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No inventário das guerras tem o latifúndio a sua parte, ainda 

pensaria qualquer morto, que tal não quis. 
 
São comparações que tanto servem como servem pouco, dizer 
que o latifúndio é um mar, mas terá sua razão de fácil 
entendimento, se esta água agitarmos, toda a outra em redor 
se move, às vezes de tão longe que os olhos o negam. 
 
José Saramago 

 
 

Sendo um dos livros mais conhecidos e estruturantes do pensamento do 
Nobel da Literatura, em Levantado do chão, fazemo-nos acompanhar da família Mau-
Tempo, situada cronologicamente entre o ano de 1900 e o ano de 1975, após a 
Revolução de 25 de abril de 1974, conhecida como a Revolução dos Cravos. 
Geograficamente inserida no Alentejo, foca a luta que se travou nos latifúndios por 
parte dos trabalhadores, pela melhoria das condições de vida, nos seus mais 
diversos vetores de materialização, de azimute na dignidade como seres humanos, 
vivendo em comunidade, amputados de fundamentais liberdades, garantias e 

 
É perante este anseio, a necessidade da liberdade e da dignidade, que nos é 

possível fazer uma leitura do livro de José Saramago, tendo em conta o quadro 
concetual de Hannah Arendt. Quer pela força coletiva inerente às personagens a 
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quem o autor deu vida no livro, quer pela sua imposição política, com referência 
histórica de um Portugal na transição entre regimes políticos, podemos observar 
elementos que reforçam o nosso estudo, tal como o poder, a violência, a condição do 
Homem, o discurso e a sua importância na ação (action), definida por Hannah Arendt 
como uma das três atividades humanas que caraterizam o que a autora aclara como 
Vida Ativa. Esta é o oposto do que a pensadora refere como vida contemplativa, a 
vida do espírito, onde o Homem se vê menorizado perante algo que decide somente 
contemplar, sem a vontade ou capacidade de iniciativa em interromper qualquer 
processo e introduzir o seu discurso na ação. É precisamente, também, a partir desta 
distinção, que Arendt irá despoletar o desenvolvimento do seu pensamento 

A Condição Humana. 
Não obstante a ação, não podemos minimizar a importância das outras duas 

atividades humanas fundamentais: o trabalho (labor) e a obra (work). Desta forma, 
torna-se necessário introduzir os conceitos arendtianos para uma compreensão da 
sua tela concetual e uma posterior e efetiva análise da obra Levantado do Chão. 

Para Hannah Arendt, o trabalho é considerado a atividade humana mais 
eminente e de caráter mais urgente, tendo em conta que é essencial para que o ser 
humano consiga sobreviver e não erradicar a sua presença da sociedade a que 
pertence. É nesta atividade que o ser humano se coloca submisso à Natureza, uma 
vez que não pode prescindir desta, para que não cesse a sua continuidade no 
território. As necessidades que o Homem tem ao longo da sua existência, têm de ser 
anuladas, onde outras aparecerão sucessivamente, de forma inesgotável. Essas 
necessidades irão ser saciadas, pois sem estas, a impossibilidade da vida terrena 
torna-se algo efetivo. Daí o seu caráter urgente. A sua condição humana é a própria 
vida.  

Surge aqui o conceito de animal laborans, personalizado nos trabalhadores 
dos latifúndios em Levantado do Chão, até um certo momento da sua narração, sendo 
que este se encontra aprisionado pelas suas necessidades de índole biológica, 
laborando somente para garantir a sua sobrevivência. É precisamente este tipo de 
agente que José Saramago não defende na sua mundivisão e na condição do Homem, 
onde este passa a concentrar a sua vida somente em si mesmo, sem necessidade de 
construção de uma sociedade justa, igualitária, em comunhão com outras pessoas, 
integrando na sua ação o discurso que, sendo uma constante, permitirá construir 
essa sociedade em que Saramago deposita esperança maior. 

