da terra    os Mau-
Tempo    foram excluídos do processo de cidadania pois as leis só contemplavam e 
protegiam os poderosos. 

No latifúndio, destaca-se também a caricata figura do feitor que usava o seu 
chicote, a força bruta para opri  O 
olhar lançado ao trabalhador do campo não era diferente do lançado a um animal. 
Num regime de semi-escravidão, os homens do campo eram tratados com absoluto 
descaso e desumanidade: 
 

O feitor é o chicote que mete na ordem a canzoada. É um cão 
escolhido entre os cães para morder os cães. Convém que 
seja cão para conhecer as manhas e as defesas dos cães. Não 
se vai buscar um feitor aos filhos de Norberto. Alberto é 
Humberto, feitor é primeiro criado, com privilégios e 
benesses na proporção do excesso de trabalho que for capaz 
de arrancar à canzoada. Mas é um criado. Está colocado entre 
os primeiros e os últimos, é uma espécie de mula humana, 
uma aberração, um judas, o que traiu os seus semelhantes a 
troco de mais poder e de algum pão de sobra. A grande e 
decisiva arma é a ignorância. (SARAMAGO, 1980, p.36) 

 
Além das péssimas condições de trabalho a que eram submetidos os 

trabalhadores rurais, uma outra questão social importante    a mortalidade 
infantile    é mencionada no romance. Não vamos nos alongar nessa questão, mas 
a taxa de mortalidade infantil é outro indicador de pobreza, de falta de qualidade 
dos serviços de saúde e de saneamento básico de um país: 
 

Cresce a família, mesmo morrendo muitos infantes de suas 
doenças de caganeira líquida, desfazem-se em merda os 
pobres anjinhos, e extinguem-se como pavios, braços e 
pernas mais gravetos que outra coisa, e a barriga inchada, e 
estão assim, até que, chegada a hora, abrem pela última vez 
os olhos só para verem ainda a luz do dia, quando não 
acontece morrerem às escuras, no silêncio do casebre, e 
quando a mãe acorda dá com o filho morto e lá começam os 
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gritos, sempre os mesmos, que estas mães a quem morrem 
os filhos não são capazes de inventar nada, estupores. 
(SARAMAGO,1980, p.40) 

 
Nesses episódios da vida do campo tão bem ilustrados pela pena de 

Saramago (1980, p.46-47), merece igualmente destaque o padre Agamedes 

da terra se conformassem com a miséria, a fome, as doenças e as injustiças, um 
discurso religioso que exigia pesados sacrifícios dos pobres em prol da ganância 
desmedida dos ricos.  

O Deus do Padre Agamedes nunca agiu imparcialmente, ele sempre teve 
partido, nome e sobrenome, no seu código divino patrões e empregados deveriam 
ter destinos diferentes. A aliança entre os donos do latifúndio, o Estado e os 
representantes da Igreja Católica era clara: os trabalhadores deveriam rezar pela 
cartilha econômica e religiosa desses representantes do poder ou sofreriam 
represálias, qualquer tentativa de rebelião por parte dos trabalhadores era 
violentamente reprimida pela mão de ferro dos poderosos, os trabalhadores eram 
constantemente  ameaçados pelos  feitores ou diretamente intimidados pelos 
donos do poder. 

No mundo do latifúndio, havia um projeto extremamente perverso de 
manter os trabalhadores rurais na mais profunda ignorância, conformados e 
obedientes. Como se sabe, o analfabetismo é um elemento de exclusão social; o 
analfabeto é como um cego que precisa ser conduzido por outras pessoas. Durante 
séculos, a gente rude e sem letras acreditou que não poderia ser outra coisa na vida. 

Não resta dúvida de que no romance Levantado do chão, a tomada de 
consciência dos trabalhadores rurais nasce, simbolicamente, quando Gracinda 
aprende a ler e a escrever. No momento em que a educação se democratiza, deixa 
de ser privilégio de alguns e passa a ser um direito de todos, é iniciado o processo 
de emancipação dos trabalhadores rurais, uma luz aparece no fim do túnel. No 
dizer de Lélia Parreira Duarte: 
 

No decorrer desse tempo, que é o do romance, vão 
gradualmente ocorrendo no texto transformações que 
implicam envolvimento, tomada de consciência e mudança 
de atitudes de narrador, personagens e narratário, 
caracterizados inicialmente como repetidores passivos e 
submissos de discursos alheios. Esses elementos básicos da 
narrativa vão paulatinamente assumindo a própria 
linguagem como discurso, como diálogo, realizando-se, 
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então, a escrita de alguém que aprendeu a ler em si mesmo e 
também no outro, fazendo as necessárias articulações e 
tirando as próprias conclusões, para chegar a uma ação 
efetiva e transformadora. (DUARTE, 2011, p.201-202) 

 
A leitura e a escrita sempre foram armas de conscientização e resistência a 

todo tipo de opressão e de injustiça social. O universo da leitura levanta novos 
questionamentos e oferece outras respostas. Alguns autores como David Frier 

Essas pessoas saem da situação de invisibilidade social a que estavam sujeitas e 
começam a ocupar o seu espaço no mapa da cidadania. 

