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Hoje, quando a democracia brasileira enfrenta seu período mais atribulado 

desde a redemocratização, lembramos que, em 2003, José Saramago, em viagem ao 

Brasil, indagou: “o que é efetivamente aquilo a que chamamos democracia?”1 Sua 

preocupação, notória em sua obra e fora dela, era com a forma como chamamos a 

realidade, uma vez que é a partir dela que estabelecemos nossa compreensão do real 

para podermos agir sobre ele. Com essa questão o escritor denunciava que os 

sistemas de poder passaram a usar a própria linguagem como arma para nos reduzir 

à impotência.  

De acordo com Saramago, fomos obscuramente convencidos de que vivemos 

em um regime que pode ser chamado de democracia. Por isso afirmava que faltava 

à, então, geração atual (jovens dos anos 1990 e 2000) a virtude do caráter 

espontâneo para organizar as vontades e se rebelar. Situação que se explica pelo fato 

de que a ideologia ocidental dominante promoveu desencontros entre os nomes 

pelos quais se convenciona chamar as coisas e seus verdadeiros significados, 

elegendo o pensamento humanista liberal como único possível para reger nosso 

sistema de poder.  

A realidade, agora, mostra-nos que o pessimismo da virada do século XX para 

o XXI nada tinha de alarmista e, especialmente, nessa altura, Saramago passa a 

centralizar a linguagem como tema para sua ficção. Mas embora se afirme que a fase 

que o escritor inicia a partir da última década do século XX é marcada por inovação 

temática, poderíamos observar que ele inovou muito mais esteticamente do que em 

relação ao tema. Pela leitura dos romances dessa etapa, nomeadamente Ensaio sobre 

a cegueira (1995), Todos os nomes (1997) e A caverna (2000), é possível perceber 

que as maiores preocupações de Saramago permanecem centrais no texto. Contudo, 

há uma nova roupagem desenhada de acordo com a contemporaneidade e com o 

que estaria por vir a partir do novo século.  

Nesses romances, segundo Ana Paula Arnaut (2002) e Leyla Perrone-Moisés 

(2016), Saramago teria criado alegorias para um tempo que se caracteriza pelo 
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desencontro entre palavra e sentido devido ao desnorteamento ideológico das 

palavras. Arnaut vai adiante e observa que o escritor explorava este 

desnorteamento também pelo viés ontológico e epistemológico. Curiosamente, a 

partir disso, de acordo com o próprio escritor, suas obras se tornam mais políticas 

do que tudo que escrevera até então.  

Todos os nomes, romance que é objeto deste estudo — a segunda das três 

obras que mais tarde o autor chamou de “trilogia involuntária” por estarem envoltas 

por um fio estético-ideológico — particularmente, tem em seu núcleo a questão da 

palavra/ nome como entidade através da qual o mundo parece ter sentido. Esta 

profunda reflexão sobre a ação de nomear coisas e seres na tentativa de dar ordem 

ao caos da existência ilustra a condição em que o nome, apesar de inerente à questão 

da identidade e do significado, não basta para a construção de sentido e 

pressuposição da verdade. Faz-se, então, necessário o constante registro e posterior 

classificação conforme uma organização hierárquica, haja vista a estrutura da 

Conservatória Geral do Registo Civil da qual o protagonista, Sr. José, é funcionário.  

A Conservatória era uma instituição monumental cujos espaços e divisões de 

trabalho eram rigidamente organizados por uma impecável geometria e foi também 

o primeiro elemento a ser apresentado pela narrativa. Uma escolha inicial do autor 

para versar sobre a importância dos lugares onde a palavra é registrada/ proferida/ 

arquivada para a significação da realidade, bem como sobre a preponderância da 

teatralização do poder mediante as relações hierárquicas para que os significados 

sejam legitimados.  

A abordagem da significação e da legitimação da realidade traz a leitura para 

o âmbito da pós-modernidade. Nesse panorama, Todos os nomes se nos apresenta 

como uma alegoria da própria condição pós-moderna, porquanto narra a trajetória 

de um indivíduo que vive num mundo marcado pelo rígido e hierárquico respeito à 

ordem da qual se torna transgressor. Trajetória que consiste no percurso de 

(re)conhecimento do Sr. José de que não depende mais de tal ordem para construir 

sentidos acerca da própria identidade e da sua relação com os demais. Uma possível 

representação da crise de legitimação das grandes narrativas da qual falava o 

filósofo Jean-François Lyotard (2000). 

