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Aos 53 anos de idade, depois de ser demitido do jornal Diário de Notícias, em 
25 de novembro de 1975, José Saramago tomou a decisão de viver apenas da 
literatura. No início de 1976 foi para a vila de Lavre, na região do Alentejo, onde 
conviveu por cerca de dois meses com trabalhadores rurais. Trata-se de uma 

-
escritor resumiria em entrevista ao cineast
grande momento da minha vida, em que, numa situação bastante complicada [...], eu 
tomo uma decisão arriscada. Vou para o Alentejo, me instalo lá, e desse tempo sai o 
romance que se chama Levantado do chão 18, p.23). Na obra, o 
narrador saramaguiano convida o leitor a acompanhar a história de um povo 
campesino que, mesmo sob o jugo dos donos de grandes fazendas blindados pelo 
poder público e pela Igreja, levanta-se contra as injustiças que impunham a fome, o 
frio e a privação da terra e do trabalho.  

O jornalista português João Céu e Silva entende a passagem pelo Lavre como 
 

 
Imagine um homem da cidade, que, quer queiramos, quer não, 
fazia parte das elites, que é despedido do Diário de Notícias, e 
vai para o Lavre, para uma cooperativa. Dorme no sótão dessa 
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cooperativa, e come numa casa muito perto, onde convive 
com uma família, os filhos, o marido e a mulher, que são 
trabalhadores e são elementos da revolução, que fazem parte 
das cooperativas e aquilo para ele [Saramago] é assistir à 
revolução em direto1. 

 
Nesta obra, Saramago adotou um método de apuração in loco, aproximado 

não só de um usual recurso de investigação jornalística, mas também da perspectiva 
etnográfica de imersão e aprofundamento, para retratar a vida de camponeses. À 
época em que escrevia o romance, no ano de 1978, disse a um jornal:  
  

Para me documentar, para recolher material, para ver e ouvir 
pessoas, para cheirar, saborear e tocar, passei dois meses no 
concelho de Montemor-o-Novo [onde está localizada a 
freguesia do Lavre]. É um trabalho de grande 
responsabilidade, quase assustador. De vez em quando, volto 
ao Alentejo. É uma maneira de manter a tensão interior de 
que necessito para prosseguir o livro (AGUILERA, 2010, 
p.272). 

 

antropological blues, termo que Roberto DaMatta (1978, p.4) empresta de Jean 

blue, cuja melodia ganha 
força pela repetição de suas frases d
(DAMATTA, 1978, p.6). Em decorrência do contato com os camponeses alentejanos, 
o escritor se viu diante da necessidade de transpor para o texto as emoções 
provocadas pelo trabalho de campo. A narrativa é construída com um peculiar uso 
dos sinais de pontuação pelo autor, recurso que a partir dali marcaria sua obra, 

 
DaMatta 

insinua no trabalho de campo é o sentimento e a emoção, [...] os hóspedes não 
 o antropólogo brasileiro parece sugerir 

é a etnografia como momento da interpretação que vai para além do código 
linguístico e que depende, também, de uma etapa de vivência na qual é imperativa 
uma reflexão profunda por parte do pesquisador diante do locus pesquisado. 

Em diálogo com essa perspectiva, Cremilda Medina (2016, p.25) defende a 
ideia de que o trabalho etnográfico é fundamentalmente comunicacional, pois está 
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ne, 
em tempos idos, substituiu a dialogia olho no olho, o abraço ou aperto de mão, o 
paladar enriquecido pela oferta do Outro, a escuta mais sutil da palavra poética, o 

p.214). E  
Tal reflexão nos remete à corporeidade e alteridade intrínsecas à noção de 

compreensão de que também nos fala Muniz Sodré, ao sugerir que esta emerge não 
somente do exercício de uma racionalidade cognitiva, mas também da ativação dos 
sentidos pela proximidade física: 
 

Compreender significa agarrar as coisas com as mãos, abarcar 
com os braços (do latim cum-prehendere), isto é, dela não se 
separar, como acontece no puro entendimento (do latim in-
tendere, penetrar) intelectivo, em que a razão penetra o 
objeto, mantendo-se à distância, para explicá-lo (SODRÉ, 
2006, p. 68). 