Podemos assim identificar a necessidade da pluralidade humana para que as 
ações se materializem, de acordo com os objetivos do autor. Este ponto de 
convergência com o defendido por Arendt é notório ao longo do desenvolvimento 
do texto saramaguiano. É visível, principalmente, na obra que à análise trazemos, 
onde o Herói Coletivo se insurge contra o Estado Salazarista, de caráter autoritário 
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e contra a monopolização dos meios de violência por parte deste, promovendo-a, 
incansavelmente, nos trabalhadores nos latifúndios portugueses, onde, enredados 
pelo medo, se submetiam às maiores atrocidades, para conseguirem sobreviver, 
mesmo que em condições desumanas.  

Assim como Hannah Arendt, o Nobel da Literatura fomenta o espaço público 
como o local da partilha entre os homens, e não o Homem, pois é a pluralidade que 
habita a Terra, onde aqueles se diferenciam e singularizam de acordo com as suas 
caraterísticas. A liberdade é, desta forma, essencial para que essa pluralidade seja 
uma realidade entre os homens, respeitando assim a diferença entre todos, lutando 
por um projeto comum na sociedade, onde a política e o poder devem ser geridos de 
forma equilibrada, em prol do bem comum e de todas as populações, sem o recurso 
à violência. 

Quando Hannah Arendt nos mostra a sua preocupação pela despolitização da 
sociedade, José Saramago reforça esta inquietação, salientando a necessidade da 
consciência social, de classes e política, por parte dos trabalhadores portugueses, 
para que, organizadamente, numa progressiva alteridade no seio da singularidade 
de cada pessoa, lutem e reivindiquem os seus direitos, garantias e liberdades 
fundamentais. Esta consciência é notória em Levantado do Chão, na janela de tempo 
que inclui o Estado Salazarista e a passagem para um regime democrático, reforçada 
pela ação discursiva dos trabalhadores portugueses, perante as situações precárias, 
repressivas e desumanas em que se encontravam. É o autor que nos alerta para a 
condição dos mesmos: 

 
Estes homens e estas mulheres nasceram para trabalhar, são 
gado inteiro ou gado rachado, saem ou tiram-nos das barrigas 
das mães, põem-nos a crescer de qualquer maneira, tanto faz, 
preciso é que venham a ter força e destreza de mãos, mesmo 

uma contradição abusarem do descanso. A melhor máquina é 
sempre a mais capaz de trabalho contínuo, lubrificada que 
baste para não emperrar, alimentada sem excesso, e se 
possível no limite económico da simples manutenção mas 
sobretudo de substituição fácil, se avariada está, velha outra, 
os depósitos desta sucata chama-se cemitérios. (SARAMAGO, 
2000, p.327)  

 
O autor reforça assim, de acordo com o regime político antes da Revolução 

dos Cravos, a necessidade de incutir medo à população, de forma a orientar a sua 
conduta, individualizando-a, sem qualquer tipo de organização no seio da camada 
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trabalhadora, impedindo-os de alimentar o seu intelecto, ao nível escolar e noutras 
áreas complementares, que os muniria de importantes ferramentas contra o poder 
instalado. Algo permeável na leitura das palavras proferidas por Sigisberto, um 
opressor do povo trabalhador, dono de um dos latifúndios, quando afirma que era 
bom que os trabalhadores não tivessem acesso a certas informações e valências, 

mundo 
(SARAMAGO, 2000, p.72)  

É contra esta fatalidade, produzida e tecida pelo regime e seus benfeitores, 

se insurge, levanta(n)do do chão um povo oprimido, na luta organizada, coletiva, 
una. Algo presente no seu Herói Coletivo português, representativo de uma luta que, 
também, na clandestinidade foi germinada e musculada.  

Outras das atividades humanas fundamentais referidas por Arendt é a obra. 
Esta corresponde à atividade onde o Homem transforma a Natureza que o envolve, 
agindo diretamente sobre a matéria, fabricando novos elementos, trazendo, desta 
forma, algo novo ao mundo. Estamos perante a ação do homem sobre material 
inerte, onde a mundanidade é a condição humana que a si corresponde. 

