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1 Considerações iniciais 

 
Levantado do chão (1980), de José Saramago, relata a saga da família Mau-

Tempo desde seus primórdios, utilizando-a como fio narrativo para tratar de três 
quartos de século da história de Portugal
da ressurreição do povo português marcada pelo fim do regime ditatorial de 

 Conforme esclarece Oliveira Neto,  
 

o escritor, a fim de compor a trama da narrativa, 
empreendera uma longa pesquisa junto aos trabalhadores 
rurais do Alentejo, fazendo o romance respirar ares de uma 
tese cujo objetivo principal era o de trazer à tona nas malhas 
da História aquilo que ficou silenciado do lastro de uma 
oficialidade, mas que resistiu na rede de memória do povo 
alentejano. (2010, p.3), 

 
Assim, há nessa obra a trajetória do latifúndio português, mais 

especificamente, alentejano, da sua gênese, no início do século XX, com a 
implantação da República, ao seu apocalipse, com a Revolução dos Cravos. Para 
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tanto, o narrador conta, como já adiantado, a história de várias gerações dos Mau-
Tempo, que, consoante Oliveira Neto, 
português, constituindo, destarte, as linhas de uma nova epopeia lusíada; 
entretanto, não se fecha a essa constatação, são eles também a coletivização do povo 

 (2010, p.4). O narrador resgata até mesmo a camponesa cuja inocência 
foi roubada, aos pés de uma fonte (figura reaparecida várias vezes durante a 
narrativa), por um estrangeiro que acompanhava Lamberto Horques (patriarca do 
clã dos Bertos, donos do latifúndio onde se passa toda a ação) e que deixou como 
herança apenas os olhos azuis, poucas vezes aparentes em seus descendentes e que 
eram marcas da submissão e da bastardia (GOMES, 1986). 

Duarte (2011), em artigo em que estabelece alguns parâmetros para a leitura 
do romance, afirma que são várias as perspectivas de análise; assim sendo, aqui se 
toma como foco de estudo a presença da religiosidade em Levantado do chão, mais 
especificamente, o empréstimo de passagens que se assemelham aos textos bíblicos 
e de símbolos e rituais católicos que se entrecruzam e caracterizam tempos, pessoas 
e acontecimentos que tiveram algum contato com essa família protagonista. 

Ainda, percebendo a importância do número três e sua simbologia na 
narrativa  figurando, por essa razão, em diversos trechos (três gotas de sangue, de 
três em três horas, 72 horas etc.) , como mote para o desenvolvimento desta 
análise, entende-se a família Mau-Tempo como um ser uno, cuja história é contada 
a partir de três personagens: Domingos Mau-Tempo, João Mau-Tempo e Maria 
Adelaide Espada, numa espécie de trindade terrena representativa de três 
tempos/comportamentos do povo português, em maior medida, e alentejano, em 
específico: o subjugo, o questionamento e a esperança, respectivamente.  

 
2 Uma nota sobre a trindade 
 

Nada mais natural a um autor português que viveu durante um regime 
ditatorial que tinha como um de seus braços direitos a Igreja Católica do que ter 
presente em suas obras aspectos simbólicos similares àqueles utilizados pelo 
discurso de poder, como uma espécie de crítica a ele. É justamente o que informa 
Tesche (2007, p.72-73) em sua dissertação, abordando o uso da Igreja pelo regime 
então vigente, assim como a estratégia de Saramago, que revê esse emprego, dando 
novo significado: 

Para abafar ideais outros que não fossem os salazaristas, no 
entanto, a manipulação dos aparelhos de informação e 
educação não era suficiente. Por isso, Salazar convocou uma 
instituição que, desde sempre, havia sido braço direito de 
Portugal: a Igreja católica. Seus discursos, apoiados em idéias 
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como redenção e castigo, incutiriam no povo, com mais 
facilidade, a justiça daquele quadro. Os ensinamentos e 
discursos da fé cristã seriam importantes armas para a 
manutenção do regime, e José Saramago, ao passar em revista 
os sustentáculos do regime salazarista, não poderia deixar de 
rever esta relação. Escritor-leitor da tradição cultural de seu 
país, ele dispersa a instituição e a fé católicas em seu romance. 

 
Assim, antes de iniciar a análise propriamente dita, cumpre destacar que a 

trindade terrena aqui trabalhada se trata de uma desconstrução/ressignificação 
daquela divina, aos moldes da própria crítica do autor ao salazarismo.  

