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1 Leituras de um percurso literário 

  
Como facilmente lembramos, na epígrafe de Levantado do chão, José 

Saramago traz a figura de Almeida Garrett e das Viagens na minha terra para compor 
a saga dos trabalhadores alentejanos. O tema da exploração, da fome e da miséria é 
uma chave de leitura para a compreensão da obra que daria destaque ao escritor na 
década de 1980: 

E eu pergunto aos economistas políticos, aos moralistas, se 
já   calcularam o número de indivíduos que é forçoso 
condenar à miséria, ao trabalho desproporcionado, à 
desmoralização, à infância, à ignorância crapulosa, à desgraça 
invencível, à penúria absoluta, para produzir um 
rico?  (SARAMAGO, 2010a, p.9). 

 
A ligação com o escritor não demoraria a surgir em outro livro, Viagem a 

Portugal, publicado no ano seguinte. Desta vez, não como epígrafe, mas como 
A quem me abriu portas e mostrou caminhos  e também em 

lembrança de Almeida Garrett, mestre  Ao trazer à tona o Viagens na 
minha terra nas duas obras, Saramago não só aponta um intertexto, mas também 
deixa bem claro que a sua admiração pelo autor vai além. A relação foi reconhecida 
de forma explícita em mais de um momento. Destacamos a conversa com Carlos 
Reis, registrada em Diálogos com José Saramago: 

  
Sim, sim, sobretudo nas Viagens. Todos nós temos uma 
memória vivíssima desse livro e sabemos que, nas Viagens, o 
Almeida Garret  e agora para não falarmos apenas 
metaforicamente  a única coisa que sabe é que vai a 
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Santarém; quando sai, na primeira página, a única coisa que 
ele sabe é isso. O resto, creio eu que vai improvisando. (2015, 
p.133). 

 
Sobre o tema da epígrafe, é importante mencionar que, para além da 

intertextualização, no caso de Levantado, é uma justificativa e o apontamento para 
o desenvolvimento daquilo que está contido na citação do mestre Garrett. Nas 

proposta: é como se a epígrafe já me apresentasse o campo de trabalho, onde depois 
a narrativa vai se desen   2015, p.127).  

Ampliando a discussão, de acordo com Genette (2009, p.41), ao escrever uma 
epígrafe, o autor indica um gesto mudo cuja interpretação fica a cargo do leitor. Na 
mesma obra, o autor aprofunda a discussão e elenca quatro possibilidades 
funcionais para o uso das epígrafes. De forma resumida, as modalidades são: a) 
comentário e justificativa do título; b) comentário do texto,  cujo significado é 
ressaltado indiretamente; c) valorização da identidade intelectual do autor da 
epígrafe; d) a função de índice cultural, cujo valor discursivo seria o de informar 
questões históricas como o gênero, a época ou a tendência de algo já escrito. 

A relação de Saramago com Almeida Garrett e com outros escritores da 
tradição literária portuguesa implica na compreensão de sua escrita. Para Vítor Pena 
Viçoso (2011, p.333), as referências a António Vieira, Eça de Queiroz, Raul Brandão 
e Fernando Pessoa são evidentes e não podemos esquecer também a comunhão com 
o neorrealismo português  relação que vem à tona com a publicação de Levantado 
do chão, vista a partir das características narratológicas e temáticas: o destaque 
dado ao drama dos camponeses alentejanos, que impossibilitados de reconhecerem 
o fruto do seu trabalho e partilhar dele, uma vez que, os personagens, embora sejam 
responsáveis pela ceifa, plantio e colheita, vivem em situação de extrema pobreza e 
enfrentam a fome. Outros destaques são a degradação física, o que leva muitos à 
morte, à ignorância de que são elementos fundamentais para a produção e os lucros 
do latifúndio e o desconhecimento de tudo o que ocorria fora do limite da terra dos 
patrões, o que os oprimia mais no centro de um universo econômico regido pelo 
lucro. 