Contudo, não se trata de uma narrativa sobre a conquista da autonomia 

humana, constitui-se, como repara Arnaut (2002), numa saga pelas dúvidas do 

homem quanto ao seu estatuto ontológico e epistemológico. Provavelmente, esta é 

a razão para que a alegoria do labirinto seja tão recorrente neste romance: um 

indício de uma condição em que vários caminhos são possíveis. Poderíamos, então, 

afirmar que Saramago já abordava a questão da pós-verdade, numa antecedência de 

quase duas décadas ao ano (2016) em que o termo ganhou atenção global das 

análises políticas e filosóficas e foi eleito a palavra do ano pelo dicionário de Oxford. 
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Sabemos que promover desencontros entre as palavras e seus sentidos é 

manobra usual dos que detém o poder político e econômico para perpetuar tal 

poder. A História em registro oficial é arquivo de vários desses desencontros. A 

constituição brasileira outorgada em 1967, por exemplo, afirmava no Artigo 1º, 

parágrafo 1º que “Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido” (Brasil, 

1967), referindo-se, porém, aos anos iniciais do regime militar. Acerca de fatos como 

esse, o elemento desassossegador para Saramago era a estagnação de quem não se 

importava em ver pelos próprios olhos as coisas que só veem pelos livros: se as 

palavras mortas da escrita têm lugar na vida da realidade. 2  

A quem estes desencontros favorecem, a quem silenciam? Essa era uma 

questão fundamental de Saramago. É verdade que até O Evangelho segundo Jesus 

Cristo (1991), essa questão esteve primordialmente relacionada à História e, a partir 

de Ensaio sobre a cegueira (1995), ganha aprofundamento ao ser contemplada por 

meio da relação com sua substância essencial: a linguagem.  

Saramago compreendia a linguagem como meio para o entendimento das 

coisas num grau superior que outras formas de expressão não viabilizam, através da 

qual se desenvolve um processo de conhecimento que deriva para um 

autoconhecimento sobre o qual elaborou uma tese em Manual de pintura e caligrafia 

(REIS, 1998, p. 15).  

Para Saramago a palavra é entidade através da qual o mundo parece ter 

sentido, pois permite-nos tornar inteligível o real ao envolvê-lo no discurso, 

concordando com Roland Barthes, em O rumor da língua (2004), que a realidade é 

organizada em unidades de léxico para que seja incorporada aos discursos. Por 

outro lado, também como Barthes, reconhecia que essa dinâmica dá origem a várias 

problemáticas. Como observa o filósofo francês, para gerar o discurso, as unidades 

de léxico se agrupam em unidades de conteúdo, e estas por sua vez, estruturam-se 

de acordo com a temática/ lógica pessoal ou ideológica do enunciador. Isso não 

significa que a palavra é unidade vazia que depende do contexto para ter seu 

conteúdo, pelo contrário, é no contexto que ela exerce a sua autoridade. Barthes 

(2004, p. 13) diz que “toda palavra detém, pois, uma função de autoridade, na 

medida em que ela, se assim se pode dizer, escolhe por procuração um lugar do olho. 

A imagem fixa um número infinito de possibilidades; a palavra fixa como certa 

apenas uma”.  

Essa autoridade, no entanto, expõe a limitação da palavra, que é estática, em 

relação à realidade que é contínua. Ao “imobilizar a visão num certo nível de 

inteligibilidade”, as palavras acabam por acelerar o real, como faz o historiador ao 

restringir determinado período histórico a um limitado número de páginas. Além 

disso, as palavras podem “economizar uma situação ou uma sequência de ações”. 

Essa menção de Barthes (2004, p. 172) faz referência às circunstâncias em que 
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séries de fenômenos, de ações, de existências são resumidas a poucas palavras para 

enquadrar-se ao espectro do inteligível de determinado enunciador. É lícito 

recordar que as expedições portuguesas à América no século XVI, seguidas da 

exploração das riquezas naturais brasileiras, bem como da devastação das culturas 

indígenas é um episódio historicamente conhecido, na maioria dos relatos, 

simplesmente, sob a denominação de “descobrimento do Brasil”.  

Nesse contexto, o discurso histórico — narrações de acontecimentos 

passados, registros em documentos oficiais — deve ser colocado sob maior 

escrutínio, já que a História é “submetida, comumente, em nossa cultura, desde os 

gregos, à sanção da “ciência” histórica, colocada sob a caução imperiosa do “real”. 