Na doutrina católica, a Santíssima Trindade representa o mistério central da 
fé cristã, tendo sido ressaltado pelo Concílio Vaticano II. Como mistério, não pode 
ser entendido racionalmente, mas está na origem da fé viva da Igreja, 
principalmente através d
e a comunhão do Espírito Santo estejam com  (2Cor 13, 13; cf. 1Cor 12, 4-
6; Ef 4, 4-6) já pronunciavam os Apóstolos . A Doutrina da Fé Santo 

Espírito Santo procede do Pai enquanto fonte primeira e, 
 (A 

Trindade, 15, 26, 47) (CNBB, 2018). 
Pai, Filho e Espírito Santo representam, portanto, a consubstanciação de um 

Deus que é uno. Eis o ponto de aproximação com a trindade terrena representada 
na obra em análise, uma vez que aqui se entende os Mau-Tempo como um ser uno. 
Assim, não se busca compreender essa família como envolta por certa santidade, até 
porque, de acordo com o narrador, Deus e o diabo não existem; como disserta 

padecimentos do povo, mas, ao mesmo passo, tem-  
(2007, p.82). Por outro lado, ela é marcada pelas chagas humanas, indicando 
comportamentos que podem ser extrapolados para a sociedade rural subjugada de 
cada tempo, numa espécie de evolução do próprio cidadão português/ alentejano. 

 
3 O subjugo ou o criador  

 
Antes de principiar a saga da família por Domingos, o narrador traz nas 

primeiras páginas uma evocação ao Gênesis, neste caso, para a descrição sobre a 
criação do latifúndio: 

 
O que mais há na terra, é paisagem. Por muito que do resto 
lhe falte, a paisagem sempre sobrou, abundância que só por 
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milagre infatigável se explica, porquanto a paisagem é sem 
dúvida anterior ao homem, e apesar disso, de tanto existir, 
não se acabou ainda. [...] 
Não faltam cores a esta paisagem. Porém, nem só de cores. Há 
dias tão duros como o frio deles, outros em que se não sabe 
de ar para tanto calor: o mundo nunca está contente, se o 
estará alguma vez, tão certa tem a morte. E não faltam ao 
mundo cheiros, nem sequer a esta terra, parte que dele é e 
servida de paisagem. [...] 
É uma terra ainda assim grande, [...]. A terra. Também como 
palma de mão coberta de linhas e caminhos, suas estradas 
reais, mais tarde nacionais, senão só da senhora câmara, e 
três manifestas são elas aqui porque três é número poético, 
mágico e de igreja [...]. Tanta paisagem. Um homem pode 
andar por cá uma vida toda e nunca se achar, se nasceu 
perdido. E tanto lhe fará morrer, chegada a hora. [...] 
De guerra e outras pestes se morreu muito neste e mais 
lugares da paisagem, e no entanto quanto por aqui se vai 
vendo são vivos: [...]. 
Correram assim os rios, quatro estações pontuais por ano, 
que essas estão certas, mesmo variando. A grande paciência 
do tempo, e outra, não menor, do dinheiro, que, tirante o 
homem, é a mais constante de todas as medidas, mesmo como 
as estações variando. [...] 
O lugar do dinheiro é um céu, um alto lugar onde os santos 
mudam de nome quando vem a ter de ser, mas o latifúndio 
não. 
Madre de tetas grossas, para grandes e ávidas bocas, matriz, 
terra dividida do maior para o grande [...]. Levou séculos para 
chegar a isto, quem duvidará de que assim vai ficar até à 
consumação dos séculos? 
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, 2013, p. 9-12). 
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O contar doutra maneira refere-se à história dos Mau-Tempo, a começar por 
Domingos, sapateiro, de espírito inconstante e com fama de bêbado, e sua 
peregrinação com mulher e filho de colo em busca de novo local para trabalhar e 
viver. A travessia inicial  afinal, a trajetória deste casal, Domingos e Sara da 
Conceição, é marcada por várias mudanças , em cima de um burro emprestado e 
acompanhada por uma chuva atípica para a estação, traz reminiscências tanto da 
fuga de Maria e José para o Egito quanto da peregrinação em busca da terra 
prometida, assim como do dilúvio divino (por ser a chuva assim referida pelo 