 
O que Sodré e Medina estão nos dizendo é que, para apreender e produzir os 

sentidos de um fenômeno no espaço e no tempo do mundo real, são necessárias a 
união entre a intuição sensível (estratégia em Sodré) e a racionalidade, em direção 
à construção de uma cumplicidade afetiva na produção de sentidos da vida em 
comum. Ambos tentam enfocar uma forma de inteligência que subverta os cânones 
da objetividade racionalista e abra possibilidades para a construção de uma 
metodologia que privilegie o imaginário na etapa final do trabalho etnográfico, a fase 
existencial e pessoal descrita por DaMatta, correspondente ao momento da escrita, 
que é onde mais precisamente pode-se dizer que um objeto torna-se 
comunicacional. Dá-se, neste processo que vai do estranhamento à transformação 
da realidade pesquisada em discurso, um momento de epifania traduzido na 

ropólogo diante de um verdadeiro assalto pelas 
 

Esse momento epifânico ocorre a José Saramago no sentido de que um 
processo pessoal e artístico de investigação encontra sua conformação na oralidade 
dos camponeses alentejanos, donde deságua o estilo de escrita marcado pelo uso 

afirma o ensaísta Manuel Gusmão  (FUNDAÇÃO JOSÉ SARAMAGO,  2011, p. 394). 
Saramago diz ter começado a escrever Levantado do chão  
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com roteiro, com diálogos, com a pontuação convencional, 
seguindo a norma dos escritores. Na altura da página 24, 25, 
e talvez esta seja uma das coisas mais bonitas que me 
ocorreram desde que estou escrevendo, sem tê-lo 
pensado, quase sem me dar conta, começo a escrever assim: 
interligando, interconectando o discurso direto e o discurso 
indireto, saltando por cima de todas as regras sintáticas ou 
sobre muitas delas. O caso é que, quando cheguei ao final, não 
tive outro remédio senão voltar ao princípio para pôr as 24 
primeiras páginas de acordo com as outras (AGUILERA, 2010, 
p.305, com grifos nossos). 

 
Em entrevista ao professor Carlos Reis (2015, p.122-123), o escritor disse 

notar uma relação entre este romance e o livro Viagem a Portugal, produzido para o 

consequências, entre o Levantado do chão e a Viagem a Portugal [...] há qualquer 

possa advir do uso, mesmo que não calculado, da técnica de retratar lugares e 
pessoas a partir deles mesmos, num movimento de observação-experiência que 
permite produzir sentidos polissêmicos e polifônicos na construção de narrativas, 
sejam elas reportagens, relatos de viagem ou mesmo romances (MEDINA, 2016). 

Saramago compreendia que o princípio adotado por ele ao levantar as 
informações para construir Levantado do chão poderia servir a diversos fins, 

mais útil e exemplar que ela pudess
o autor entendia o ofício de escrever de maneira ampla, na qual está subjacente a 
responsabilidade ética de quem escolhe trabalhar com a escrita nos diversos 
segmentos em que as palavras são a matéria-prima, como o jornalismo e a literatura. 

Levantado do chão, o autor-
narrador leva em conta as vozes dos camponeses e as insere na obra de forma 
determinante, caracterizando uma estratégia de polifonia. 
 
1 O diário de João Domingos Serra:  presença e polifonia  
 

Em Levantado do chão, José Saramago reverbera o discurso dos camponeses 
do Alentejo, tarefa para qual, além da convivência com os trabalhadores da vila de 
Lavre, foi de especial relevância o acesso aos manuscritos entregues ao escritor por  
João Domingos Serra  pessoa que inspiraria a criação do protagonista do romance, 
Domingos Mau-Tempo. Esses manuscritos, na forma de diário, falam da vida de luta 
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e privações da família de João Serra durante a ditadura salazarista. Sob o título Uma 
família do Alentejo, foram publicados pela Fundação José Saramago em 2010. No 
prefácio à edição, Saramago rememora o contato com João Serra. Conta que, ao saber 

-lo, o que não 
tardou a ocorrer. Serra apresentou os manuscritos a Saramago, que, ao iniciar a 
leitura, deu-se conta da riqueza dos relatos ali registrados: 
 

[...] pus-me a ler, com a ideia de ir copiando à mão as 
passagens mais interessantes, mas rapidamente compreendi 
que nem uma só daquelas palavras poderia perder-se. Não 
terminei a leitura. Meti uma folha de papel na máquina e 
comecei a trasladar, com todos os seus pontos e vírgulas, 
incluindo algum erro de ortografia, o escrito de João Serra. 
Tinha enfim livro. Ainda tive de esperar três anos para que a 
história amadurecesse na minha cabeça, mas o Levantado do 
Chão começou a ser escrito nesse dia, quando contraí uma 
dívida que nunca poderei pagar (SARAMAGO apud SERRA, 
2010, p.12-13). 

