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O corpo feminino sempre foi o lugar do interditado, resumido quase 
somente à sua função animal, qual seja, aquela em que as genitais são 

benéfica está perto da sexualidade animal, por oposição ao erotismo que é 
específico do homem e só tem de genital a sua origem. O erotismo, em princípio 

postulado de Bataille dialoga com o que encontramos nas personagens 
femininas criadas por José Saramago; sobretudo, porque estas figuras não 
levam em consideração os preceitos religiosos e sociais que podam o desejo 
feminino de suas necessidades corporais, intrínsecas ao sujeito humano, 
independentemente de seu gênero; nem tampouco 

saramaguiano, mesmo com algumas revelações equivocadas, por vezes por um 
narrador distraído e até machista, são de corpos que desejam para além do que 
a sociedade exige. Raramente se vê, na produção saramaguiana, a redução do 
corpo feminino como o lugar do interditado, resumido ao espaço da 
reprodução.  

As cenas eróticas protagonizadas pelas personagens dos romances O 
evangelho segundo jesus Cristo (1998), O ano da morte de Ricardo Reis (2013) 
e Caim (2009), dão corpo para uma sedimentação da representatividade do 
poderio feminino na obra de José Saramago. Lilith, Eva, Maria mãe de Jesus, 
Maria de Magdala e Lídia são algumas personagens balizadas por uma 
sabedoria, cuja moral cristã não afeta, de forma significativa, sua relação com 
o corpo e o prazer que pode ser retirado dele. Essas mulheres lidam com as 
questões relativas ao erótico corporal de maneira quase natural, não deixando 
o escamoteamento, sempre recorrente quando o assunto é erotismo e mulher, 
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selarem seus destinos. Elas instauram o novo perfil de mulher em textos 
literários; sobretudo naqueles textos escritos por um homem, pois não se 
resumem a somente serem representantes de perfis femininos com traços de 
independência; elas são a ação da independência, já postas como sujeitos de 
um outro lugar literário erigido na obra de Saramago.  

Esse protagonismo feminino, em obras do referido escritor português, 
já foi observado por vários ângulos; contudo, ainda é importante resgatar 
temas tabus, muito recorrentes em seus textos, e os trazer para discussão em 
tempos sombrios; tempos em que o interdito volta a ser assunto dentro e fora 
da academia, principalmente no que concerne ao corpo das mulheres. Essas 
figuras são consolidadas, sobremaneira, de forma positiva; além de, quase 
sempre, serem as protagonistas das narrativas. Elas são elaboradas de forma 
exitosa, mostrando a mulher em todas as suas facetas e possibilidades 
enquanto sujeito humano. Saramago vislumbra mulheres organicamente bem 
representadas, com sua essência feminina e seus desejos íntimos sendo 
explorados de forma natural, o que as afastam dos paradigmas 
esquematizados em concordância com o tempo social ao qual elas pertencem; 
se destacam, sobretudo, por não representarem o que se pensa das mulheres 

 
No romance Caim

nomes delas são meus, disse lilith, e agora vem, vem depressa, vem dar-me 
m do poder e do 

imperativo de suas falas, a primeira mulher da mitologia religiosa, na versão 
saramaguiana, impõe seu desejo corporal e estende isso a todas as suas iguais. 
Com isso, Lilith reafirma o desejo do corpo feminino, que não é diferente do 
desejo do corpo masculino. Contudo, ela realça a liberdade que os homens 
sempre tiveram em satisfazer seus desejos, em detrimento desse mesmo 
desejo quando o corpo é feminino. Lilith é a condutora de seus homens, sendo 
eles seus amantes ou não, levando em consideração suas vontades e prazeres, 
não se importando com o que lhe era imputado por ser mulher. Claro que estas 

da moral social e cristã, nem mesmo nos textos literários. Desse modo, ainda 
em Caim -se que não conheces as 
mulheres, são capazes de tudo, do melhor e do pior se lhes dá para isso, são 
muito senhoras de desprezar uma coroa em troca de irem lavar ao rio a túnica 
do amante ou atropelar em tudo e todos para chegar a sentar-
(SARAMAGO, 2009, p. 51). Está posto na fala do Olheiro uma espécie de rancor 
contra as mulheres; um julgamento quanto à volubilidade e à habilidade em 
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mudar de opinião quando do seu interesse; também é possível observar que, a 
partir de suas considerações sobre as atitudes de Lilith, em particular, isso 
reflete o livre arbítrio daquela mulher. O Olheiro a julga como perversa e quase 
vulgar, estendendo essa referência a todas as mulheres, em uma atitude clara 
de quem foi preterido e com isso atingido em sua moral machista. Em 
comunhão com a fala do Olheiro, o narrador, por vezes, se apresenta amargo e 

