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A literatura é o que inevitavelmente faz pensar. É a palavra 
escrita, a que está no livro, a que faz pensar. 
José Saramago 
 

 
De acordo 

são múltiplas as formas que José Saramago promove uma nova disposição ou uma 
exposição da humanidade na história: pode ser na linha direta do neorrealismo, 
como ocorre no romance Levantado do chão, atribuindo o protagonismo a uma 
entidade coletiva ou classe social; ou pela introdução do elemento fantástico e a 
redefinição dos termos do romance histórico; ou ainda fazendo uso de uma dupla 
refração, uma vez que a presença de homens e mulheres comuns se atualiza, não 
apenas através do olhar do narrador, mas também pela mediação ativa das 
personagens. Desta forma, é necessário sublinhar que o ponto de vista da 
humanidade, (enquanto gente simples e comum), é contrário ao ponto de vista dos 

significa resgatar da sombra e do esquecimento os que estão por baixo, na 
hierarquia das pessoas e dos pri  

Nessa linha de pensamento, o despertar e a tomada de consciência são 
essenciais em Levantado do chão, com destaque para a ação coletiva e o engajamento 
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social. Como bem compreendeu Mônica Figueiredo, de maneira geral, sobre a 

acompanha a dolorosa travessia de um aprendizado que pretende (re)ensinar ao 
  

Teresa Cristina Cerdeira (2000) também auxilia-nos a entender, em sua obra 
O Avesso do bordado (ensaios de literatura), que em Levantado do chão, de José 
Saramago, há um saldo épico que se faz na travessia da terra alentejana, na 

ressão de 
Eduardo Lourenço, onde ainda por uma terra redescoberta e por civilizar, a 
caminhada é penosa, mas compreendendo uma nova forma de herói: os barões sem 
nenhum sinal.  

É preciso, antes, entender que a história literária de Portugal dos últimos 
tempos foi orientada consciente ou inconscientemente pela preocupação de 
descobrir quem são os portugueses, isto é, contemplando a pergunta quem somos ou 
o que somos enquanto povo português, como já assinalou Eduardo Lourenço: 

 
O que nos parece mais importante na atitude inaugural e, 
de algum modo, matricial, de Garrett, não é a sua 
descoberta das coisas portuguesas como dignas de 
interesse estético. Esse reflexo mimético pertence à 
essência mesma dos inovadores românticos, alemães e 
ingleses. O mais importante é o espetáculo da osmose 
profunda entre a sua particular aventura anímica e 
humana e aquela de que Portugal  no passado e no 
presente  lhe parece centro. Garrett não pode saber quem 
é, nem o que verdadeiramente quer, sem interrogar a sério 
e de frente o que é essa realidade viva e mortal de uma 
Pátria entrevista como frágil, vulnerável e da qual sente o 
seu interior e o seu destino pessoal inseparáveis 
(LOURENÇO, 2016, p.102). 

 
 

coletivamente vivido e 
que pudesse se apoiar numa revolução cultural, mas que na verdade não escapa 
duma miséria persistente1; é necessário ter em conta que para transfigurar em 
consciência ativa, o verdadeiro mediador, ou o autêntico motor dessa metamorfose, 

ncial realização da imaginação. Isso implica 
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compreender que apenas a imaginação poderia trans-formar, isto é, transfigurar a 
face do mundo. 

Nesta linha de reflexão, para Eduardo Lourenço, das duas componentes 
originais da existência histórica do povo port

plenitude política. Com efeito, é importante notar que a consciência nacional e a 
razão de ser do povo português e a raiz de toda a esperança, como bem assinala 
Lourenço, encontram-se, obsessivamente, no passado. Há, assim, como uma 
constante, na mentalidade portuguesa, a configuração de um abismo entre a antiga 
nação gloriosa de Portugal e sua autêntica realidade, em outras palavras, sua 

 
José Saramago sempre esteve ligado e, de certa maneira, engajado nas 

strução de seus 
romances. A sua fortuna crítica é praticamente unânime em apontar este caminho 
de diálogo entre a ficção e a história (CERDEIRA, 2000; GOBBI, 2012; SEIXO, 2001). 
Nomes reconhecidos pelo discurso histórico, tais como D. João V e D. Maria Josefa da 
Áustria (de Memorial do convento); Luís de Camões, Vasco da Gama e Damião de Góis 
(de Que farei com este livro?); Fernando Pessoa (de O ano da morte de Ricardo Reis); 
Jesus, Maria e José (de O evangelho segundo Jesus Cristo); além de todo um elenco 
que corrobora a sua revisitação intertextual; e espaços determinados e nomeados 
como Alentejo, Lisboa, Mafra, Belém e Nazaré são marcas frequentes em suas obras 
que abarcam um acontecimento contextualizado, recontado pelo viés do discurso 
ficcional. O passado é questionado por Saramago e, através da ficção, novos sentidos 

fictícia/ histórica, do particular/ geral e presente/ 
p.141). 