 
Nos diálogos com Reis (2015, p.44-

escrito daquela maneira pelo facto de ter estado no Alentejo e de ter ouvido contar 

às pessoas que contaram as suas hist
p.103). Ainda nos mesmos diálogos, o autor relembra ter feito uma consideração a 
um leitor de sua obra: 
 

Quando aconteceu algumas pessoas dizerem que não 
entendiam nada, a minha única resposta, nessa altura, já há 
muitos anos  em 1980, quando o Levantado do Chão saiu , 
foi: leiam uma página ou duas em voz alta. E depois acontecia 

O leitor há-de ouvir, dentro da sua cabeça (o leitor não tem 
que andar lá em casa a chatear a família lendo o Memorial do 
Convento ou O Evangelho Segundo Jesus Cristo em voz alta), a 

2015, p.107-108). 
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Por força do foco narrativo na terceira pessoa, Levantado do chão é um 
romance homofônico ou monológico, conforme delineado pela teoria bakhtiniana, 
pois, na narrativa, os fatos fictícios se apresentam sob o ponto de vista uno do 
imaginário do autor-narrador. A análise da obra evidencia, porém, que o autor 
exercita diversos modos narrativos que, por vezes, revelam sua própria voz e, por 
outras, misturam vozes que se alternam e confluem para a veemente acusação 
contra um estado de imoralidade social ao qual está submetido o protagonista e sua 
família. Determina este estado a dominação classista mantida através de gerações, 
por meio da distribuição desigual do trabalho e da riqueza dele gerada. 

O procedimento da polifonia narrativa não se constrói apenas pela 
pluralidade de vozes, mas também pelo caráter dialógico e inacabado dos discursos 
produzidos por meio dessa técnica. O autor-narrador participa da narrativa em pé 
de igualdade com as personagens, em seu eterno processo de experimentação 
linguística e questionamento sobre sua própria consciência e sobre a consciência 
humana.  

Tomada pela acepção de Bakhtin (2011), a tese da morte do autor difundida 
nos estudos literários na modernidade, que postula o rebaixamento de sua 
autoridade no texto através justamente da apologia à polifonia narrativa, evidencia 
a transição estética de um monologismo para um dialogismo: na representação 
dialógica, a voz do autor não se apaga, mas perde a autoridade que lhe é atribuída 
no romance homofônico monológico. E, no  processo de o romance conformar-se em  
existência material, ou seja, ser lido e tornar-se discurso por força da circulação em 

so que 
as criou e começam a levar uma vida autônoma no mundo, e de igual maneira o 
mesmo se dá com o seu real criador-  

Medina (2016) diz que a polissemia e a polifonia presentes no texto oriundo 
do trabalho de campo são consequências da necessidade de evocar os vários 
protagonistas da circunstância humana que compõem a narrativa da 
contemporaneidade. Assim, exercitar a autoria coletiva, como Saramago fez, leva o 
leitor a colocar em questão sua própria visão de mundo. Isso porque há, pela escrita, 
um espaço de diálogo que busca a compreensão e gera a possibilidade de 
transformação do texto e do leitor por meio da criação de relações mútuas de 
cumplicidade. 

No caso de Levantado do chão, este estudo considera admissível que o 
escritor produziu, a partir dessa experiência única na vila de Lavre, um movimento 
de aproximação com procedimentos de apuração jornalística caracterizados pela 
imersão na cena dos acontecimentos, pela recolha de relatos plurais, pela 
observação direta da realidade. E o fez não por um desejo tardio de exercitar 
técnicas da reportagem, mas por ter, como observador privilegiado e atento que 



 
REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.12, vol. 2, agosto, 2020  ISSN 2359 3679 
   48 
 

 
 

sempre foi, a consciência dos elementos de que necessitava para construir a história 
que almejava narrar. 