Barthes (2004, p. 164) percebe que ao tentar colocar o real dentro do inteligível, a 

enunciação se faz de discursos que têm o real como própria substância, não como 

referente. No caso da História, tal pretensão se torna ainda menos factível, visto que 

para transpor os acontecimentos do plano factual ao plano textual, é necessário 

organizá-los dentro de uma cronologia e de uma linearidade que, de acordo com o 

autor francês, exerce um papel destrutor sobre o tempo histórico em decorrência do 

atrito entre o tempo da enunciação e o tempo da matéria enunciada, que são 

diferentes.  

Note-se também que a organização de um discurso pressupõe a manipulação 

da matéria a ser organizada. Barthes observa que o “organizador” procede de forma 

a retomar o discurso, modificá-lo e estabelecê-lo em pontos de acordo com suas 

próprias referências. No discurso histórico, com a finalidade de se suprimir a 

subjetividade, pois a História se quer feita de uma linguagem neutra, apela-se à 

eliminação dos sujeitos: o emissor e o destinatário. Mas o que supostamente se 

esquece, atenta Barthes, é que a história acontece “sozinha”, ou seja, 

espontaneamente, contudo, ela não pode se contar “sozinha”, visto que depende de 

uma estruturação e de uma intenção. Portanto, nenhum discurso está imune à 

subjetividade, pois, inclusive, a ciência histórica, que se pretende objetiva, depende 

de palavras e sintaxes que devem ser buscadas em um campo cultural já 

estabelecido. Assim, ocorre o que Teresa Cristina Cerdeira constata em seu livro José 

Saramago entre a história e a ficção: uma saga de portugueses (1989): “Cada época 

fabrica mentalmente para si uma representação do passado histórico. A sua Roma e 

a sua Atenas, a sua Idade Média e o seu Renascimento” (FEBVRE apud SILVA, 1989, 

p. 22).  

O escritor brasileiro Cristovão Tezza (2017) observa muito bem que se o real 

é aquilo que se vive sem pausa, a escrita faz o real ficar paralisado no tempo e no 

espaço. Logo, o que se tem na escrita/ discurso não é o real, mas o passado, o vivido, 

o constituído, o realizado. Portanto, a representação do real pela escrita ratifica o 

paradoxo que o filósofo franco-magrebino Jacques Derrida apresenta em A escritura 
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e a diferença (1995): a presença da “coisa” na linguagem é ao mesmo tempo a sua 

ausência. 

Há que se observar, portanto, a estratégia de paradoxo no modo escolhido 

por Saramago ao estruturar a saga do Sr. José: aborda uma gama de dúvidas ao 

construir uma ambientação arquitetada para guardar o maior número possível de 

certezas: a Conservatória, edificada para arquivar todos os nomes. Por meio dessa 

contraditória justaposição, o autor estaria apresentando uma espécie de 

prognóstico em meio a névoa de incertezas, ou melhor, em meio a cegueira por 

excesso de luzes que acometera o homem no fim do século. 

Leve-se isto em consideração para contemplar a figura do protagonista, Sr. 

José, pela perspectiva de Perrone-Moisés: 

 

Um nome próprio muito comum e uma vida sem história: “na 

sua insignificante vida até o bom e o mau haviam sido 

raridade “ (p.36). Cumpridor exemplar das suas funções, o Sr. 

José cultiva o hobby inocente de colecionar recortes sobre 

pessoas famosas: aquelas que têm nomes conhecidos e vidas 

interessantes. Como as informações são necessariamente 

imprecisas e infinitas, resolve torná-las mais completas e 

fiáveis com a ajuda dos papéis da Conservatória (1999, p. 

430). 

 

Nesse breve retrato do Sr. José, a crítica brasileira fornece uma chave que 

abre a leitura à exploração das alegorias que remetem à condição pós-moderna 

como estágio de efemeridade, descontinuidade e caos da cultura ocidental por efeito 

de uma era que é constituída por informações, justamente, imprecisas e infinitas.  

Em suma, Todos os nomes narra o percurso da procura do Sr. José por uma 

mulher desconhecida cujo registro vem parar por acaso entre os verbetes de 

pessoas famosas que secretamente emprestava da Conservatória, na qual 

trabalhava como auxiliar de escrita, para preencher a sua coleção de recortes. Sem 

motivo aparente, uma vez que não a conhecia de parte nenhuma, o Sr. José fica 

obcecado em descobrir o quanto mais pode sobre esta mulher, e assim, lança-se 

numa busca inusitada que desencadeia um bom número de episódios insólitos. 