Carlos Reis, por exemplo, defende tal perspectiva na ficção de José Saramago, 
ao afirmar que o olhar interrogador do romancista português sobre o passado revela 
que: 

[...] em Levantado do chão (1980), em Memorial do 
convento (1982), em O ano da morte de Ricardo Reis (1984) 
e em História do cerco de Lisboa (1989), a presença de 
cenários históricos bem caracterizados decorre de uma 

manifestação de eventos, personagens e lugares históricos 
que sobem à superfície da ficção com inesperada 

repensar esses eventos, figuras e lugares à luz de uma nova 
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realidade histórica, sem negar um certo legado ideológico, 
provindo de uma matriz cultural marxista (2004, p.37). 

 
Desde Levantado do chão (1980) e Memorial do convento (1982), esta 

perspectiva de reelaboração da matéria histórica foi um dado marcante para 
Saramago. A mesma tese também é defendida por Maria Alzira Seixo, para quem, na 
efabulação ficcional saramaguiana, a his
que, através daquela, esta pode ser constantemente alterada. Isto significa dizer que 

-
2001, p.38). Também Teresa Cristina Cerdeira 
dos monumentos tradicionalmente aceito e de ir buscar outras marcas deixadas pelo 

2018, p.33), o autor de Levantado do chão soube 
recuperar e revisitar o discurso histórico de forma singular, de modo que o passado, 

 
[...] porque relido, recordado e rememorizado por um 
narrador do nosso tempo, é também de hoje que se trata, e 
da visão do homem presente, que aprendeu a reler 
criticamente o seu passado, não para nele encontrar 
modelos utópicos de perfeição saudosista, mas para 
exercitar a sua capacidade de refletir, analisar e colocar 
questões. (CERDEIRA, 2018, p.37) 

 
E acrescenta: 

 
A ficção, ao envolver a história, permite redizê-la não como 
um cadáver sem voz, mas veiculando-lhe a seiva nova do 
domínio do literário, sem pretender, por isso, roubar-lhe a 
força de documento (CERDEIRA, 2018, p.56). 

 
Pelo caminho traçado, na esteira de uma história que desconfia dos grandes 

relatos, dos grandes heróis, a obra Levantado do chão, de José Saramago, 
paradoxalmente tem uma proposição onde ecoa a memória de um certo lirismo 

(2000), era antes um cantar de reis, de heróis e de navegadores, porém agora, no 
corpo da narrativa saramaguiana, será o espaço de heróis desconhecidos: portanto, 
na escritura da terra ou na escritura da história estão esses homens negados e 
calados, a ponto de se tornarem almas mortas2.  

ntar mostrar que não 
existe diferença entre o imaginário e o vivido. O vivido podia ser imaginado e vice-
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nietzschiano de que os fatos são interpretações, Saramago também compreende que 
a História é parcial, isto é, a verdade histórica absoluta não existe, ou melhor, para o 
escritor, a História só pode ser compreendida no campo do discurso textual e, 
consequentemente, da ficção: 

 
Embora soe algo paradoxal, diria que entre história e ficção 
a diferença não é grande demais. Ao escrever uma história 

faz o romancista: escolhe os fatos e os concatena, vale 
dizer, encontra relações entre eles em função de conseguir 
um discurso coerente. O mesmo se exige de um romance. 
Pode ser mágico, fantástico ou qualquer coisa, mas até 
fantasia e a imaginação mais disparatadas precisam de 
uma coerência. Um livro de História apresenta algo 
predeterminado. Os fatos estão ali, e um fato traz como 
consequência outro, e outro, e outro. Há uma espécie de 
fatalidade histórica que faz que as coisas sejam como são e 
não de outra maneira. Então, ao dirigir os fatos, ao 
organizá-los, eu diria que o historiador se comporta como 
um romancista e o romancista como historiador 
(SARAMAGO apud AGUILERA, 2010, p.257). 