de Lopes (2008, p.2). 
Neste núcleo familiar, a religiosidade encontra lugar em Sara da Conceição, 

que, com João ao colo, em certo ponto da viagem, não havendo luz a 
da cruz sobre o rosto do filho. A estas horas é melhor que se defenda o corpo e se 

negativo já revela seu sobrenome, representa o povo submisso ao poder instituído, 
sem voz e em constantes andanças em busca de reconhecer um lugar como seu, mas 
sempre retornando ao status quo. O destino deste, aliás, é adiantado pelo narrador 
por meio de mais um simbolismo, na história do suicídio do homem que se 
transformava em galinha. A morte da personagem é, de fato, o único momento em 
que se torna senhor de alguma coisa; eis o episódio: 

 
Domingos Mau-Tempo não diz palavra, não faz outro gesto, 
ainda está a ouvir o que lhe foi dito, e para tudo entender bem 
não pode ficar ali. Volta as costas, desanda por onde veio, 
percorre o caminho ao longo da ribeira [...]. Talvez murmure, 
Terra maldita, só por grande tristeza o estará dizendo, que de 
razões particulares não encontraria uma, ou todas são, e 
então nenhuma terra escapará a sentença, todas malditas, 
condenadas, condenadoras, dor de estar nascido. [...] 
Domingos Mau-Tempo deita-se numa sombra rala, e olha o 
céu sem saber o que olha. [...] Não está a pensar, salvo se 
pensamento é a passagem lenta de imagens, para trás, para 
diante, e uma palavra solta, indecifrável, que de vez em 
quando rola como pedra que sem porquê caísse do monte. [...]. 
Ver coisas destas, e nem bebido está. Apenas dorme e sonha. 
[...] 
Poderia ter sido a tarde toda neste sonhar e foram poucos 
minutos. O sol mal se mexeu, não há diferença nenhuma nas 
sombras, Monte Lavre não cresceu nem minguou. [...] Depois 
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meteu a mão no alforje, tirou uma corda [...]. Andou, mirou, 
parecia um proprietário a avaliar a colheita, calculou alturas 
e resistências, e enfim determinou o lugar onde iria morrer. 
Passou a corda pelo ramo, atou solidamente, e sentado nele 
fez o laço e atirou-se para baixo. De enforcamento nunca 
ninguém morreu tão depressa (SARAMAGO, 2013, p.52-54). 

 
-Tempo é o homem da casa, o mais 

com ele principia a segunda fase desta trindade principal, representação de tempos 
de questionamentos e de tomada de consciência política em relação à exploração 
social perpetrada pelo latifúndio (LOPES, 2008). 

 
4 O questionamento ou o divulgador 

 
Alfabetizado nas primeiras letras, apesar de trazer em seus olhos azuis a 

herança da submissão secular, João Mau-Tempo sonha com uma vida melhor por 
meio do serviço militar; no entanto, tal caminho lhe é negado na inspeção. Ao 
retornar triste para Monte Lavre, começa a recordar que 

 
a terra não exige extremas elegâncias [...] lembra-se do 
capote, dos bailes, das namoradas mais a sério ou mais a 
brincar, e esquece a mágoa de ali viver, preso àquele chão, tão 
longe de Lisboa, se a tanto alguma vez se atreveu a aspirar, se 
não foi tudo sonho de mocidade, que para isso a temos, para 
sonhar (SARAMAGO, 2013, p.69). 

 
Assim, aceita seu destino de continuar trabalhando de sol a sol no latifúndio. 

Constitui família com Faustina, com quem tem três filhos (um menino e duas 
meninas)  mais uma vez, o número três tem lugar na narrativa. No episódio de suas 
núpcias, mais um simbolismo religioso apresenta-se: sua união carnal, que faz as 
vezes de casamento, é marcada pela partilha da ceia entre marido e mulher. 

 
João Mau-Tempo levava Faustina pela mão, tremiam-lhes os 
castigados dedos, guiava-a sob as árvores e ao rente dos 
matos e das ervas molhadas, e de repente, sem saberem como 
aquilo aconteceu, talvez a canseira de tantas semanas de 
trabalho, talvez tremor insuportável, acharam-se deitados. 
Em pouco tempo perdeu Faustina a sua donzelia, e, quando 
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terminaram, lembrou-se João do pão e chouriço, e como 
marido e mulher o repartiram (SARAMAGO, 2013, p.77). 