Assim como no trabalho, esta atividade também se centra na individualidade 
do Homem, não necessitando ser exercida diretamente entre os homens, 
correspondendo ao artificialismo da existência humana. Os artefatos criados, 
tendem a representar a imortalidade do Homem, uma vez que perdurará após a sua 
morte, algo diferenciador do trabalho, onde o que se produz para a sua 
sobrevivência é consumido na totalidade, de acordo com as suas necessidades de 
sobrevivência.  

A conceção do ser humano, que corresponde à obra, é o homo faber. Um 
homem que se carateriza pela capacidade de criação de artefatos, sendo detentores 
de uma durabilidade, onde a técnica se vê utilizada para a conceção dos mesmos. 
Não obstante a sua importância, para a nossa análise é crucial focar o estudo na 
atividade humana ação, que nos permitirá compreender alguns dos fenómenos 
humanos que se evidenciam em Levantado do Chão. 

A ação tem como condição humana a pluralidade humana, sendo a única a ser 
exercida diretamente entre os homens que se incluem em determinada sociedade. 
É referida como a criadora e com capacidade de preservar os corpos políticos na 
sociedade, traçando os trilhos para a História e a sua continuidade, no espaço e no 
tempo. É na ação que surge o zoon politikon, o agente da política, que se carateriza 
por todas as relações que são materializadas na esfera pública. 
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Hannah Arendt reforça que, no âmbito da pluralidade humana, é errado falar 
em Homem. O correto é utilizar o termo homens, pois é toda uma imensidão de seres 
humanos que vivem e partilham o mundo. 

A 
Condição Humana: a igualdade e a diferença.  A igualdade é importante, uma vez que 
é fundamental para que os homens se mostrem iguais, para se conseguirem 
compreender entre si e em relação aos seus antecessores, de forma a conseguir, a 
posteriori, prever e desenhar orientações quer a curto, médio ou longo prazo, de 
acordo com as necessidades que os restantes seres humanos, que partilham a sua 
comunidade, necessitem satisfazer. No que diz respeito à diferença, esta é essencial 
entre os vários seres humanos para que necessitem da ação e do discurso, para se 
conseguirem compreender entre si, sem obstáculos de maior. 
 Não obstante este duplo aspeto da pluralidade humana, Arendt afirma que, 
apesar de se ser diferente, não significa que seja outro. Não possui aquilo que ela 
define como alteridade, a razão pela qual todas as nossas definições são distinções 
e o motivo pelo qual não podemos dizer o que uma coisa é sem a distinguir de outra.  

No homem, a alteridade, que ele tem em comum com tudo o que existe, e a 
distinção que ele partilha com tudo o que vive tornam-se singularidades e a 

2001, p.224) 
Este conceito de pluralidade, a defesa da condição de todo um aglomerado de 

seres humanos no mundo, capazes de se diferenciar e evidenciar uns para os outros, 
uma vez que só na presença do Outro é que efetivamente se conseguem mostrar na 
sua essência, pode ser entrelaçado no processo de luta coletiva travada em 
Levantado do Chão, pois é perante essa diversidade humana que os trabalhadores se 
conseguem organizar, ter consciência dessa necessidade e, através da ação e do 
discurso, unificar toda uma luta pelos seus direitos, até à queda do Regime 
Salazarista. 

Através da difusão da palavra, do discurso, os homens, resistindo a todos os 
obstáculos introduzidos pelos subscritores da ditadura imposta em Portugal, 
decidem, 

(SARAMAGO, 2000, p.142), nunca desistindo do papel fundamental que cada um 
tinha para formar ideologicamente cada um dos seus colegas de trabalho, quer no 
seu latifúndio, quer nos que proximamente se encontravam, colocando em risco a 
própria vida, já por si nua de garantias e direitos, que permitisse viver dignamente 
e respirando a liberdade que deve envolver o espaço público, pois, segundo um dos 

 



 
 

 
REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.12, vol. 2, agosto, 2020  ISSN 2359 3679 
   63 
 

 
 

ressoa em t
na presença de outros, os argumentos vão sendo edificados, de forma a 
consciencializar todos os trabalhadores, onde só com a união de todos se poderia 
marcar a diferença, optando por uma greve, cada vez com mais aderentes, para que 
o impacto seja, efetivamente, sentido. 