Uma jornada que coloca o protagonista — e o leitor — em face da 

desconstrução de vários sentidos fornecidos pelos registros. Derrida, na 

efervescência teórica do fim nos anos 1960 e início dos anos 1970, forneceu 

embasamento filosófico aos estudos da escritura e do texto. Sua importante 

observação de que a escrita não tem sentido unívoco já que produz sentidos 

múltiplos, relacionais e incertos é fruto da sua reflexão sobre a impossibilidade de 
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conceitos originados a partir da linguagem alcançarem uma verdade eterna tal qual 

são capazes os números. Para o filósofo, a distinção entre números e conceitos se dá 

pela condição em que os números alcançam a verdade criada pela razão infinita, algo 

de que os conceitos mantêm uma distância incontornável por serem 

permanentemente dependentes da consciência, e são, portanto, artefatos 

psicológicos jamais passíveis de obterem rigor e exatidão.  

Esse é um dos fundamentos da “desconstrução”, termo que é mais 

comumente associado a Derrida e, segundo Leyla Perrone Moisés (2004), é a 

contribuição filosófica mais rigorosa ao senso crítico com relação aos textos. A 

autora repara que, não por acaso, surgiu dentro do pós-estruturalismo. 

Desconstrução promove uma agitação no interior das unidades de sentido para 

verificar os princípios que as originam e que as destroem, de maneira a sempre 

considerar os aspectos de legitimidade das ideias em oposição entre si. Da mesma 

maneira, o pós-estruturalismo surgiu quase simultaneamente ao estruturalismo, 

questionando as ideias deste e apresentando oposições para intervir nas suas 

lacunas.  

Sendo a desconstrução uma das principais ideias do pós-estruturalismo, 

compreendemos por que, a partir desse movimento, surge a consciência de que 

nenhum discurso é capaz de cumprir compromissos com a verdade, pois o real 

extraído para o que Barthes chama de “tempo-papel” é a ausência de real e o que 

Derrida define como sacrifício da existência para a consagração da palavra. Como 

Teresa Cristina Cerdeira verifica, essas reflexões vêm, justamente, para:  

 

[...] questionar os conceitos absolutos pela consciência de que, 

em termos de história, tudo é discurso sobre e o passado só 

nos chega como elaboração imaginária do real. “O passado, 

finalmente não existe, sobre ele há apenas nomes”. Daí a 

subjetividade do discurso histórico que nasce, é claro, de um 

sonho que se apoia em esteios conscientes, que são as marcas 

deixadas sobre o passado (1989, p. 22-23). 

 

Saramago parece apontar a estas fontes quando realiza a figuração de um 

personagem vazio e solitário como o Sr. José, e coloca em perspectiva os efeitos que 

a proliferação de informações causa sobre a contemporaneidade. Estes consistem, 

mormente, numa oscilação da linguagem entre o poder e a incapacidade de 

produção de sentido. Por um lado, as palavras dão poder ao Sr. José quando ele 

falsifica uma credencial da Conservatória que usaria em caso de ter que explicar a 

alguém próximo a mulher desconhecida o motivo da sua busca que, evidentemente, 

também seria falso. Por outro, todos os nomes arquivados na Conservatória eram 
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incapazes de equivaler-se ao real, tal como o verbete da mulher desconhecida não 

era o suficiente para sanar a curiosidade do Sr. José. Nesse contexto, ironicamente, 

a escrita do documento falso criado pelo personagem cumpria melhor o propósito 

da “verdade” a qual era destinado.  

A propósito dos fins a que se destinam os textos, leiam-se também discursos, 

o historiador estadunidense Hayden White (1994) entendia o discurso histórico, tal 

qual o literário, como tradução dos fatos em ficção. Seguindo essa linha, a crítica 

literária canadense Linda Hutcheon (1991) fundamenta sua teoria do pós-

modernismo dando grande ênfase à constatação de que, provavelmente, jamais 

venhamos a conhecer o passado, dado que tudo o que temos dele são os seus “restos 

textualizados”. Sobre o amparo filosófico dos pós-estruturalistas, essas leituras nos 

colocam diante da grande dificuldade da linguagem perante o histórico, ou o real. 