 
Adiante, a partilha da ceia acontece novamente, agora tomando parte dela 

também as filhas: 
Isto fazemos ao pão quando cai, tomamo-lo na mão, 
sopramos-lhe de leve como se lhe devolvêssemos o espírito, e 
depois damos-lhe um beijo, mas não o comerei já, parto-o em 
quatro bocados, dois maiores, dois mais pequenos, toma lá 
Amélia, toma lá Gracinda, este para ti, e este para mim, e se 
alguém perguntar para quem foram os dois pedaços maiores, 
é menos do que um animal, porque um animal sei eu que 
saberia (SARAMAGO, 2013, p.206-207). 

 
Em ambos os trechos, é João quem toma o papel daquele que reparte o pão, 

como o faz Jesus, havendo, assim, um ponto de aproximação entre essas personas 
das trindades. E, ainda neste mesmo tema da ceia, é interessante citar o seguinte 
excerto: 

Emenda-te, se ainda vais a tempo, jura que já tiveste vinte 
pontadas, crucifica-te, estende o braço para a sangria, abre as 
ceias e diz, Este é o meu sangue, bebei, esta é a minha carne, 
comei, esta é a minha vida, tomai-a, com a bênção da igreja, a 
continência à bandeira, o desfile das tropas, a entrega das 
credenciais, o diploma da universidade, façam-se em mim as 
vossas vontades, assim na terra como nos céus (SARAMAGO, 
2013, p.81-82). 

  
Nele, tanto a transubstanciação do Cristo quanto a oração do Pai Nosso são 

transpostas e assumidas pelo povo, que doa seu sangue e corpo ao latifúndio, 
seguindo apenas as ordens daqueles que detêm o poder. 

Outro trecho que versa sobre essa mesma simbologia apresenta a bondade 
de dona Clemência, que às quartas-feiras e sábados distribui sua esmola às crianças 
necessitadas do povo: 

 
Quarta-feira e sábado são os dias em que Deus Nosso Senhor 
desce à terra consubstanciado em toucinho e feijão frade. 
Estivesse aqui o padre Agamedes e haveria de clamar heresia, 
apelar para a santa inquisição, contra nós que dissemos que o 
Senhor é um feijão e um coirato, mas o mal do padre 
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Agamedes está na pouca imaginação, habituou-se a ver Deus 
na pastilha de farinha triga e nunca foi capaz de o inventar 
doutra maneira [...]. Mais sabe de transfigurações dona 
Clemência, esposa e cofre de virtudes desde Lamberto ao 
último Berto, que às quartas-feiras e sábados preside à 
composição das esmolinhas, guiando e vigiando a espessura 
da fatia do toucinho escolhido o menos entremeado, melhor 
ainda se só gordura, mais alimenta, passando por escrúpulos 
de pura justiça a rasoira na medidinha do feijão, tudo pela 
caridade de evitar as guerras da inveja infantil [...]. É uma 
cerimónia linda, derretem-se os corações de santa 
compaixão, nenhuns olhos ficam enxutos, nem os narizes [...] 
(SARAMAGO, 2013, p.203-204). 

 
Retornando à segunda pessoa da trindade em análise, João é por duas vezes 

conduzido à prisão sob a acusação de grevista. Na primeira, está em questão o 

 eis novamente a simbologia do 
número três. Aliás, à semelhança da história de Cristo, os grevistas são anunciados 
mais de uma vez pelo narrador como apóstolos, sendo seu milagre não a 
multiplicação dos peixes, mas dos homens. 

João Mau-Tempo é libertado depois de interrogatório, assim como os 
companheiros de Monte Lavre com ele presos sob igual acusação. O mesmo, no 
entanto, não ocorre com Germano Santos Vidigal, que é interrogado, torturado e 
morto, sacrifício que, segundo Duarte, parece representar um rito de passagem: 

 
(2011, p.204). O relato de seu martírio toma semelhanças aos últimos dias de Cristo 
e seu calvário, como bem destaca o narrador: 

 
Levam-no dois guardas, para onde quer que voltemos não se 
vê outra coisa, levam-no da praça, à saída da porta do sector 
seis juntam-se mais dois, e agora parece mesmo de propósito, 
é tudo a subir, como se estivéssemos a ver uma fita sobre a 
vida de Cristo, lá em cima é o calvário, estes são os centuriões 
de bota rija e guerreiro suor, levam lanças engatilhadas, está 
um calor de sufocar, alto [...] lá no alto, vêmo-la por cima do 
muro, pendura uma mulher na corda um lençol, tinha sua 
graça se esta mulher se chamasse Verónica, mas não, é só 
Cesaltina e pouca dada a igrejas. Vê passar o homem entre os 
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guardas, segue-o com os olhos, não o conhece, mas tem um 
pressentimento, encosta o rosto ao lençol húmido como um 
sudário, e diz para o filho que teima em brincar ao sol, Vamos 
para dentro (SARAMAGO, 2013, p.180-181). 