Em referência a esse método específico de pesquisa que Saramago adotou, 
tem-se em conta que os estudos de sua obra tradicionalmente consideram o viés da 
História. A intenção deste artigo não é subverter tal tradição, mas destacar a 
habilidade de Saramago em ouvir, registrar e transpor informações colhidas, 
identificada nesta investigação como anterior à produção romanesca do autor. O 
trabalho de campo, se é método historiográfico usual, é também, e talvez muito mais, 
matéria do trabalho jornalístico em interface com a etnografia. De toda maneira, 
uma e outra dimensão se entrecruzam no fazer literário de Saramago para culminar 
numa escrita que tem como foco principal a dimensão humana. 
 

 
 

Com o êxito do movimento militar que sepultou a ditadura salazarista, José 
Saramago atuou, a partir de março de 1975, como diretor-adjunto do jornal que 
naquela ocasião serviria de porta-voz ao governo revolucionário, o Diário de 
Notícias. Segundo Figueira (2020, p.323), a postura de Saramago à frente desse 
veículo 

dos momentos mais agitados da revolução, o escritor se envolveu com o jornalismo 
de caráter interventivo, abordando temas que refletiam o contexto político e social 
da época.  

Nessa fase, as reflexões de Saramago passaram a ecoar na esfera pública 
portuguesa, principalmente no contexto dos embates políticos entre os diferentes 
grupos que assumiram a tarefa de gerir os destinos de país. Como destaca Figueira 
(2020, p.323), numa época de polarização política extrema, o escritor acreditava 

lidade de seu 
país para vencer a batalha e alcançar o ideal de uma sociedade mais justa e 
igualitária, a partir do processo revolucionário em andamento. Por isso, ao tomar 
posse na diretoria do Diário de Notícias
construção do socialismo e o DN vai ser um instrumento nas mãos do povo 

-324). 
De fato, Saramago pareceu ver no jornalismo um tipo de escrita que 

favoreceria a intervenção social em direção à formação de consciências, ou pelo 
menos, por força de seus modos de circulação e relação com o público, como um 
espaço a ser disputado. Para o jornalista José Carlos Vasconcelos, editor do Jornal de 
Letras, seja na imprensa ou na literatura, Saramago sempre t
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Se calhar até tem a ver com a sua vertente convictamente 
comunista. Era uma pessoa muito racional, mas tinha essa 
ideia muito arraigada de missão, de serviço e de corresponder 
à expectativa das pessoas. Tinha um pouco 
no bom sentido; o homem que leva a palavra, que leva a boa 
nova e que entende que pode contribuir para a 
conscientização das pessoas, para elas tomarem consciência 
dos problemas do país e do mundo. Quer dizer, de fato uma 
pessoa que luta pelos ideais e pela justiça e pelo que entende 
estar certo2. 

 
Em Levantado do chão, Saramago alude à força transformadora de uma 

comunicação revolucionária. Na obra, há trechos que parecem tratar do meio jornal 
como elemento de agitação política e propaganda antifascista. Primeiro, o narrador 
saramaguiano constrói uma metáfora da vigilância dos governos e do medo dos 
poderosos de que o povo tivesse acesso à informação, por meio de uma anedota 
contada a João Mau-Tempo por seu pai, António, intitulada 

 
 