que haja união entre os trabalhadores, não queremos ser explorados, aquilo que 
pedimos nem sequer 
(SARAMAGO, 2000, p.144), fomentando a ação grevista, acentuando a exigência de 
um salário digno que estivesse de acordo com as suas necessidades e as das suas 

(SARAMAGO, 2000, p.212). 
É em Levantado do Chão que o coletivo de trabalhadores vai tomando 

consciência social, económica e política, passando de uma cegueira induzida pelo 
medo que o poder político permeava para a sociedade, para a lucidez, onde através 
de uma luta, em que a ação e o discurso são pilares fundamentais, se conseguiu 
derrubar um regime político repressivo, despontando num regime democrático, 
onde continuamente se vai lutando pela garantia das liberdades e direitos 
fundamentais, de forma a dignificar a existência humana. 

O conceito de pluralidade humana, como condição crucial da ação discursiva 
e como fator enunciador de uma prática coletiva, onde o político é a essência da 
mesma, nunca descura a singularidade de cada um dos agentes que no espaço 
público intervém. Arendt salienta a necessidade da iniciativa, através da 
manifestação do agente, nunca descuidando a sua essência humana. O mesmo 
sucede com os agentes em torno da pluralidade humana na ficção saramaguiana. O 
autor, de forma semelhante, vai manifestando a necessidade do político na ação, 
mantendo uma posição de constante interrogação e desassossego, perante a 
possibilidade da alienação do Homem, servindo somente como um mero veículo 
para atingir determinados fins, obscurecendo, desta forma, a sua capacidade de 

para que este se revele, terá obrigatoriamente que se relacionar com os outros. 
Segundo Arendt, essa participação efetiva por parte do Homem, na ação 

política, tem de ser parte do espaço público e não reduzindo-o a um mero votante. 
Saramago reforça o pensamento arendtiano, interpretando no âmbito do seu quadro 
histórico, político e social, numa posição de constante interrogação, salientando que 

-
poderes empurram-nos para a aceitação passiva de um estado de coisas que não 
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(1993, não paginado). Urge 
assim, a necessidade de evitar o isolamento do Homem na esfera pública. 

É precisamente devido a esse isolamento, promovido pelo poder político, 
representado em Levantado do Chão que, espalhando o terror e o medo, desnutrindo 
o povo da sua dignidade enquanto ser humano, a liberdade foi colocada em causa. 
Logo, à partida, esperar-se-ia uma nulidade da pluralidade no espaço público, 
invalidando, assim, a iniciativa e a vontade de mudança por parte do povo oprimido. 

Mesmo no seio de um regime ditatorial, os homens conseguiram materializar 

(ARENDT, 2001, p.225), permeando assim o trabalho de parto de um segundo 
nascimento, como Hannah Arendt identifica, aquando da iniciativa por parte do 

 
No isolamento promovido e imposto pelo Regime Salazarista, tentando 

privar o povo da sua capacidade de agir, onde, segundo Arendt, a ação não é possível, 
José Saramago aparece, afirmando a possibilidade da gestação de poder por parte 
dos trabalhadores, desenvolvendo as suas células e transmitindo discursivamente, 
na clandestinidade, os seus ideais políticos e o seu modelo de sociedade. Salientar 
que nesses tempos sombrios, o simples facto de se ser comunista era visto como um 
crime, sendo motivo de prisão para alguns dos trabalhadores representativos do 
coletivo saramaguiano em Levantado do Chão. 

Este modelo idealizado, tendo como horizonte o respeito pela diferença e 
individualidade de cada ser humano, contrária à imposta pelo ditador português, 
era fortemente defendido, mesmo que sujeito à violência física e psicológica, 
perpetuada pelos agentes da autoridade nos territórios onde muitos laboravam 
precariamente em condições desumanas, sendo igualados constantemente, na obra 
saramaguiana, a animais irracionais, de acordo com o comportamento patronal. 