  
Novamente no latifúndio, João permanece com seus questionamentos, ainda 

na companhia de Sigismundo Canastro e Manuel Espada, seu futuro genro, todos 
personificações da lebre, personagem de uma das narrativas de António Mau-
Tempo, filho de João, as quais podem ser assemelhadas às parábolas de Cristo, 
trazendo lições e verdades mediante acontecimentos não passíveis de comprovação. 
Eis a história da caça às lebres: 

 
Como toda a gente sabe, a lebre é curiosa, Ainda mais do que 
o gato, Nem há comparação, basta dizer-se que o gato não 
quer saber do que vai pelo mundo, a ele tanto se lhe dá, ao 
passo que a lebre não pode ver um jornal caído numa estrada 
que não vá logo ver o que se passa, 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, Mas 
então a pimenta, Na pimenta, sim senhor, é que está o segredo 
da arte [...] daí a pouco aparece a primeira lebre, aos saltos, 
morde além, trica por este lado, e de repente fica com as 
orelhas espetadas, viu o jornal, Que faz ela, 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, 
2013, p.305-306). 

 
Como o animal, a curiosidade de João Mau-Tempo leva-o mais uma vez à 

prisão, assim como Sigismundo Canastro. Na passagem que relata sua condução a 
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humana: a morte (a perda trágica do amigo), o afeto (a primeira relação sexual com 
(2008, p.4)  

novamente, a presença do número três na narrativa. Eis o excerto: 
 

A viagem é curta e calada, esgotaram depressa os guardas o 
manancial das graças, sempre as mesmas, e João Mau-Tempo, 
tendo pensado e tornado a pensar, diz consigo mesmo que se 
perdido estiver por cem, por mil se perca, que ninguém 
saberá de sua boca informação que a outros comprometa, 
melhor será que se partam em todo o mundo os espelhos e 
feche os olhos quem a mim vier, para que não veja a minha 
própria cara, se eu falar. Esta estrada tem grandes memórias, 
foi por aqui que morreu Augusto Pintéu ao atravessar a 
ribeira como carro de mulas, e além, por trás daquele cabeço 
me deitei eu pela primeira vez com Faustina, era Inverno e as 
ervas estavam molhadas, como foi que pudemos, o que é a 
mocidade. E vem-lhe à boca o gosto do pão com chouriço que 
depois comeram e era a sua primeira refeição de homem e 
mulher casados à lei da natureza (SARAMAGO, 2013, p.257). 

 
Diferentemente da primeira vez, desta é interrogado, torturado e na prisão 

permanece durante seis meses. No entanto, como adiantado por ele próprio, de João 
não há declarações acusatórias de seus companheiros. 

Ainda sobre esta personagem, importa destacar que, em seu retorno ao 
latifúndio, cruza seu caminho Ricardo Reis, que lhe dá pouso e comida por uma 
noite, trazendo, assim, à lembrança a parábola bíblica do bom samaritano. 

 
5 A esperança ou o concretizador 

 
Finalmente, dando continuidade à trindade terrena, nasce Maria Adelaide, da 

união de Gracinda Mau- -Tempo nos olhos azuis 
(na origem) e Espada no nome [...] [sendo] também metáfora da Revolução, o 

Gomes (1986, p.108). Nesse mesmo sentido, afirma Duarte:  
Embora tenha os olhos azuis do avô João Mau-Tempo, os 
quais poderiam ser vistos como sinal de dominação, pois são 
os olhos daquele que, há quinhentos anos, forçou a donzela na 
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fonte, Maria Adelaide Espada já ao nascer tem voz e aos sete 
anos entende a vida. (2011, p.207) 
 