Desta forma, a relação com o neorrealismo e a figura do escritor oitocentista 
surge num contexto não só de homenagens, mas de reflexão sobre a tradição 
literária, a escrita e também sobre um país em ruínas, especialmente após os longos 
anos do salazarismo e pós-Revolução dos Cravos. A epígrafe apresenta ao leitor  
de forma implícita à primeira vista  as informações da história literária, 
principalmente, para demonstrar o mecanismo de convergência intertextual, que 
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estabelece assim, a própria referência e se constitui paralelamente no seu próprio 
universo literário.  

Curiosamente, é por meio de uma viagem que José Saramago se aproxima do 
projeto pessoal de escrever sobre o campo e os trabalhadores. O ano era 1975 e o 
autor relatou o fato no prefácio para o livro Uma família do Alentejo, de João 
Domingos Serra: o autor participou de encontros e debates promovidos por um 
grupo que se intitulava Movimento Unitário de Trabalhadores Intelectuais, na 
cidade de Lisboa e num desses eventos, um advogado pediu doações de livros para 
duas cooperativas do Lavre, no concelho de Montemor-o-Novo. Comovido pelo 
pedido, o escritor iria no mesmo ano numa viagem de carro para fazer a doação dos 
materiais ao próprio Bernardino Barbas Pires. O detalhe que chama atenção no 
relato 
converter-se na mais sólida ponte entre a vila de Lavre e a Rua Esperança, onde eu 

b, p.8).         
A convivência efetiva com os moradores da região só se daria em 1976, entre 

os dias 18 de março e 2 de maio, conforme podemos checar na biografia escrita por 
-se na vila do Lavre, concelho de 

Montemor-o-Novo, onde a Unidade Coletiva de Produção (UCP) Boa Esperança fora 
construída a partir da ocupação de dez herdades com uma área de 6.600 hectares e 

 
Durante os meses que viveu no campo, a rotina de trabalho incluiu conhecer 

a região, os registros e monumentos históricos, as construções do século XVI, e, 
posteriormente, as entrevistas com os camponeses de vida revolucionária obscura 
e outros trabalhadores da cooperativa que contribuíram com as gravações e 
relataram a humilhação e a exploração ocorridas tanto no passado quanto no 
presente.   

Encontrei-os, falei com eles, gravei bobinas e bobinas de 
conversações, que tantos anos depois, deverão estar 
completamente inutilizadas pelos bolores e pela humidade 
dos Invernos. Esses nomes tinham nome, rosto, rugas da 
idade e do contínuo esforço, as mãos como cepos, como diria 
Raul Brandão. (SARAMAGO, 2010b, p.12)     

 
Ao adotar a entrevista e a convivência com os moradores do Alentejo, 

Saramago traria à tona aquilo que o caracterizaria e o colocaria como autor 
consagrado: o modo de narrar. Antes de entrar nessa questão, não podemos 
esquecer que Alves Redol recolhia in loco o material necessário para a elaboração 
de alguns dos seus romances. É justamente nos anos da década de 1940 (fase inicial 
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do neorrealismo) que urgia a necessidade de não só escrever sobre o povo, mas 
escrever com o povo.        

Por esse motivo, havia uma articulação entre a divulgação da literatura 
popular e a integração nas suas obras ficcionais de textos (lendas, quadras, 
romances, aforismos etc.) de origem popular ou da sua relevância como fatores no 
processo de elaboração romanesca1.  

Para além do perspectivismo etnográfico de Redol, a estratégia de Saramago, 
conforme e o autor afirma em diversos momentos, seria a de contar aos 
trabalhadores rurais alentejanos as histórias que aqueles lhe haviam contado. Daí 
surgem os registros da oralidade popular, dos provérbios ou de aforismos enquanto 

de uma cumplicidade sábia e afectiva do narrador com o coletivo trabalhador, de um 
discurso crítico sobre o poder totalitário e de um dialogismo que toma como objeto 
o próprio discurso narrativo, num plano metalinguístico. (VIÇOSO, 2011, p.336)  

A cumplicidade com os trabalhadores se dá não só na tentativa de registrar a 
oralidade e no protagonismo coletivo. Tanto na dedicatória de Levantado do chão 
quanto no prefácio de Uma família do Alentejo, o autor escreveu o nome daqueles 
que foram fundamentais para a escrita do livro. Os trechos abaixo correspondem 
respectivamente à dedicatória e prefácio:  
 

À Isabel, sempre.  
 