Mais do que em realizar o diálogo dos tempos em “narrar o passado com os olhos 

fitos no presente” (CERDEIRA, 1989, p. 192), a complexidade, de acordo com o que 

postula Derrida (RICHARD apud DERRIDA, 1995, p. 44) “reside no fato de ser 

preciso descrever sucessivamente aquilo que na verdade existe simultaneamente”. 

José Saramago dedica sua verve a atestar este ideário. Defensor da 

inexistência das verdades absolutas, colocava sua literatura a serviço da revelação 

das verdades plurais. Ciente da parcialidade da história, isto é, ser ela orientada e 

ideológica, a sua preocupação era em relação a ela ser parcelar: não narrar tudo, 

nem explicar tudo e muito menos falar sobre todas as pessoas. Seu posicionamento 

sobre o conhecimento da verdade fica evidente na sua declaração ao professor 

Carlos Reis:  

 

Evidentemente que aquilo que nos chega não são verdades 

absolutas, são versões de acontecimentos, mais ou menos 

autoritárias, mais ou menos respaldadas pelo consenso social 

ou pelo consenso ideológico ou até por um poder ditatorial 

que dissesse “há que acreditar nisto, o que aconteceu foi isto 

e portanto vamos meter isto na cabeça”. O que nos estão a dar, 

repito, é uma versão. E creio que, dizendo nós a toda a hora 

que a única verdade absoluta é que toda ela é relativa, não sei 

porque é que, chegando o momento em que determinado 

escritor passaria por certo facto ou episódio, deveria aceitar 

como lei inamovível uma versão dada, quando sabemos que a 

História não só é parcial como é parcelar (SARAMAGO apud 

REIS, 1998, p. 63). 
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Neste comentário, Saramago expõe uma preocupação com a história para 

além da sua função puramente sociológica, mas também e, diríamos, 

principalmente, com seu propósito de representação da realidade, denotando em 

seus romances uma relação com a linguagem ainda mais profunda do que com a 

própria história, uma vez que esta é produto daquela. Por isso, levando em 

consideração a teorização de Hutcheon, podemos reconhecer Saramago como 

escritor de uma ficção pós-moderna que problematiza o modelo de visão realista da 

representação “com o objetivo de questionar tanto a relação entre história e a 

realidade quanto a relação entre a realidade e a linguagem” (1991, p. 34).  

O posicionamento que Saramago assume, tanto na produção literária quanto 

na sua pessoa pública, é a de um dialogismo que sempre procura subverter os 

sentidos socialmente consolidados, partindo de um princípio que pode ser dito 

foucaultiano de que os sentidos são construídos a partir de significação e não de 

representação. Por isso sua ficção revela a: 

 

[...] consciência da representação artística como veículo de 

subversão de imagens estabelecidas, de figuras e de eventos 

históricos canonizados pelos discursos oficiais; a descoberta 

da narrativa como revelação do mundo, do devir do tempo e 

das transformações da História; a afirmação da singularidade 

(dos olhares, dos sentidos redescobertos) como critério e 

veículo de conhecimento; a noção de que a validade do artista 

é também a do homem dele indissociável. 

Tudo isso e ainda o prenúncio da descoberta do mágico poder 

inventivo de símbolos, alegorias e estranhas personagens que 

abundantemente têm povoado a ficção deste escritor: 

passarolas voadoras, mulheres de visão penetrante, jangadas 

e cegos à deriva, poetas que sobrevivem à morte de quem os 

gerou, obscuros escribas que reinventam a História, 

burocratas à procura de identidades perdidas (REIS 1998, p. 

20). 

 

Por compreender a construção de sentidos como o processo resultante de 

uma confluência de olhares, Saramago impregna sua obra de uma tônica que, pela 

perspectiva de Linda Hutcheon (1991), é própria do pós-estruturalismo literário: 

reflete sobre a linguagem como realizadora do vínculo entre poder e conhecimento. 

Essa perspectiva reconhece o impacto da obra de Michel Foucault e Jacques Derrida 

no que diz respeito à relação entre o passado e a redação que se dá a esse passado.  
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Saramago mantém por essa temática um interesse tão profundo que a sua 

abordagem dela transcende o nível contextual passando ao alegórico. É notória a 

visão ‘lyotardiana’ que o autor português manifesta acerca do conhecimento da 

verdade quando defende a superação dos consensos ideológicos e a subversão das 

imagens dos eventos históricos canonizados pelos discursos oficiais. A descrença 

diante das grande metanarrativas é o contexto da maior parte de suas obras. 