Como toda a gente sabe, a lebre é curiosa [...] e tanto assim 
que há caçadores que descobriram um sistema, põem-se de 
atalaia atrás dum valado e quando a lebre se chega para saber 
as notícias, trás, fogo nela, o pior é que o jornal fica 
esfarrapado pelo chumbo e tem de se ir arranjar outro, já se 
viu um caçador com uma cartucheira de jornais, até parecia 
mal, [...] e então armado daquele aparato, pedra, jornal e 
pimenta, é só esperar, [...] Coitada, nem desconfia, vai naquela 
ânsia de saber as notícias, corre para o jornal e começa a ler, 
é uma lebre feliz e contente, não lhe escapa uma linha, mas eis 
senão quando chega o nariz ao montinho da pimenta e funga, 
E que é que acontece, O mesmo que lhe aconteceria a si se lá 
estivesse, espirra, bate com a cabeça na pedra e morre, E 
depois, Depois é só ir buscá-la, mas, querendo, passa-se por lá 
umas horas mais tarde e então é um cinturão de lebres, atrás 
de uma foi outra, é o que têm, são muito curiosas, não podem 
ver um jornal (SARAMAGO, 1982, p. 282-283). 
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João, Gracinda e Maria Adelaide, das gerações vindouras da família alentejana 
retratada no romance, mais tarde serão comparados às lebres pelo narrador. Os 
filhos e netos de Domingos Mau-Tempo são representantes de uma evolução da 
tomada de consciência dos portugueses ao longo da história, até a Revolução dos 
Cravos, num percurso marcado por atos de violência por parte do governo ditatorial 
e resistência crescente do lado proletário e camponês. João é preso por seus 
posicionamentos políticos; o marido de Gracinda, Manuel Espada, é considerado o 
primeiro grevista do Alentejo, e pelos olhos azuis sonhadores de Maria Adelaide 
vemos a revolução vermelha triunfar ao fim do romance. A epopeia de Saramago 
narra um processo duradouro e doloroso, pelo qual o povo de Portugal passa até 
levantar-se do chão, e no qual se fizeram necessários o engajamento e a mobilização. 
 Esta é, de certa maneira, também a história do neto de lavradores da aldeia 
da Azinhaga que, não podendo dar continuidade aos estudos por ter de trabalhar, 
comportou-se como uma lebre curiosa e passou a frequentar assiduamente 
bibliotecas públicas da capital portuguesa a partir dos anos 1940. E que, 
compreendendo a origem das dores de sua gente, aproxima-se do Partido 
Comunista Português nos anos 1960. Entre as primeiras atividades que Saramago 
desempenhou para o PCP está a distribuição do Avante!, uma publicação do partido 
que circulava clandestinamente durante a ditadura salazarista, como relembra o 
escritor Urbano Tavares Rodrigues (FUNDAÇÃO JOSÉ SARAMAGO, 2011, p.464): 

Diário de Lisboa [no qual Saramago atuou como editorialista entre 1972 e 1973] já 
nos começos dos anos 70, dizendo- Avante! 
O Avante! parece ser homenageado em Levantado do chão através das folhinhas 
informativas que aparecem debaixo de pedras ou nos bolsos dos homens a quem a 
ditadura considerava inimigos e levava à prisão e à tortura.  

Tais reflexões são reveladoras da necessidade que José Saramago teve de 
intervir em seu tempo. E assim o fez, seja nos jornais em que trabalhou, seja por 
meio da literatura de ficção que produziu, seja no papel de intelectual público, tarefa 
cotidiana que exerceu com desassombro até o fim da vida. 
 
3 A terra a quem trabalha  
   

A trajetória de José Saramago na imprensa portuguesa e a proximidade desse 
período com a fase de produção de Levantado do chão guardam relações estreitas 
com a atuação política do escritor, orientada na vertente comunista. Essa ambiência 
nos acontecimentos públicos a partir do cargo de diretor adjunto que desempenhou 
no Diário de Notícias, jornal então estatizado pelo governo revolucionário, está 
expressa no romance que começa a nascer em 1976, e que tem como pano de fundo 
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a questão agrária em Portugal, tema para o qual Saramago sempre atentou. Nos 
registros de intervenções intelectuais do escritor, em entrevistas e artigos, é 
frequente a defesa da distribuição igualitária da terra. 

Ao passo que as diferenças de acesso ao trabalho e as dificuldades 
econômicas decorrentes da subutilização das propriedades agrícolas foram se 
agudizando em Portugal, durante o Estado Novo (1933 1974), a reivindicação 

(2002), entidades de diferentes matrizes ideológicas constataram que havia um 
problema de distribuição e de produtividade das terras agricultáveis no país. A 
partir de 1974, os camponeses organizados em cooperativas ocuparam áreas que 
utilizaram para produção agrícola, refletindo uma mudança que se intensificaria em 
Portugal durante o governo revolucionário iniciado em 25 de abril.  

O movimento de ocupação de propriedades no sul proporcionaria o início da 
ruptura de uma lógica perversa na qual um pequeno número de grandes 
latifundiários eram proprietários da maior parte das terras. Com apoio do Estado 
governado pela Junta de Salvação Nacional, de sindicatos e do Partido Comunista, o 
movimento dos camponeses resultou na reforma agrária que se estenderia pelos 
anos seguintes (CUNHAL, 1975; GERVÁSIO; MIGUEL, 1975).  