 
De acordo com Lélia Parreira Duarte, Levantado do chão é um romance 

dialógico: acompanha ao mesmo tempo um processo de transformação social e 
discute a própria superfície do texto literário, apresentando-se ironicamente como 
revisão e cruzamento de vários discursos. Assim, deve-se sublinhar o 
relacionamento entre escrita e poder. No início do romance fala-se na escritura do 
latifúndio, e podemos inferir essa posse da escrita com a detenção do 
produz os signos produz (ou detém) o poder, pois quem controla a letra controla a 

 
A mesma autora indica, com efeito, para o despertar da consciência crítica das 

personagens, no decorrer de Levantado do chão. As mudanças observáveis 
aparentemente iniciam-se com João Mau-Tempo, o primeiro filho de Domingos e 
Sara. Após o suicídio do pai, ele passa a ser o homem da casa, com dez anos. 

chã
a função de trabalhador e provedor da família, que lhe atribuem, porém sua 
criatividade e seu ser questionador manifestam-se desde pequeno. 
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É interessante observar serem as crianças de novas gerações 
as primeiras personagens a elaborar perguntas, enquanto 
Domingos Mau-Tempo continua, sob muitos aspectos, como 
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). 

 
João Mau-Tempo escapa de seu destino propriamente por meio da tomada de 

consciência, aprendendo a levantar-se do chão da opressão e, de fato, 
compreendendo o valor da coletividade. Com efeito, este é o tempo de se levantar e 
o sentido de acordar: 

 
Outros, porém, já se levantaram, (...) naquele outro e 
singular sentido que é acordar em pleno meio-dia e 
descobrir que um minuto antes ainda era noite, que o 
tempo verdadeiro dos homens e o que neles é mudança 
não se rege por vir o sol ou ir a lua, coisas que afinal só 
fazem parte da paisagem, não apenas terrestre, como por 
outras palavras já terá ficado dito (SARAMAGO, 1989, 
p.99). 

 
Portanto, a metáfora do levantar-se  aparece como um movimento contra a 

injustiça pungente operada pelo latifúndio ou pelo metafórico rei do Alentejo  
(FAURI, 2017, p.163).  Toda opressão, segundo Fauri, tende a fazer com que o 
homem se rebaixe, se curve, aceite as determinações de uma força de oposição 

-
revolta, de insurgimento, de oposição e resistência  que faz com que o homem 
perca a sua voz, a sua liberdade, o seu espaço  pois o espaço, ou a terra, nesse caso, 
é de todos, e para todos.  Levantado do chão possui esse título propriamente pelo 

-se os homens do 
chão , inclusive como um campo pode ser cultivado ou até mesmo como um livro 
pode ser escrito (SARAMAGO, 1989). 

Conforme Duarte (2011), a obra de Saramago em questão, portanto, deve ser 
considerada plenamente como uma obra de contestação. As personagens dividem-
se em dois grupos: o daquelas que dispõem de um espaço, considerado seu por 
direito e aquelas a quem é negada até a equiparação ao animal, com a satisfação 
inerente da necessidade básica de alimento e higiene. A mesma autora indica que 
sujeira e poder estão relacionados: a sujeira a que se submetem os trabalhadores é 
congruente com a sua submissão ao sistema.  A falta de espaço próprio desse povo 
indica-se através de uma sinédoque: o primeiro núcleo da família Mau-Tempo, 



 
REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.12, vol. 1, agosto, 2020  ISSN 2359 3679 
   126 
 

 

definida previamente através desse sobrenome, cuja carga semântica é reforçada 
pela difícil caminhada na chuva que caracteriza seu aparecimento na narrativa. 
Todavia, começam a surgir as perguntas proibidas e, lentamente, dificultosamente, 
inicia-se a aquisição da consciência e a conquista do espaço  (DUARTE, 2011, p.204).  

Por outro lado, a resistência à opressão se radica pela consciência de que os 
homens não são simples animais, ainda que na obra os cães sejam tratados de 
melhor forma que os trabalhadores. Contudo, o ser humano ainda pode aprender 
com uma simples formiga: aprender a levantar a cabeça e enfrentar o opressor: 

 
É a mesma miséria de antigamente, Os patrões são os 
donos da terra e de quem trabalha nelas, Somos ainda 
menos do que os cães do prédio e dos prédios, esses 
comem todos os dias, levam-lhe o tacho cheio, ninguém 
seria capaz de deixar um animal passar fome, Quem não 
souber tratar de animais, vale mais que não os tenha, Mas 
com os homens é diferente, cão não sou e não como há dois 
dias, e este rancho de homens que veio aqui falar é uma 
canzoada, andamos a ladrar há tanto tempo, um dia destes 
calamo-nos e mordemos, como fazem as formigas de 
cabeça vermelha, aprendamos com elas, são estas que 
levantam a cabeça como cães, repara nas tenazes, não as 
tivesse eu a pele tão dura, calejada do punho da foice, já 
estaria a sangrar (SARAMAGO, 1989, p.360). 