O relato de seu nascimento, aliás, aproxima-se da narrativa bíblica do 
nascimento de Jesus e do aparecimento dos reis magos, porém sem a anunciação da 
estrela-guia. Veja-se: 

 
Entretanto, lá no alto, as varandas do céu estão desertas, os 
anjos dormem a sesta, de Jeová e suas iras restantes não 
ficaram notícias que a entendimento humano tenham sentido, 
e não consta que os fogueteiros celestiais tenham sido 
chamados a conceber, compor e lançar qualquer nova estrela 
que brilhe, pelo tempo de três dias e três noites, sobre a casa 
arruinada onde vivem Gracinda Mau-Tempo e o homem seu, 
Manuel Espada, mais agora a primeira filha de ambos, Maria 
Adelaide, que este é o nome que virá a ter [...]. 
Então vieram os três reis magos. O primeiro foi João Mau-
Tempo, veio por seu pé, havia ainda luz de dia, para ele 
nenhuma estrela seria precisa [...] e de oferendas não falemos, 
a não ser que seja recebida como oferenda esta arca de 
sofrimento que João Mau-Tempo transporta dentro do seu 
coração, cinquenta anos de padecer, outro nenhum, incenso é 
fumo de igreja, padre Agamedes, e se de mirra houvermos de 
falar, não faltam mortos pelo caminho. [...] 
Vai pois João Mau-Tempo de mãos vazias, mas em caminho 
lembra-se de que nasceu seu primeiro neto, e de um quintal 
florido arranca uma flor de gerânio [...]. 
O segundo rei mago chegou já se fechara a noite. Veio do 
trabalho [...] é em carne e osso um rei mago que desce a rua, 
sujo como deve estar quem vem de trabalhar, não se lavou, 
não teve tempo, porém não esquece as suas obrigações e de 
uma lata caiada que ao lado duma porta está, colhe um 
malmequer, e para que não murche nos dedos mete-o entre 
os lábios, alimenta-o de saliva [...]. 
[...] A menina dorme em boa paz, tem os olhos fechados, foi 
uma decisão dela, só os abrirá para o terceiro rei mago, mas 
esse chegará muito mais tarde, noitíssima, porque vem de 
longe e tudo caminho da banda dos pés, faz esta viagem há 
três dias, ou três noites [...]. 
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[...] Manuel Espada fará sua viagem a pé, ó grande noite 
estrelada e imensa, noite noitinha de sustos e de indecifráveis 
murmúrios, porém, ainda assim, têm os reis magos seus 
poderes de Ur e Babilónia, nem doutra arte se explicaria que 
voem adiante de Manuel Espada dois vaga-lumes [...]. 
Manuel Espada não traz presentes, nem de aqui, nem de além. 
Estende as mãos e cada uma delas é uma grande flor 
(SARAMAGO, 2013, p.318-324). 

 
De acordo com Lopes,  
 

a reescritura da cena do presépio por ocasião do nascimento 
de Maria Adelaide [...] qualifica e alça à condição universal um 
acontecimento comum e destituído de relevância social: o 
nascimento da filha de lavradores. A inversão deve-se à ironia 
de um narrador que com muita liberdade reinterpreta o 
nascimento de Cristo à luz de princípios éticos de igualdade e 
justiça social ou do que poder-se-ia chamar de politicamente 

descrição do nascimento da 
elemento feminino e marca inconfundível da adesão 
saramaguiana aos oprimidos (2008, p.3). 

 
Assim, tem-se, na passagem do nascimento de Maria Adelaide, um exemplo 

da ressignificação de uma das pessoas da Trindade, uma vez que o narrador 
humaniza esse evento e o coloca como vivenciado entre gente comum. Ademais, o 
nome escolhido para a personagem tanto rememora o aspecto bíblico (Maria) 
quanto a linhagem nobre (Adelaide), também presente, como já citado, em seus 
olhos azuis. Consoante Gomes,  

 
para Maria Adelaide, cujo nome registra o mesmo radical de 
Adalberto (Adelaide  a de linhagem nobre; garbo distinto, 
fidalgo), convergem todos os significados dos nomes em -
berto: brilhante em sua própria terra (Lamberto); nascido 
em dia esplendente, brilhante como o dia (Dagoberto); brilho 
da nobreza (Adalberto e a variante Alberto); flor brilhante 
(Floriberto); brilhante do norte (Norberto); luzente, 
resplandencente (Berto); brilhante como a vitória 
(Sigisberto); anjo reluzente (Angilberto); prisioneiro de 
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guerra ilustre (Gilberto); brilho dos deuses (Ansberto); brilho 
contrário (Contraberto). Enfim, o brilho encoberto revelado 

 sempre com 
os olhos fechados e  (1986, 
p.107-108, grifo do autor) 