A João Domingos Serra e João Basuga, e também a Mariana 
Amália Basuga, Elvira Basuga, Herculano António Redondo, 
António Joaquim Cabecinha, Maria João Mogarro, João 
Machado, Manuel Joaquim Pereira Abelha, Joaquim Augusto 
Badalinho, Silvestre António Catarro, José Francisco 
Curraleira, Maria Saraiva, António Vinagre, Bernardino 
Barbas Pires, Ernesto Pinto Ângelo  sem eles não teria 
escrito este livro.  
 
À memória de Germano Vidigal e José Adelino dos Santos, 
assassinados. (SARAMAGO, 2010a, p.9). 
     
Chamavam-se, uns que eram do Lavre, outros de Montemor, 
João Besuga [...] António Joaquim Cabecinha, Manuel Joaquim 
Pereira Abelha, Joaquim Augusto Badalinho, Silvestre 
António Catarro, José Francisco Curraleira, e outros, João 
Machado, Herculano António Redondo, Maria Amália Besuga, 
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Maria Saraiva, António Vinagre, Ernesto Pinto Ângelo... E João 
Domingos Serra, o autor desde pequeno livro, esse mesmo 
que tive nas minhas afortunadas mãos, escrito de seu próprio 
punho. (SARAMAGO, 2010b, p.12)     

   
Para além dos agradecimentos, o gesto pode ser lido como uma homenagem 

aos trabalhadores e ao dono de um relato rico e potente sobre a vida familiar e a 
pobreza no campo  João Domingos Serra, cuja autobiografia e o relato sobre o 
sofrimento vivido por vários anos deixou claro para José Saramago como seria o 
Levantado anos depois. O manuscrito entregue ao autor seria publicado pela 
Fundação José Saramago em 2010.  

Outro detalhe chama atenção nos agradecimentos: o nome dos dois 
trabalhadores assassinados durante o salazarismo. Germano Vidigal era 
trabalhador da construção civil e junto com outros manifestantes de Montemor, 
realizou greves nos anos da década de 1940. Ele foi preso e torturado nos porões da 
Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE) e morreu aos trinta e cinco anos: 
As marcas das torturas no corpo dão bem a imagem da brutalidade que se abateu 

sobre o nosso camarada: unhas arrancadas, testículos esmagados, cabeça rachada, 
 MILITANTE, 2015, não paginado).  

A trajetória de José Adelino dos Santos também se deu no contexto das 
greves, da organização do movimento popular junto ao Partido Comunista 
Português (PCP), o que lhe rendeu a prisão por duas vezes  em 1945 e 1949  
sofrendo várias torturas num total de três anos de prisão. Foi assassinado com um 
tiro durante uma manifestação popular em 23 de junho de 1958, aos 46 anos (Cf. 
AVANTE!, 2008).  

Sob a ótica do intertexto, as dedicatórias são muito significativas à medida 
que não só dialoga com a já mencionada epígrafe de Garrett, mas inscreve outro 
gênero antes de iniciarmos a leitura do romance: o epitáfio, texto escrito em louvor 
aos mortos. Em outras palavras, salvar as memórias não dominantes e em perigo  
salvar vivos e mortos das versões oficiais da História. A dedicatória-memorial será 
evocada em diversos momentos do livro  nos interessa o trecho que encerra o 
primeiro capítulo, que é uma espécie de narrativa de origens  neste caso, as 

ma a, p.14).  
 