Salazar, chamando a si e ao seu regime a monopolização dos meios de 
violência, reprimindo desta forma a liberdade dos portugueses, utiliza esses meios 
para impor a sua ideologia, fomentando na sociedade o pânico, o medo, o terror, a 
suspeita generalizada, minimizando e reduzindo, desta forma, a capacidade de agir 
daqueles, na expectativa de evitar insurreições populares, capazes de contrariar o 
modelo político vigente. É precisamente este tipo de tirania que vai impedir o 
desenvolvimento de poder, dando à luz as sementes da sua própria ruína. Nesta 
linha de pensamento e de ação, surge o povo trabalhador que, coletivamente, e 
através da força combinada, se torna uma ameaça ao poder até então em vigor. 

A necessidade da substituição da ação e do receio desta na ótica de Salazar, 
deriva da imprevisibilidade e da irreversibilidade dela, não conseguindo prever nem 
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reverter a ação despoletada por cidadãos que se consideram livres. Desta forma, 
utiliza todos os meios para evitar a iniciativa e a ação por parte do povo, mesmo que 
para isso recorra, como é verificável na obra saramaguiana, à violência e aos seus 
instrumentos. 

Apesar de a violência não ser o tema central do nosso estudo, não deixando 
de ser transversal no pensamento de ambos os autores, é crucial introduzir o 
conceito e a interpretação arendtiana e, ao abrigo desta, fazer uma releitura 
concetual na obra saramaguiana, tendo em conta o seu peso na interrogação do 
autor no âmbito da condição humana e, essencialmente, na liberdade, ou na ausência 
desta, como é o caso dos trabalhadores dos latifúndios, retratados no livro. 

Várias são as referências onde se fotocopia o estado de violência plasmado 
nos homens, naquele período histórico de Portugal, a mando do Estado, onde 

os guardas não 
-Tempo, um 

dos protagonistas do livro, fica firme a desumanização com que tratavam os 
trabalhadores, assim como as diferenças que se faziam sentir no tecido social 
português, sendo a violência uma forma de os acentuar, na constante tentativa de se 
impor socialmente e quantificar o seu poder. 

Todo o processo de violência promovido na população é transversal a toda a 
obra, quer nos latifúndios, quer em plena rua e aquando da detenção de algumas 
pessoas, sendo que muitas das vezes era religiosamente praticada para simples 
afirmação do medo no seio da população, como que um aviso constante para quem 
se revoltasse contra Salazar e a sua Trindade: Latifúndio-Estado-Igreja (LEI). 

 

está a herdade escolhida, e o tenente Contente manda 
desdobrar o esquadrão em linha de carga, e, à ordem do 
cornetim, a tropa avança lírica e guerreira, de sabre 
desembainhado, a pátria veio à varanda apreciar o lance, e 
quando os camponeses saem das casas, dos palheiros, dos 
lugares do gado, recebem no peito o peitoral dos cavalos e nas 
costas por enquanto as pranchadas, até que Ferrabrás, 
excitado como boi picado de mosca, roda o punho do sabre e 
cerce corta, talha, pica, cego de raiva, porquê não sabe. 
Ficaram os camponeses estendidos naquele chão, gemendo 
suas dores, e recolhidos aos casebres não folgaram, antes 
cuidaram das feridas o melhor que puderam, com grande 
gasto de água, sal, e teias de aranha. Mais valia morrer, disse 
um. (SARAMAGO, 2000, p.35)  
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É o próprio autor que, reforçando o impacto da guerra e a violência como 
forma de a propagar, na tentativa de exterminar populações, faz referência ao modo 
como os seus potenciadores a vivem e onde Arendt, através de um quadro concetual, 
diferencia o poder e a política de violência, desmistificando-a através da sua 
desnaturalização, desdemonização e despersonificação. E é precisamente aqui que 
a autora critica e se opõe à tese marxista em que a violência é como que a parteira 
da História.  

Apesar do conceito de violência estar patente em várias obras de Hannah 
Arendt é em Sobre a Violência que incide o seu maior estudo. 