Com o olhar sempre atento aos acontecimentos referentes ao tema, em 1976 
Saramago escreveu um artigo de opinião para o jornal Diário de Lisboa, direcionado 
a Antônio Ramalho Eanes, no qual apela para que o primeiro presidente eleito após 
o 25 de abril dedique maior atenção às demandas dos camponeses:  
 

Agora imagine Vossa Excelência que tinha resolvido chamar à 
sua mesa [...] três casais ali do Alentejo, da Reforma Agrária. 
[...] Mas, ah, senhor presidente, que salto para a frente teria 
dado este país se Vossa Excelência tem cometido o rasgo de 
chamar um casal da Lobata, um casal da Benavila, um casal da 
Comenda! Estou que seria uma revolução (SARAMAGO, 1999, 
p.14-15). 

 
À época da veiculação do texto, Saramago vinha estreitando laços com os 

camponeses alentejanos e sempre que pôde, utilizou os espaços públicos que 
dispunha para reverberar as demandas daqueles trabalhadores. Manteve relações 
de amizade especialmente com o casal Mariana Amália e João Basuga, ao qual 
também dedicou um artigo que tinha como discussão de fundo a chamada Lei 
Barreto. A lei representara um retrocesso no processo de expropriações de 
latifúndios para criação de cooperativas, em 1977: 
 



 
REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.12, vol. 2, agosto, 2020  ISSN 2359 3679 
   52 
 

 
 

Amigos somos, João Basuga, amigos de uma amizade que 
certa gente em Portugal tudo fez para que não existisse 
nunca: a amizade que, com uma simplicidade que a essa 
mesma gente tira o sono, liga o intelectual e o trabalhador, o 
escritor que em Lisboa vive e o operário agrícola nascido, 
criado e amargado no Alentejo [...]. 
Contigo, com a Mariana Amália tua mulher, com os teus filhos, 
aprendi ou confirmei duas ou três coisas fundamentais [...]. 
Aqui, na cidade, a «Lei Barreto» desanimou muitos de nós [...] 
porque tal lei é uma iniquidade, e a nossa estúpida confiança 
se recusava a acreditar que desvergonhas assim ainda fossem 
possíveis num país que fez uma revolução, provou a 
liberdade, avançou uma constituição (SARAMAGO, 1999, 
p.38). 

 
As repercussões sobre a distribuição equânime da terra em Portugal se 

fizeram sentir pelo menos até meados dos anos 2000 e, ao longo desse período, o 
assunto mereceu comentários constantes de um escritor cujas preocupações se 
estenderam também aos graves problemas enfrentados pelos trabalhadores rurais 
do Brasil e do México, entre outros países. Em artigo publicado na revista Visão, em 
30 de dezembro de 1997, Saramago comentou: 
 

A polícia militar do Brasil e os pistoleiros à ordem dos 
latifundiários assassinam camponeses que apenas reclamam 
uma reforma agrária, mas os crimes não são punidos. Grupos 
vinculados ao partido que governa o México e aos 
terratenentes que o protegem e por eles são protegidos, 
trucidam à vontade quantas vidas encontram pela frente, sem 
olhar a sexos nem idades. Olhando, porém, isso sim, a 
condições: só os pobres é que são chacinados, só àqueles que 
não tinham mais do que a triste vida, a vida lhes é tirada. Há 
que perguntar por quê. Sabe-se quem mata, mas não se sabe 
quem manda matar. A mão que paga ao assassino esconde-se, 
só vemos (quando vemos) a mão que dispara ou degola. Os 
índios de Chiapas morrem porque não ousamos apontar a 
dedo os criminosos (SARAMAGO, 1999, p.200). 

 
Este texto foi publicado em um cenário de intenso envolvimento do escritor 

com questões humanitárias e políticas globais, entre elas o direito à terra. Naquele 
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mesmo ano, Saramago esteve no Brasil e criticou o então presidente Fernando 
Henrique Cardoso em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, instando-o a tratar do 
tema universal da reforma agrária que, no nosso caso, toma proporções 
gigantescas, uma vez que milhões de famílias necessitam de terra em um continente 
como este 997, não paginado). 

À época em que Saramago deu esta declaração, era lançado o livro de 
fotografias Terra, de Sebastião Salgado, para o qual escreveu um prefácio 
denunciando a violência do Estado brasileiro contra os trabalhadores sem-terra, 
ilustrada pelos massacres de Eldorado dos Carajás, em 1996, e de Corumbiara, em 
1995, promovidos pela Polícia Militar. 
 