 
A tomada de consciência significa também que não podemos negar a 

sobre a questão do ser humano parte deste pressuposto fundamental: da 
interrogação do tempo e da própria condição do sujeito. De acordo com o filósofo 
italiano Gianni Vattimo (1996), dizer que estamos num momento totalmente 
posterior à modernidade pressupõe a aceitação do ponto de vista que a caracteriza, 
ou seja, a ideia de história e seus corolários, a noção de progresso e novidade. Daí a 
complexidade da questão, a de identificar um autêntico caráter de mudança radical 
nas condições do pensamento que se mostrassem como pós-modernas. Nenhum 

marginalid
interstícios e subterrâneos de seus fundamentos, o que gera um dos efeitos mais 
polêmicos da pós-modernidade, que é o fato de propor uma crítica não mais 
estruturada no esquema de oposições binárias, mas que atua com base em 
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filosoficamente como aspecto do acontecimento mais geral que é a Verwindung da 
metafísica, evento que diz respeito ao próprio ser. Ou seja, uma ultrapassagem que, 
na realidade, é reconhecimento de vínculo. Assim, a experiência que fazemos do 

-
em- , diz Vattimo, possui dois aspectos fundamentais: a 

das linhas que definem um mundo histórico. Um mundo histórico, uma sociedade ou 
um grupo social reconhecem os traços constitutivos de sua própria experiência de 

 
-em-obra da 

é o que possibilita novas interpretações, suscita sempre novas leituras e, assim, é 

simplesmente a matéria em si, mas deve ser entendida como presença ou 
manifestação que poderá inferir a criação e percepção de outros mundos. Este fato 
deve ser considerado, pois, a partir da obra pode-se coligir a visualização do que 

imóveis dos mundos histórico-  
Segundo Fauri (2017), numa perspectiva que retoma agora a tese ricoeuriana 

de que o sentido de uma vida advém da possibilidade de ela ser pensada, refletida, 
dita, ou, em outros termos, narrada, Saramago atualiza, pela via do texto, uma 
parcela da história portuguesa, buscando, com isso, uma forma de liberação do 
sujeito. Esse universo liberado pela narrativa, no entanto, é capaz de se desprender 
da sua conexão inicial com o autor, e a história que revisa torna-se universal, 
remetendo-se a todos os sujeitos. Por outro lado, a sua escrita, ao mesmo tempo que 
opera uma transformação do sujeito, pela experiência catártica do seu processo de 
instituição no mundo, também reorganiza o que se torna conhecido; apresentando 
não apenas facetas diferenciadas de um mesmo  universo, mas pode mesmo dizer 
que a obra funda o ser como sujeito no mundo.  

reconhecimento de vínculo (com a modernidade e com a metafísica, pois ambas são 
inescapáveis). Contudo, cria-se a possibilidade de um novo modo do homem 
enxergar sua relação com o mundo. Assim como Saramago, que tem sempre em vista 
o despertar da consciência, desejando, antes de tudo, propor um reconhecimento de 
vínculo do homem com seu próprio mundo. Isto implica o pungente despertar da 
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consciência: a possibilidade dos homens assumirem uma responsabilidade perante 
sua condição. 

 
Notas 

 
1 Antero de Quental já apontava com veemência o fato de que a decadência que se 
apossou de Portugal aparece em tudo: na política, na economia, na religião, no 
pensamento intelectual, na indústria e nos costumes. E refere que a realeza, 
esquecendo de sua origem e missão, crê ingenuamente que os povos são patrimônio  
providencial dos reis, de modo que o povo emudeceu de tanto lhe negarem a palavra, 
e a morte moral invadiu o sentimento, mas também a imaginação, o gosto e a 
inteligência de todos (Cf. FAURI, 2017). 
 
2  Segundo Eduardo Lourenço (2016), cada escritor consciente, como fora um Fichte, 
por exemplo, escreverá o seu pessoal discurso a sua nação, em outras palavras, cada 
escritor se sentirá profeta de destinos pátrios, vividos ou concebidos como 

-se, nesse viés, em 
realidade imanente, da qual cada cidadão, na verdade, se sente solidário e 
responsável. À luz desta perspectiva, a mera terra paterna se volve nação. Em 
Portugal, por exemplo, nenhum itinerário é mais interessante a esse respeito, que o 
de Garrett. Na visão de Eduardo Lourenço (2016), Almeida Garrett foi o primeiro de 
uma longa e ainda não acabada linhagem de Ulisses intelectuais em busca de uma 
pátria. Dessa maneira, é sob a pluma de Garrett que pela primeira vez Portugal se 
interroga a fundo, ou, se converte, com efeito, em pungente interpelação para os 
próprios portugueses. 
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