 
Esse nome composto, portanto, é ideal para aquela em cujo tempo de vida dá-

se o desfecho da narrativa, com o prenúncio de um futuro diferente para o latifúndio. 
No entanto, antes disso cumpre trazer à tona o retrato feito do Apocalipse e seus 
cavaleiros. Como disserta Tesche, 

 
o livro do Apocalipse, segundo seus intérpretes, encerra a 
Bíblia expondo o dia do Juízo Final e dele depreende-se que 
os homens conseguem vencer pela fé em Cristo o Mal e as 
forças de Satã. Trata-se, assim, de uma parte do relato bíblico 
que figura a vitória dos que crêem em Deus sobre o 
sofrimento e a morte (2007, p.80). 

 
Na obra, os cavaleiros do Apocalipse do latifúndio são assim descritos: 
 

são três os cavaleiros do apocalipse, cujos eram quatro, e, 
começando a contar, mesmo pelos dedos para quem não 
souber melhor, temos o primeiro que é a guerra, o segundo 
que é a peste, o terceiro que é a fome, e agora sempre chegou 
o quarto, que é o das feras da terra. Mas este é o de mais 
assistência e tem três rostos, primeiramente o rosto que o 
latifúndio tem, depois a guarda para defender a propriedade 
no seu geral e o latifúndio em seu particular, depois o rosto 
terceiro. É uma bicha de três cabeças e uma só vontade 
verdadeira. Quem mais ordena não é quem mais pode, quem 
mais pode não é quem mais parece (SARAMAGO, 2013, 
p.126). 

 
O quarto cavaleiro tem duas de suas três faces representadas por duas 

personas de outra trindade referida pelo narrador, constituída pela Igreja, latifúndio 
e Estado. Este é também o entendimento de Tesche, que vai mais longe em sua 
análise, como apreendido da seguinte afirmação: 
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Dos três rostos do quarto cavaleiro, dois relacionam-se 
claramente a duas esferas da Trindade do Mal, pois o rosto do 
Latifúndio representa os Bertos e o rosto da guarda [...] 
representa o Estado. Com isso, a caracterização das feras da 
terra remete à interdependência dos governantes e dos 
proprietários de terras, ainda mais forte nos tempos do 
Estado Novo, os quais exigiram a presença de um terceiro par 
de olhos para vigiar incessantemente os camponeses, e uma 
onisciência que dantes era apenas divina. (2007, p.84) 

 

primeira dessas obras não há exatamente um grande nome sendo desmistificado, 
pois são as instituições  o Estado Novo, a Igreja Católica que o apóia, e o Latifúndio 

  (1999, p.64). De fato, mais do que a 
interdependência desses três seres, o padre Agamedes  representante do discurso 
do poder salazarista , pretendendo invocar a necessidade do povo no que se refere 
a essa tríade, acaba por revelar a própria dependência dela em relação a seus 
servidores; veja-se: 

Tem razão, respondeu o padre Agamedes, não sei que 
tentação me deu, mostrar-lhes que se não fôssemos nós, 
igreja e latifúndio, duas pessoas da santíssima trindade, 
sendo a terceira o Estado, alva pomba por onde is, se não 
fôssemos nós, como sustentariam eles a alma e o corpo, e a 
quem dariam ou para quem tomaríamos os votos nas eleições 
(SARAMAGO, 2013, p.242). 

 
Retornando à trindade aqui tratada, Maria Adelaide já é moça, a trabalhar 

0). 

para a realidade, como se pode verificar pelo seguinte excerto: 
 

é como se tivesse vivido sempre com os olhos fechados e 
agora, enfim, os tivesse abrido, primeiro tem de saber o que é 
a luz, são coisas que sempre levam mais tempo a explicar do 
que a sentir, a prova é que quando chegar a Monte Lavre e se 
abraçar ao pai descobrirá que sabia tudo da vida dele, embora 
em casa não se falasse senão por meias e disfarçadas palavras 
(SARAMAGO, 2013, p.382-383). 
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O povo, à sua semelhança, também desperta e busca seu lugar no latifúndio, 

apocalípticos, a deixar invadir as propriedades que é seu dever defender para mim, 
RAMAGO, 2013, p.393), enquanto os Bertos, a exemplo de 

Lamberto, vão-
(SARAMAGO, 2013, p.393). 