Por um lado, desmistifica o conceito de violência. Ao desnaturalizá-la, a 
autora afirma que ela, assim como o poder, não são fenómenos naturais, mas sim, 
pertencentes à coisa política no âmbito dos negócios humanos. 

No que concerne à desdemonização, tendo em conta o seu caráter 
instrumental, e existindo uma certa racionalidade, anula o seu caráter demoníaco e 
mágico. Afirma ainda que o facto de se agir violentamente, de forma célere e 
consciente, não significa que ela seja irracional, devendo ter sempre o cuidado de a 
contextualizar e perceber todos os vetores da sua materialização, assim como a 
pessoa que a despoletou e promoveu. 

Quanto à sua despersonificação, Arendt não defende a sua potencialidade 
como sujeito, somente como instrumental, uma vez que é uma reação à redução do 
poder em determinada sociedade, e não um princípio de ação. 

Por outro lado, a pensadora política faz uma revisão concetual, afirmando 
que muitas são as confusões que transparecem no momento de tratar este conceito, 
salientando que a Ciência Política não distinguia devidamente violência, poder, 
vigor, força e autoridade. Na sua ótica, são conceitos que se diferenciam entre si, 
onde alguns só subsistem na inexistência do outro. Um dos motivos que Arendt 
aponta para a mescla concetual, deriva de olharem para todos os conceitos, de 
acordo com a necessidade de determinar quem domina e quem se submete perante 
aquele, em determinada sociedade. Desta forma, para uma devida compreensão de 
cada um dos conceitos, considera fundamental evitar uma perspetiva redutora, 
focada somente no domínio de um pelo outro.  

A sua análise foca-se no caráter instrumental da violência, onde considera 
como substantivos semelhantes os instrumentos, os meios e as ferramentas. 

Não obstante as diferenças entre os conceitos aqui referidos, Arendt alerta 
para a porosidade dos mesmos, uma vez que, em determinadas sociedades, o poder, 
quando é institucionalizado, pode aparecer na forma de autoridade, para efetivar a 
sua legitimidade e obter reconhecimento perante os cidadãos. 
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A violência, na maior parte das vezes promovida ao abrigo de regimes 
políticos totalitários, tiranos e fascistas, e a guerra e os mecanismos que a sustentam, 
fazem parte do desassossego e interrogação de José Saramago, não somente em 
Levantado do Chão, como também em Ensaio Sobre a Cegueira, Ensaio Sobre a 
Lucidez, O Ano da Morte de Ricardo Reis, Memorial do Convento e Alabardas, 
alabardas, Espingardas, espingardas. 

 
É a guerra aquele monstro que primeiro que devore os homens 
lhes despeja os bolsos, um por um, moeda atrás de moeda, para 
que nada se perca, e tudo se transforme, como é lei primária da 
natureza, que só mais tarde se aprende. E quando está saciada 
de manjares, quando já regurgita de farta, continua no jeito 
repetido de dedos hábeis, tirando sempre do mesmo lado, 
metendo sempre no mesmo bolso. É um hábito que, enfim, lhe 
vem da paz. (SARAMAGO, 2000, p.57) 

 
A acentuação da violência, por parte das autoridades, nos trabalhadores, que 

eram presos por simples suspeita de preparar uma rebelião contra o regime, sente-
se nos interrogatórios efetuados por aqueles, na tentativa de saber acerca da greve 
e de quem a organizava, quem dava as ordens e como funcionava a estratégia de 
propaganda, assim como os discursos que se iam disseminando pelos latifúndios, na 
tentativa de apelar à causa dos trabalhadores, principalmente nas melhorias das 
condições de trabalho, como o aumento do salário e a diminuição da carga laboral. 
Caso o não fosse testemunhado perante as autoridades, a violência, e em última 
instância a morte, como em alguns casos, quer na ficção saramaguiana, quer no que 
verdadeiramente se passou naquele período da História de Portugal, seria o 
desfecho. 