2 A grande e ardente terra do Alentejo  

   
Na narrativa saramaguiana, já no primeiro capítulo de Levantado do chão, o 

espaço e a terra são uma problemática  
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e paisagem  a última é vista como algo excessivo e sem limites pelo olhar de um 
narrador carregado de onisciência:                                                                                         
 

O que mais há na terra, é paisagem. Por muito que do resto 
lhe falte, a paisagem sempre sobrou, abundância que só por 
milagre infatigável se explica, porquanto a paisagem é sem 
dúvida anterior ao homem, e apesar disso, de tanto existir, 
não se acabou ainda. (SARAMAGO, 2010a, p.11) 

 
Podemos notar na citação acima o destaque dado ao advérbio sempre, que 

reforça a imagem da amplidão e do excesso de terra. Outro ponto que também 
chama atenção é a noção de tempo  anterior ao homem, como uma narrativa de 
origem, muito próxima à escrita bíblica e em certo sentido, também mitológica. 
Antes da criação do próprio homem já existia a terra. E terra em excesso, mesmo 
com o passar dos anos  
e o espaço são dois elementos destacados pelo narrador. 

Sobre a paisagem, importante analisar que ela é mencionada duas vezes no 
trecho destacado. Na primeira ocasião está associada ao espaço, e na segunda, ao 
tempo. É curiosa essa compreensão na medida que traz mais uma vez à tona a ideia 
de imagem e de representação de um país  no caso de Levantado, de uma região 
muito específica, o Alentejo, que fica no sul de Portugal: ou seja, para-além Tejo, na 
perspectiva dos conquistadores do norte, ainda no século XVI, durante o reinado de 
D. João III (Cf. CARVALHO, 2012). 

Em outras palavras, é a região que fica depois do rio, com muita terra e 
poucas pessoas, como destaca José Saramago no já citado Viagem a Portugal. No 

vez como um incômodo e um problema.   
 

Se o viajante tivesse preparação científica, havia de lançar-se 
na elaboração de um ensaio que tivesse um título assim, 
pouco mais ou menos: Da influência do Latifúndio na Rareza 
Povoacional [...] por que diabo haverá no Alentejo tão poucos 
lugares habitados? [...] um homem que atravessa estas 
enormes extensões onde, em muitos quilômetros, se não vê 
uma simples casa, pode permitir-se pensar que a grande 
propriedade é inimiga da densidade populacional. 
(SARAMAGO, 1997, p.328).   
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O questionamento traz à tona a Reforma Agrária que tanto demoraria para 
acontecer. Ao usar termos como propriedade privada, lugares habitados, enormes 
extensões, fica evidente que a desigualdade social está marcada na paisagem, assim 
como já havia sido mencionado na narrativa anterior. O latifúndio é anterior e 
posterior ao homem, e assim, esse trabalhado se debruça nessa relação entre o 
tempo histórico, o tempo da terra e o tempo do latifúndio, como as páginas iniciais 
desse romance assim anunciam. 

Essa terra também é cultivada e o tempo surge como algo cíclico  plantio e 
colheita, mudanças de cores, sol e chuva, no ano 
em que o chão é verde, outras amarelo, e depois castanho, ou negro. E também 

a, 
p.11). Com um olhar poético e ao mesmo tempo carregado de plasticidade, o 
narrador descreve o plantio do trigo (amarelo), do sobreiro, árvore da qual se extrai 
a cortiça (castanho) e as vinícolas (verde). O trecho final chama atenção pela 
variação de tons de vermelho, referentes ao solo da região  variando de um tom 

Não faltam cores a esta 
paisagem [...] E não faltam ao mundo cheiros, nem sequer a esta terra, parte que dele 
é e servida de paisagem. a, p. 11). 

Essa mudança de olhar  partindo da onisciência para o olhar poético e 
pictórico revela um narrador que carrega complexidades múltiplas que muda de 
forma constante o foco e o papel da própria narração, como Leonor Simas-Almeida 
(2008) destaca: nos capítulos iniciais, o narrador transita facilmente da 
omnisciência ao conhecimento fragmentário, da especulação ao testemunho, do 
geral ao particular. 