Entretanto, a partir de Ensaio sobre a cegueira, a condição pós-moderna é 

incorporada ao imaginário dando origem a um novo repertório de figurações. Dessa 

conjuntura, vem a contundente alegoria, em Todos os nomes, do escriturário que, 

pela intenção de conhecer verdadeiramente a titular de um documento de 

identidade, sai à sua procura no mundo exterior às instalações da Conservatória 

Geral do Registo Civil onde trabalhava e, onde supostamente, poderia obter o maior 

número de informações a respeito dela. Fica patente pela lente saramaguiana que o 

conhecimento da verdade e das identidades excede o respaldo das instituições de 

poder.  

Os incomuns episódios que são ocasionados pela busca do Sr. José levam a 

perceber que a autonomia em relação às instituições e a superação dos consensos 

não são eventos inteiramente favoráveis ao indivíduo. Ao acompanhar a jornada do 

modesto escriturário da Conservatória Geral, vemos uma busca pela verdade que é 

repleta de percalços, de escuridão, de medo e, inclusive, de dor e sofrimento. A 

cegueira branca do romance anterior dispõe-se como uma alegoria ainda mais 

trágica da condição que poderia ser desencadeada pela derrubada de todos os 

consensos.  

O sujeito entregue a si mesmo: esta é a questão primordial da leva de 

romances iniciada na fase finissecular. Saramago faz uma leitura distópica dessa 

condição, apresentando, primeiramente, em Ensaio sobre a cegueira, um cenário 

apocalíptico que irrompe mostrando que, num momento de choque, o 

desmantelamento das referências centrais sustentadas pelas unidades de poder 

pode revelar-se arrasador. Contudo, esta primeira narrativa se encerra numa 

conclusão redentora com as esperanças lançadas sobre o agir humano que traria 

como única solução possível para o caos a atitude conciliatória entre o homem e seus 

semelhantes.  

A seguir, Saramago se volta a um indivíduo solitário, seu herói kafkiano, o Sr. 

José, um homem cujas relações sociais são puramente as do seu insignificante 

trabalho, por isso é um sujeito alienado de si mesmo, com uma existência sem 

justificação ou motivação em meio ao caos inerente à condição humana. A sua busca 

pela verdade é uma necessidade de alteridade, é a procura pelo sentido que ‘todos 

os nomes’ da Conservatória não são suficientes para oferecer. Nas palavras de Maria 

de Fátima Ramos Costa (2012, p. 34): “quando o Sr. José se propõe procurar a 
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mulher desconhecida, ele procura atingir o essencial, um preenchimento de vazios 

deixados pelo Poder, pela História e pela própria Morte. Todos eles impedem a 

nomeação absoluta, o conhecimento pleno”. 

O protagonista de Todos os nomes é a personificação do sujeito pós-moderno 

porque, na busca das suas próprias verdades, vê-se desnorteado dentro do próprio 

vazio. Ele encerra uma autêntica alegoria da condição pós-moderna quando chega 

ao seu pouco satisfatório desfecho. Ao finalmente alcançar a possibilidade de 

contato com o alvo da sua procura, no Cemitério, no túmulo da mulher 

desconhecida, descobre que por uma espécie de destino irônico, as identificações 

das covas são aleatoriamente distribuídas por um misterioso pastor de ovelhas. 

Quando consegue ter a placa da mulher desconhecida em mãos, tudo o mais que o 

Sr. José pode fazer é escolher qualquer um dos túmulos para eleger como o lugar da 

mulher desconhecida. Inesperadamente, após observar um enterro que aconteceu 

próximo a si com a abertura de uma nova cova, o Sr. José decide colocar o número 

correspondente ao da mulher desconhecida na nova sepultura: “A troca estava feita, 

a verdade tinha-se tornado mentira” (SARAMAGO, 1998, p. 243)  O que esta 

inusitada história nos retrata é que, na condição pós-moderna, a verdade tornou-se 

uma questão de escolha.  