Num sentido mais amplo, podemos considerar que essa tomada de 
consciência da família Mau-Tempo é também a de muitos intelectuais portugueses, 
entre eles Saramago, que decidiram revisitar criticamente o seu passado depois da 
Revolução dos Cravos, da chamada abertura política. Nas palavras de Camile 

além de ter capturado nos acontecimentos temas a serem elaborados, percebeu no 
potencial transformador deles a possibilidade de repensar e modificar os seus 

 
Na análise de Ana Leticia Fauri, ao reelaborar uma parcela da história 

portuguesa, Saramago recupera dados históricos que se perderam do 
conhecimento público: 
 

Na reconfiguração desse tempo passado, na revisão de suas 
ideologias, e na consciência da impossibilidade de repetir a 
experiência do vivido, José Saramago, com Levantado do 
chão, reelabora e dá significado a uma parcela da história 
portuguesa.Nela inclui não só um modo de compreender as 
relações entre os ideais da geração de 1870 e os eventos que 
culminaram com o 25 de abril, mas também dados históricos 
que se perderam do conhecimento público, como as parcas 
mudanças que de fato ocorreram após o 25 de abril para o 
povo alentejano. (FAURI, 2017, p.159) 

 
Se a memória oficial é seletiva e parcial, feita também do esquecimento e 

poder desejam dar dos fatos, nos romances de Saramago acontece o inverso. Dito 
de outra forma, os marginalizados ganham voz. Em Levantado do chão não foi 
diferente, coube ao homem do campo dar a sua versão da história, se fazer ouvir. 
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Saramago nunca agradou a todos, denunciou com a força da sua escrita o que essa 
memória oficial procurou silenciar. 

A família rural alentejana aqui retratada permanece viva em todos os 
recantos do mundo, essas tristes figuras com seus rostos sombrios e esqueléticos 
marcados pela dor e pela desesperança são verdadeiros sobreviventes. O romance 
nos lembra que temos responsabilidade civil, que devemos enfrentar com força e 
coragem as desigualdades sociais, procurando construir, em nossas sociedades, 
uma igualdade que seja possível para que um dia o sol da justiça possa ,de fato, 
brilhar. 
 
3 Considerações finais: Saramago e as suas origens  

 
Se equivoca quem pensa que as questões abordadas no romance Levantado 

do chão se limitam ao mundo rural, ao século passado ou ao território português, 

palavras, o escritor revisitou os quadros do pretérito, de um passado que continua 
a assombrar o nosso presente.  

Ao longo da nossa análise, constatamos com muita satisfação que o espírito 
do livro Levantado do chão permanece intacto; não se transformou num daqueles 
livros empoeirados, guardado num canto da estante e que não inspira reflexões 
sobre a atualidade. O leitor se depara com um romance que diz muito sobre a sua 
realidade, revelador de um estado mental que infelizmente ainda perdura em 
nossas sociedades e com questões enfrentadas por outros países, entre eles, o 
Brasil.  

O senhor José Saramago ,nascido numa aldeia e sempre fiel às suas origens, 
representou os trabalhadores rurais de Portugal e do mundo em seu romance; mais 
do que um escritor português, Saramago é um cidadão do mundo e sua literatura é 
extraterritorial. 

Ao pintar os homens com suas bondades e com suas maldades, Saramago é 
mais uma voz a nos dizer que o fracasso dos Mau-Tempo é o nosso e que não 
conseguimos enquanto humanidade erradicar o autoritarismo, a pobreza, a fome, 
o trabalho infantil nem fazer com que as mulheres sejam respeitadas dentro e fora 
de casa, sem falar da nossa tão sonhada tecnologia que pouco contribuiu para 
amenizar essas desigualdades sociais; Saramago está a nos mostrar o quão frágeis 

a sua desconfiança em relação a todos aqueles que 
 

Durante a sua participação num encontro sobre Literatura e Transformação 
Social, o escritor esboçou um certo ceticismo em relação ao poder de 
transformação social atribuída à literatura. A literatura não mudou o mundo, mas 
antes teria sido mudada por ele: 
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Mesmo que o determinismo da conclusão possa humilhar 
certas vaidades literárias, mais inclinadas do que 
aconselharia a modéstia a magnificar o seu papel na 
república das letras e na sociedade em geral, penso que não 
teremos mais remédio do que reconhecer que a literatura 
não transformou nem transforma socialmente o mundo e 
que o mundo é que transformou e vai transformando, e não 
apenas socialmente, a literatura. (SARAMAGO, 2010, n.p). 

 
Essa discussão evocada por Saramago divide opiniões, mas podemos dizer 

que se a literatura não conseguiu transformar o mundo, ela nos ajudou a 
vislumbrar outras realidades possíveis, a levantar algumas bandeiras, a minorar o 
sofrimento de muitos homens  e mulheres do nosso  planeta. 

Se a literatura não tem o poder de mudar o mundo, ela pode intervir  na 
nossa formação cultural, na formação do nosso espírito. Os textos de Saramago pelo 
prazer estético e ético que proporcionam,  influenciaram gerações de leitores em 
mais de trinta países que imbuídos desse espírito saramaguiano se tornaram  mais 
conscientes da sua relação com o mundo, dos seus diretos e deveres como cidadãos. 
A literatura pode ,e deve, trazer um conforto para os desassistidos do mundo, uma 
esperança onde já não mais existe. 

Talvez, o maior legado do seu romance seja nos lembrar que temos o dever 
de levantar a cabeça e a voz, de nos pronunciarmos diante de todo e qualquer tipo 
de injustiça social, especialmente num momento em que uma onda conservadora e 
autoritária se alastra pelo mundo. 

Escritor pleno de triunfos, Saramago sempre destacou-se pela sua 
avassaladora responsabilidade social, seu romance Levantado do Chão continua a 
falar do mundo e para o mundo, não perdeu, passados 40 anos, a sua conexão com 
o contemporâneo. 
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