A luta por uma sociedade mais justa e igualitária, sem qualquer 
autoritarismo, foi o motor dos trabalhadores portugueses, que eclodiu na Revolução 
de Abril, referida nos momentos finais de Levantado do Chão, tendo como horizonte 
a liberdade, de forma a garantir a pluralidade humana na sua efetividade, 
permitindo a dignidade do ser humano em sociedade democrática, respeitando a 
diferença de opinião e moldando um modelo político onde todos participariam. Mas 
essa liberdade teve de ser conquistada com esforço, na linha íngreme que é a da 
violência do Homem para com o seu semelhante.  

Liberdade essa, que teria de ser obtida com muita dificuldade, através da ação 
e do discurso, que sinalizamos no enredo do livro de José Saramago onde, ainda 
antes de suceder a Revolução, mas já com várias batalhas ganhas no âmbito laboral, 
sendo que pontualmente, em latifúndios específicos, o autor, através da voz de uma 
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das personagens conclui: A liberdade não veio, alguém viu a liberdade, tanto dela 
se disse, mas a liberdade não é mulher que ande pelos caminhos, não se senta numa 
pedra à espera de que a convidem para jantar ou para dormir na nossa cama o resto 
da vida.  (SARAMAGO, 2000, p.308) 

Aqui podemos atentar no defendido por Hannah Arendt: a necessidade de os 
homens conviverem e se manterem unidos para a continuidade da luta e, aquando 
da detenção do poder, unirem-se em torno deste, de forma democrática, podendo 
mesmo dividir aquele, sem diminuir a intensidade do mesmo em sociedade. Será 
este poder que fará a manutenção da existência da esfera pública e o espaço da 
aparência, considerado potencial, entre os homens.  

Este poder humano corresponde à pluralidade e é defendido como ilimitado, 
tal como a ação, sendo que a sua única limitação é a existência de outras pessoas, 
que através de determinados mecanismos, como o da violência, o poderão colocar 
em causa e implantar um regime que desnutrirá o espaço público, a ação, o discurso, 
a diferenciação e a alteridade dos homens. 

É através da luta coletiva dos trabalhadores, na clandestinidade e até 
enfrentando as forças policiais e de segurança do Estado que, juntamente com um 
aglomerado de outros fatores, se dá a Revolução dos Cravos, tendo sido o Governo 
derrubado e os trabalhadores começando a ocupar as terras, colocando assim um 
ponto final à Ditadura que durante décadas violentou, matou e emagreceu toda a 
liberdade individual e coletiva dos portugueses. 

enfatizando aqui a necessidade da ação discursiva para o garante da pluralidade 

p.365). 
Através de alguns episódios que caraterizam o cerne do livro Levantado do 

Chão e, introduzindo na nossa análise o quadro concetual delineado por Hannah 
Arendt, focando a nossa atenção principalmente numa das atividades humanas da 
Vida Ativa, a ação, nunca isolada do discurso, foi possível fazer uma interpretação da 
obra saramaguiana, naquilo que, não tendo o escritor referido alguma vez a 
influência do pensamento arendtiano na conceção deste ou de outro livro seu, não 
deixa de ser importante salientar a possibilidade de uma interpretação e de um 
reforço do pensamento do Nobel da Literatura, tendo como referência o 
pensamento político de Arendt, e de encontrar algumas semelhanças, 
principalmente nos conceitos tratados, tal como a pluralidade, liberdade e violência, 
pintados em diversas telas literárias saramaguianas, através do seu Herói Coletivo. 
Aquele que responde, firmemente, pela ação discursiva, às interrogações 
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desassossegadas, jamais questiúnculas, em poema cravadas por um filho da 
Azinhaga, 

Posso falar de morte enquanto vivo?  
Posso ganir de fome imaginada? 
Posso lutar nos versos escondido? 

 
(SARAMAGO, 1999, p.27) 

 
levando-nos a um sentimento de pertença, onde o tempo se demite da sua função, e 
o de ontem, importância muita tem nas lutas de um presente que se quer futuro.  

Talvez não sejamos somente leitores que se levantam de um chão de outrora, 
mas também uma geração que continuidade dá à luta das gerações que José 
Saramago nos desenha no livro que completa agora quarenta anos, desde edição 
primeira.  
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