Na interpretação que o crítico estadunidense Fredric Jameson (1991) faz da 

condição pós-moderna, o capitalismo tardio leva à percepção de que as 

metanarrativas da existência humana se esgotaram, por isso o homem tem mais 

liberdade para formar sentidos para si. Devido às múltiplas divisões e antagonismos 

sociais que se manifestam cada vez mais, esse sujeito é levado a adotar várias 

posições, muitas vezes contraditórias, pois como especificado por Lyotard (2000), 

nessa realidade de valores deslegitimados, a cultura se faz por enunciados muito 

mais flexíveis, compondo sistemas que podem aceitar uma proposição e também o 

seu oposto.    

Percebemos, então, que, no final do século XX, Saramago usou a ficção para 

falar do declínio do valor da verdade e da predominância do relativismo num 

contexto que abrange uma intersecção entre os domínios da comunicação e da 

política. Portanto, como verificado, Saramago já falava de um tema que somente 

cerca de vinte anos mais tarde seria propriamente debatido sob uma denominação 

oficial: a pós-verdade.  

Quando as grandes narrativas deixam de ter legitimidade para explicar a 

realidade, na altura em que os princípios do saber formado no Estado, na igreja, nas 

universidades e até na própria ciência são colocados em xeque, uma outra 

coletividade passa a ganhar relevância para a produção de sentido na 

contemporaneidade. Na pós-verdade, em meio a tantos “eus” e tantas identidades, o 

indivíduo passa a procurar discursos que mais dialoguem com o seu. Frente a tantas 
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possibilidades, a verdade pode ser escolhida e não mais estabelecida ou 

reconhecida. Por isso, a pós-verdade, de acordo com a definição do dicionário de 

Oxford, é a circunstância em que os apelos à emoção e às crenças pessoais exercem 

maior influência na formação da opinião pública do que os fatos objetivos. 

O conceito que a palavra enceta, evidentemente, é menos recente. A 

expressão apareceu pela primeira vez em 1992, no artigo “The Watergate 

Syndrome: A government of lies” do, então, roteirista e dramaturgo sérvio-

americano Steve Tesich à revista The Nation, uma publicação norte-americana de 

viés progressista. Numa ácida crítica a como os cidadãos deixavam de exercer a 

cidadania para deixar-se convencer facilmente pelo que os agentes de governo 

declaravam para tornar mais favorável a opinião pública, o autor denunciava que a 

nação havia se tornado um protótipo de povo com o qual os monstros totalitários 

haviam sonhado. Tesich adverte: 

 

Passamos a equivaler a verdade a más notícias e não 

queremos más notícias mais, não importa quão verdadeiras 

ou vitais sejam para a nossa saúde como uma nação. 

Procuramos nosso governo para nos proteger da verdade.  

[...] De uma maneira muito fundamental nós, como um povo 

livre, livremente decidimos que queremos viver em algum 

mundo da pós-verdade (1992, p. 13, tradução nossa).3 

 

O discurso sempre foi uma das principais armas usadas na história para 

perpetuar os mecanismos de poder. Entretanto, o que a pós-verdade revela não ter 

precedentes é o reconhecimento de que a evolução das tecnologias para produção e 

consumo de informação, tornou a realidade tão fugaz, líquida como diria Zygmunt 

Bauman, e as nossas percepções dela, como indivíduos e grupos, tão divergentes, 

que a procura por uma verdade se torna sem sentido. Assim, a pós-verdade é feita 

por indivíduos que, diferentemente de terem sido compelidos a aceitar 

determinados discursos, optam livremente por estabelecer sua posição em relação 

a eles sem grande preocupação e esforço em avaliar as suas evidências.  

O jornalista britânico Matthew D’Ancona, em seu livro Post-truth: the new 

war on truth and how to fight back (2017), tece esses comentários argumentando 

sobre o que seria a epistemologia da pós-verdade. Segundo ele, ela suscita a 

contemporaneidade a aceitar que existem incomensuráveis realidades, por isso, 

nessa conjuntura, escolher lados é mais prudente do que procurar por validação.  

D’Ancona veicula essa questão lembrando que o embate entre realidade e 

ficção na vida pública, embora tenha sido desencadeado e facilitado pelas 

tecnologias, sempre produziu grandes debates na intelectualidade e, inclusive, já foi 
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retratado na própria literatura. Ele aponta as simetrias entre a nossa 

contemporaneidade e o distópico 1984 de George Orwell (1948). De acordo com 

d’Ancona, apesar do clássico moderno descrever um mundo totalitário, as suas 

correspondências com a nossa experiência numa sociedade fragmentada, 

globalizada, interconectada e “hipermóvel” são muito claras. O jornalista britânico 

vê o “doublethink” (duplipensar) — o poder de unir duas ideias contraditórias em 

um único conceito e torná-lo mentalmente aceitável — como o ancestral direto da 

pós-verdade. 