Ainda sobre o espaço, um novo olhar se dá a partir da ótica geográfica, 
destacando os diferentes relevos e suas extensões, a hidrografia e até mesmo as 
diferentes interferências ocorridas ao longo do tempo pela atividade agrícola:  

 
É uma terra ainda assim grande, se formos comparar, 
primeiro em corcovas, alguma água de ribeira, que a do céu 
tanto lhe dá para faltar como para sobejar, e para baixo 
desmaia-se em terra fita, lisa como a palma de qualquer mão, 
ainda que muitas destas, por fado de vida, tendam com o 
tempo a fechar-se, feitas ao cabo da enxada e da foice ou 
gadanha. (SARAMAGO, 2010a, p.12).         

 
Percebemos na descrição acima que há uma divisão do espaço bem distinta: 

montes, planícies e campos de plantação que modificaram a paisagem natural por 
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o incômodo da relação desigual entre espaço e habitação. Em outras palavras, muita 
terra para poucas pessoas, que é a história desse sujeito histórico, o latifúndio, a 
testemunha da História, conforme podemos notar no trecho abaixo que aborda 
desde a divisão dos reinos até a unificação da coroa, sendo a tríade formada e 
responsável pela dominação dos camponeses: Igreja-Latifúndio-Estado.  

 
coberta de linhas e caminhos, suas estradas reais, mais tarde 
nacionais, senão só da câmara, e três manifestas são elas aqui 
porque três é o número poético, mágico e de igreja, e todo o 
mais deste destino está explicado nas linhas de ir e voltar, 
carris de pé descalço e mal calçado, entre torrões e mato, 
entre restolho ou flor brava, entre o muro e o deserto 
(SARAMAGO, 2010a, p.12).          

     
Destaca-se na narrativa não somente a passagem do tempo histórico  

composição da monarquia portuguesa , mas também a aliança feita entre as 
diferentes formas de poder e opressão, que se estendem por todas as diferentes 
regiões, como é o caso da vastidão do deserto e o muro/ limite da cidade. Os 

as 
deste chão, deste latifúndio que por corcova de cima e plaino de baixo se alonga, 

a, p.12). 
Conforme comentado anteriormente, o narrador oscila entre distintos papéis 

ao longo do romance, mas em particular, chama atenção essa mudança nas 
primeiras páginas, ao retornar à narrativa de origens. Não mais da paisagem cheia 
de cores  mas do latifúndio, que só poderia estar concentrado entre figuras 
monarcas e religiosas, os detentores do poder e do espaço.   

 
E se deste não é, doutro há-de ser, que a diferença só a ambos 
importa, pacificado o teu e o meu: tudo em tempo devido e 
conveniente se registrou na matriz, confrontações a norte e a 
sul, a nascente e a poente, como se tal houvesse sido decidido 
desde o princípio do mundo, quando tudo era paisagem, com 
alguns bichos grandes e poucos homens de longe em longe, e 
todos assustados. (SARAMAGO, 2010a, p.12).   

  
O aspecto que mais chama atenção é que as alianças que envolvem a 

exploração dos homens alentejanos são tão antigas quanto a paisagem, que, nesse 
contexto, possui conotação de natureza intocada  sem interferência humana. 
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Outro ponto que também se destaca é a figuração dos homens, que remete à criação 
de Adão, o homem que deveria dominar os bichos criados por Deus.  

O que acontece é justamente o contrário  os homens assustados é que são 
dominados  não pelos bichos grandes (feras), mas pelos diversos arranjos e pelas 
figuras a serviço da coroa, seja por herança, por contribuir com a exploração dos 
pobres ou pela aliança, que impossibilita a alternância dos donos da terra, conforme 
aponta a passagem seguinte, destacada também primeiro capítulo:  

 
senhor rei ou duque, ou duque depois real senhor, bispo ou 
mestre da ordem, filho direto ou de saborosa bastardia, ou 
fruto de concubinato (...) esta é a minha terra, tomai-a, povoai-
a para o meu serviço e vosso prol, guardada de infiéis e outras 
inconformações. (SARAMAGO, 2010a, p. 13).            