Os 19 mortos de Eldorado dos Carajás e os 10 de Corumbiara 
foram apenas a última gota de sangue do longo calvário que 
tem sido a perseguição sofrida pelos trabalhadores do campo, 
uma perseguição contínua, sistemática, desapiedada, que 
[vem] cobrindo de luto a miséria dos camponeses de todos os 
estados do Brasil (SARAMAGO, 1997, não paginado). 

 
No texto, Saramago relembra o número de mortos que a luta pela terra 

causou no Brasil e as cinco décadas de omissão do Estado brasileiro na resolução da 
questão agrá
obra literária para embasar sua indignação:  
 

Oxalá não venha nunca à sublime cabeça de Deus a ideia de 
viajar um dia a estas paragens para certificar-se de que as 
pessoas que por aqui mal vivem, e pior vão morrendo, estão a 
cumprir de modo satisfatório o castigo que por ele foi 
aplicado [...]. Se, porém, o dito Deus, não fazendo caso de 
recomendações e conselhos, persistisse no propósito de vir 
até aqui, [a] penúltima imagem que ainda viu foi a de 
espingardas apontadas à multidão, o penúltimo som que 
ainda ouviu foi o dos disparos, mas na última imagem já havia 
corpos caídos sangrando, e o último som estava cheio de 
gritos e de lágrimas (SARAMAGO, 1997, não paginado).

 
Deus aparece neste prefácio da mesma maneira que figura em algumas obras 

da ficção saramaguiana, dentre elas Levantado do chão, no qual é tratado como uma 

mesmo passo, têm-nos 
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contexto do livro Terra não há uma crítica direta a uma ou outra religião, mas ao 
lugar que a ideia de deus ocupa no imaginário social coletivo e ao modo como essa 
ideia não responde a demandas por justiça social. No romance, entretanto, a Igreja 
Católica está particularmente associada à manutenção dos interesses dos donos de 
fazendas e deus, caso exista, é apresentado pelo autor como o culpado por tantas 
dores por que passam os personagens camponeses. Para Camile Tesche (2007, p. 

-se de maneira autoritária e 
às vezes imperfeita, semelhante às dos que estavam sentados nas cadeiras do poder 

 
Declaradamente ateu, Saramago estabeleceu intenso diálogo com a temática 

do sagrado tanto em sua obra quanto em sua atuação como intelectual público e, 

incidência, no mundo e em nossas vidas, do fator Deus, entendido como um fato 
Levantado do chão, obra 

para a qual Saramago conseguiu transpor sua visão a respeito de uma causa para 
uma peça estética que retrata a vida, a história e a luta do povo camponês de 
Portugal, há  
 

pregado aos homens que começavam a levantar-se do chão. 
Tal proposta de certa forma já está subentendida na abertura. 
O livro vai das origens primeiras e, a seguir, às da terra 
portuguesa até o momento que uma nova era começa a 
delinear-se, era de libertação e justiça (BERRINI, 1998, p. 196 
apud TESCHE, 2007, p.80).  

 
Do mesmo modo, no prefácio de Terra, o escritor apela à capacidade dos 

home

frente a ideias que produzem desigualdades, como a injusta distribuição da terra e 
da riqueza dela gerada. As reflexões para as quais o prefácio de Saramago abre 
espaço encontram consonância com a letra da canção interpretada por Chico 
Buarque e Milton Nascimento no CD que acompanha o livro de fotografias de 

de  assentados do Movimento dos Sem-Terra (MST). A música Levantados do chão  
é construída com frases interrogativas que evocam, da mesma forma que na obra de 

mo então? 
Desgarrados da terra? / 3.



 
REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS  

n.12, vol. 2, agosto, 2020  ISSN 2359 3679 
   55 
 

 
 

Deste modo, a análise da vida, da obra e da trajetória intelectual de José 
Saramago revela que, em Levantado do chão, além de estabelecer definitivamente a 
transgressão gramatical no uso peculiar da pontuação, o autor estabelece também 
um modo de produção literária calcado na pesquisa histórica aprofundada e na 
escrita com conhecimento de causas que defendeu, sempre que teve oportunidade. 
É escusado dizer que essa obra resulta não somente da reclusão de Saramago numa 
aldeia do Lavre, onde conviveu com as famílias que se sustentavam sob formas de 
produção baseadas no cooperativismo, como também das raízes do escritor nascido 
na aldeia camponesa de Azinhaga. 
 