Entretanto, d’Ancona faz uma análise do pós-modernismo que merece ser 

considerada com algumas ressalvas. Em relação aos filósofos pós-modernistas que 

compreendem a linguagem e a cultura como constructos sociais que refletem a 

distribuição de poder em classes, gênero e sexualidade seu questionamento é: “Se 

tudo é um constructo social então quem pode dizer o que é falso? (D’ANCONA, 2017, 

p. 93). 

Além disso, o jornalista declara que a inserção da pós-verdade na 

contemporaneidade se deu por um caminho pavimentado pelo pós-modernismo. 

Pelo seu viés, filósofos como Michel Foucault, Jean-François Lyotard, Jacques 

Derrida e Jean Baudrillard, ao questionarem a noção de realidade objetiva, 

contribuíram consideravelmente para corroer a noção de verdade. Ademais, a 

resistência a uma precisa definição para o movimento pós-modernista, frente à ideia 

de que uma sociedade cada vez mais pluralista necessita reconhecer e atentar a 

múltiplas vozes, é apontada por d’Ancona como um desdobramento do incentivo de 

Derrida e Foucault à desconstrução da linguagem e a questionar como as palavras, 

os discursos, a arte e arquitetura podem consagrar formas de poder e hegemonia 

(2017, p. 92). 

No entanto, compreendemos que, ao contrário de incentivar ou abrir 

caminhos, o pensamento pós-modernista provoca a inquietação em relação à pós-

verdade. As concepções de Foucault (2000) promovem um entendimento sobre as 

relações do pensamento com a cultura por meio da indagação sobre as 

descontinuidades na ordem do pensamento, isto é, analisa como a cultura 

transforma seus modos de pensar de tempos em tempos, como novos signos surgem 

na linguagem e como os signos existentes passam a representar novas ideias.  

A desconstrução proposta por Derrida, por sua vez, beneficia a cultura, por 

ser uma ideia ciente de que a compreensão tanto do presente como do passado 

suscita a produção de textos e percebe que a produção de sentidos exige uma 

vocação antidogmática, onde cada signo componente dos textos pode ser portador 

de múltiplas significações. Para Derrida, portanto, a escrita é angustiante, “Não sabe 

aonde vai, nenhuma sabedoria a protege dessa precipitação essencial para o 
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sentido” (1995, p. 25), justamente por isso, toda escrita deve passar pela 

desconstrução.  

A aproximação entre a literatura de Saramago e este pensamento pós-

modernista indicam a preocupação do escritor com a realidade representada pelos 

nomes ainda antes do vórtice gerado pelas tecnologias na comunicação e com a 

própria pós-verdade. A inconformação que manifestava como homem e escritor era 

especialmente com os nomes pelos quais se convencionava chamar a realidade. 

Tinha a consciência de que é necessário dar nomes ao real para poder intervir sobre 

ele, contudo, também sabia que a partir disso, abrem-se os sentidos para diversas 

interpretações e distorcidas visões de mundo. Como dizia: “chamamos democracia 

a um sistema que não tem nada que ver com democracia”, por isso a sua produção 

finissecular foi, além de várias outras atribuições, um chamado a refletir sobre a que 

tipo de manipulações podemos ser submetidos por meio da própria linguagem.  

Todos os nomes é um convite ao leitor a se embrenhar pelo labirinto dos 

sentidos numa declaração de que embora a verdade não possa ser uma escolha, a 

procura por ela pode ser uma decisão bem escolhida.  

 

 

Notas 
 

1 Participação no programa Roda Viva, TV Cultura (Brasil), 2003. 

2 Referência à autocrítica do personagem Raimundo em História do cerco de Lisboa 
(1989): [...] vivo em Lisboa desde que nasci e nunca me tinha lembrado de vir ver, 
com os meus próprios olhos, coisas que estão em livros [...] (SARAMAGO, 2011, p. 
44-45). 
 
3 We came to equate truth with bad news and we didn’t want bad news anymore, no 
matter how true or vital to our health as a nation. We looked to our government to 
protect us from the truth. 
[...] In a very fundamental way we, as a free people, have freely decided that we want 
to live in some post truth Word. 
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