 
Fica evidente que o sistema de distribuição de terras atende aos interesses 

da coroa e tem como objetivo a perpetuação do poder, impedindo que haja 
opositores ou qualquer outro problema. Cabe destacar que as alianças são mediadas 
não só pelo poder, mas também pelo dinheiro, descrito como a mais constante de 
todas as medidas, pois só ele consegue comprar e vender o homem, cuja figuração 

O lugar do 
dinheiro é um céu, um alto lugar onde os santos mudam de nome quando vem a ter 

a, p.13).        
Nos trechos finais desse primeiro capítulo, notamos que não é apenas a 

introdução, mas uma montagem: testemunho, narrativa histórica, comentário, 
cartografia geográfica e a voz onisciente. Essa colagem é uma espécie de monumento 

a, p.13-14). 
 
3 A voz da gente miúda          
 

Em diversas entrevistas, José Saramago afirmou que foi nessa obra que 
surgiu o impulso de narrar de uma forma diferente, como uma necessidade de 
repensar sua própria escrita (como se o teor de oralidade dos relatos dados pelos 
camponeses pudesse retornar de alguma forma nessa narrativa). O parágrafo final 
do primeiro capítulo indica que todos os séculos que culminaram na configuração 
desse espaço podem ser contados de outra maneira: 
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E esta outra gente quem é, solta e miúda, que veio com a terra, 
embora não registada na escritura, almas mortas, ou ainda 
vivas? 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 isto pode 
ser contado doutra maneira. (SARAMAGO, 2010a, p. 14).          

 
 Além do evidente intertexto com o livro do Gênesis, chamamos atenção à 

oposição entre a relação estabelecida entre fala e escrita. Os que possuem o registro 
da terra são também os que dominam a narrativa oficial. Sem direito ao espaço, é 
pela oralidade que os trabalhadores rurais podem apontar sua própria versão. 
Retomando o questionamento fantasmagórico garrettiano e as dedicatórias 
registradas, os capítulos seguintes ilustram o que se convencionou a entender como 
estilo saramaguiano: a ausência de pontuação, delegando ao leitor, a leitura em voz 
alta para que ele mesmo faça as pausas, como o escritor revelara em entrevistas e 
no já conhecido Diálogos com o professor Carlos Reis.  

Importante chamar atenção que, para além das normas gramaticais e da 
convenção da escrita, as vírgulas e os pontos podem ser vistos como pausas musicais 
também. A análise da pontuação implica em compreender melhor a poética desse 
autor  é como se as pausas impedissem o pensamento e de se manifestar  neste 
caso específico, o dos trabalhadores, que precisam também de voz, sem interrupção, 
sem cortes.  

Ao darmos um salto para o último capítulo, que culmina com o primeira 
comemoração democrática do dia do trabalhador após a revolução de abril, a 
figuração da terra é a de um mar revolto  as ondas da reforma agrária estão 

a, p.363).  
O fechamento da narrativa se dá com a marcante imagem dos vivos e mortos 

caminhando lado a lado, neste que seria o dia levantado e principal, evocando Mário 
 

 
Um dia (sei-o bem) 
os campos ficarão eternamente floridos 
e a chaga que me inquieta 
deixará de sangrar em todos os peitos. 
Os homens já não estarão curvados sobre as terras. 
E a leiteira não virá mais trazer-me as bilhas com o seu ar de 
humildade. 
[...] 
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Simplesmente, nesse dia primeiro da nova criação, eu já terei 
partido. 
A minha carne estará funda de mais para sentir o beliscão da 
alegria. 
E os olhos cheios de terra 
não verão os homens levantados 
nem os campos eternamente floridos 
nem a leiteira sem o seu ar de humildade. 

 
Finalizando, todos os vivos e mortos (Germano Vidigal, José Adelino dos 

Santos, João Mau-Tempo) caminham num tempo labiríntico, em que restos e 
monumentos do país precisam ser reescritos.   

       
Notas 

 
1  Destacam-se nesse período o Cancioneiro do Ribatejo, de Alves Redol, de 1950, e 
os Contos tradicionais portugueses, José Gomes Ferreira (1957-1958). (Cf. Vítor Pena 
Viçoso, 2012) 
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