Considerações finais 
 

Antes da boa repercussão que sua obra obteve no início dos anos 1980, com 
o lançamento de Levantado do chão e depois de Memorial do convento (1982), 
Saramago já se tornara conhecido em Portugal por sua atuação como tradutor, 
crítico literário, poeta, cronista e pela passagem por veículos de imprensa daquele 
país. Só após a contrarrevolução de 25 de novembro de 1975, que o afastou do Diário 
de Notícias, é que se retirou do jornalismo e passou a aliar uma literatura 
amplamente consumida e debatida com uma vigorosa atuação discursiva nos meios 
de comunicação, em favor de múltiplas causas humanitárias e de demandas por 
justiça social global.  

Dentre as incontáveis entrevistas que concedeu, os abaixo-assinados que 
subscreveu e as conferências, artigos e cartas abertas que assinou a respeito das 
causas que considerava justas e urgentes, está o apoio ao Movimento dos 
Trabalhadores Sem-terra do Brasil. O livro de fotografias de Sebastião Salgado para 
o qual escreveu o prefácio e que incluiu CD com quatro músicas inéditas de Chico 
Buarque, teve a receita das vendas revertida para o MST, o que ajudou na construção 
da Escola Florestan Fernandes, no interior de São Paulo, onde há uma biblioteca com 
o nome de José Saramago3.    

Falecido aos 87 anos, em 18 de junho de 2010, até os últimos meses de vida 
o escritor manifestou publicamente sua preocupação com a situação dos palestinos 
de Gaza, com a violência contra as mulheres e com a independência dos países da 
África. No ano de sua morte, cedeu integralmente os lucros de uma edição especial 
de A jangada de pedra para os desabrigados pelo terremoto que devastou o Haiti. 

Filiado ao Partido Comunista desde 1969, Saramago reservou parte especial 
de suas reflexões ao pensamento sobre as democracias. Declarava a atualidade 
premente do marxismo para entender a sociedade, mas não deixou de criticar os 
regimes comunistas que considerava desvirtuados por governos de países onde 
ocorreram episódios de violação de direitos humanos e censura a artistas, o que 
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repudiou veementemente. Suas intervenções se compaginavam com as metáforas 
elaboradas em seus romances, cujas temáticas suscitaram seguidas discussões a 
respeito do trabalho, da terra, da escrita histórica, da religião, das mídias, dos 
governos, das elites econômicas, dos afetos, da morte, enfim, das variadas 
dimensões do humano em sociedade. 

Saramago convida a uma reflexão sobre a humanidade, construindo suas 
obras por meio de caminhos metódicos que guardam aproximação com os diversos 
campos das ciências sociais e humanas. No caso de Levantado do chão, produzido a 
partir de experiência no Alentejo, o escritor realiza um movimento de aproximação 
com as técnicas de apuração jornalística em interface com a etnografia, 
caracterizado pela imersão na cena dos acontecimentos, pela recolha de relatos 
plurais e pela observação direta da realidade. No caso de seus particulares métodos 
de feitura, é admissível que este romance possa não ser considerado inteiramente 
ficcional, posto que se compõe, em partes, de relatos oriundos do diário de um 
camponês que vivia na vila de Lavre quando o autor lá esteve. Neste sentido, vale 
lembrar das palavras do escritor Armando Baptista-Bastos, para quem Saramago 

literatura tem, obrigatoriamente, de dar notícias da condição humana e do que 
FUNDAÇÃO JOSÉ SARAMAGO, 2011, p.346). 

Neste sentido, é possível entender a figura de Saramago, em relação a sua 
vida e obra, como a de um intelectual público que assumiu a missão de intervir em 
defesa das culturas, da justiça social, das liberdades individuais e do permanente 
questionamento dos sistemas políticos. Uma missão cumprida por um discurso 
contundente na esfera pública e por uma literatura que teve como foco principal os 
paradoxos do ser humano.  
 

Notas 
 

1 Entrevista concedida por João Céu e Silva a Maria do Socorro F. Veloso em 18 de 
fevereiro de 2015, em Lisboa. Gravada. 
2 Entrevista concedida por José Carlos Vasconcelos a Maria do Socorro F. Veloso em 
6 de fevereiro de 2015, em Lisboa. Gravada. 
3 Com informações da Secretaria Nacional do MST; disponíveis em: 
<https://mst.org.br/2010/06/22/saramago-um-camarada-de-todas-as-horas-
dos-sem-terra-do-brasil/>. Acesso: 18 jun. 2020. 
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