Em sequência ao apocalipse, segue-se a ressurreição (ou seria 
arrebatamento?) de vivos e mortos, à espera de um futuro melhor para o latifúndio 
neste novo tempo histórico. Assim o narrador descreve a cena final da obra: 

 
estão Norbertos e Gilbertos ausentes, para onde foram, sabe-
se lá. A guarda não sai do posto, os anjos varrem o céu, é dia 
de revolução, quantos são. 
Vai um milhano passando e contando, um milheiro, sem 
contar nos invisíveis, que é sina a cegueira dos homens vivos 
não darem a conta certa de quantos fizeram o feito, mil vivos 
e cem mil mortos [...] Sara da Conceição, aquela que ali vai, 
com uma garrafa de vinho e um trapo, e Domingos Mau-
Tempo, com o vinco da sua corda no pescoço [...] como é que 
estes vivos não dão por nada, cuidam que estão sozinhos, que 
andam no seu trabalho de gente viva, quem morreu, enterra-
se, é o que julgam, os mortos vêm muitas vezes, ora uns, ora 
outros, mas há dias, é certo que raros, em que saem todos, e 
hoje quem é que seria capaz de os segurar nas suas covas 
conformados quando os tractores atroam o latifúndio e as 
palavras não se calam [...] aqui neste virar do caminho está 
João Mau-Tempo a sorrir, estará à espera de alguém [...] e vai 
sentar-se ao lado de uma velha surda muito velha, Faustina 
minha mulher que comigo comeste pão com chouriço numa 
noite de Inverno e ficaste com a saia molhada, tantas 
saudades. 
Põe João Mau-Tempo o seu braço de invisível fumo por cima 
do ombro de Faustina, que não ouve nada nem sente, mas 
começa a cantar, hesitante, uma moda de baile antigo [...]. Vão 
todos, os vivos e os mortos. E à frente, dando saltos e as 
corridas da sua condição, vai o cão Constante, podia lá faltar, 
neste dia levantado e principal (SARAMAGO, 2013, p.396-
397). 
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5 Considerações finais
 
Neste artigo, pretendeu-se analisar a trajetória do latifúndio português/ 

alentejano, por meio de três personagens de gerações diferentes de uma mesma 
família, aqui entendida como um ser uno, a saber, a família Mau-Tempo: Domingos, 
João e Maria Adelaide. Como demonstrado, houve uma evolução no decorrer da 
história, tanto da família quanto do próprio povo português, a quem ela, em maior 
medida, representa.  

Em Domingos Mau-Tempo, há a representação do povo subjugado, que não 
questiona e apenas aceita seu papel na sociedade; apenas em seus últimos 
momentos, a personagem toma as rédeas de sua vida (ou da sua morte) e principia 
um pensar além daquilo que lhe é imposto, de modo que pode ser visto como o 
criador da chama do questionamento. Sua criação, de fato, toma lugar em João Mau-
Tempo, seu filho, que leva os questionamentos para além dele mesmo e de sua vida, 
tomando parte em algo maior. Como um messias, anuncia a boa-nova, neste caso, o 
real poder do povo para ir contra o regime vigente, que lhe subestima.  

Por fim, Maria Adelaide pode ser vista como um discípulo, que, mais do que 
divulgar, faz parte da concretização da ideia (utópica) de reforma agrária, uma 
espécie de céu na terra, em que até os mortos têm lugar. 

De modo complementar, tendo em mente o viés saramaguiano de dar voz aos 

1999, p.63), é possível traçar outra trajetória evolutiva dessa família protagonista, 
em que o poder sobre si e de agir na sociedade é assumido gradativamente, 
encontrando na personagem feminina da trindade seu apogeu. Desse modo, a 
mulher, que sempre foi coadjuvante na história, assume seu papel de protagonismo 
junto a seus semelhantes.    
 

Notas 
 

* Este artigo consiste em uma versão da comunicação Do Gênesis ao Apocalipse: 
desconstrução e ressignificação de uma trindade em Levantado do chão , 

ubro de 
2018. 
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