satisfação para seus desejos, pode parecer estranho que tivesse levado 

(SARAMAGO, 2009, p. 52). O desejo erótico de Lilith é julgado como vulgar, 
leviano e menor se comparado ao desejo dos homens de uma forma geral; no 
entanto, quando a relação de desejo é manifestada pelo corpo masculino a 

homens como algo natural, advindos de criatu
induzem ao sexo, e condenando estes mesmos desejos quando eles são 
manifestados por corpos de mulheres.  

Observarmos que quando Caim é preparado sexualmente pelas 
 mulheres 

provocou-lhe uma ereção que não pode reprimir, supondo que tal proeza seria 

sentido pejorativo do termo, da mulher, bem como uma suposta ignorância e 
quase inocência do homem, diante da sabedoria demoníaca da mulher. O 
desconhecimento das manifestações eróticas provocadas pelas mulheres ao 
corpo de Caim o transforma no ilibado, no ultrajado, se comparado com as 

a a pureza 
masculina quando a ação tem o desejo feminino manifesto. A reação erótica no 
corpo masculino é sempre observada como algo de extrema naturalidade e até 
impossível de ser contida, enquanto a mesma reação despontada pelo corpo 
da mulher é vista como um desvio de caráter. Vejamos a postura do narrador 
ao se direcionar a Lilith, quando este está comentando sobre o comportamento 

entregar-se, mas sim a tratar de devorar o home
(SARAMAGO, 2009, p. 59). Atentemos que o verbo no imperativo reforça a 

a um luga
Sobremaneira, o narrador contraditório acaba mostrando também o poder 
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feminino representado por Lilith; e, nesse paradoxo, a força da mulher é 
 covarde...volte para o 

com Caim é ambíguo, pois sugere que ele deve voltar para o barro, local que 
ele trabalhava antes de ser escolhido para ser o amante dela, bem como faz 
uma referência a ser filho de Adão, aquele que foi feito por Deus a partir do 
barro, da terra, do pó, portanto, um homem sem ação, que depende de um Deus 
para se moldar homem. Lilith, cujo empoderamento vem desde quando recusa 
o marido Adão, dado a ela por Deus como um semelhante, domina sua cidade, 
seu desejo e seus homens, tudo isso a seu modo:  

 
caim esforçava-se sobre o corpo dela, perplexo por 
aqueles desgarros de movimentos e vozes, mas ao 
mesmo tempo, um e outro caim que não era ele 
observava o quadro com curiosidade, quase com frieza, 
a agitação irreprimível dos membros, as contorções do 
corpo dela e do seu próprio corpo, as posturas que a 
cópula, ela mesma, solicitava ou impunha, até ao acme 
dos orgasmos [...] (SARAMAGO, 2009, p. 60-61). 

 
Essa cena mostra o esforço de Caim diante do desejo erótico e 

insaciedade de Lilith, na hora do sexo. A cesura é explicitada quando, mesmo o 
homem estando por cima, a mulher é quem se encontra em situação de poder, 
pois é ela quem faz o homem esgotar todas as forças, demonstrado através dos 

Lilith, não basta somente sentir prazer, ela quer satisfazer um corpo desejoso 
e isso não importa a força, fraqueza ou possível desejo satisfeito de Caim.  

Verif
lilith e caim dormiram juntos pela última vez. Ela chorou, ele abraçou-se a ela 
e chorou também, mas as lágrimas não duraram muito, daí a nada a paixão 
erótica tomava conta deles, e, governando-os, novamente os desgovernou até 

-73), o choro de Lilith e a paixão amorosa 
mostrados na cena não a enfraquecem como mulher, conforme é sempre posto 
quando do sentimento feminino ser uma fraqueza. Na verdade, ele caminha 
junto com seu desejo erótico formando uma unidade do humano. É importante 
relatar que, diferente da posição do narrador, ou do Olheiro, Caim não reclama 
do comando de sua amante, ele retribui tanto os desejos eróticos da mulher, 
quanto os desejos de um carinho tranquilo e terno após a saciedade dos 
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corpos, sedimentando uma espécie de relação amorosa, além da sexual que há 
entre eles. 

Outra personagem que se destaca em Caim é Eva, a segunda mulher de 
Adão, que veio de sua costela para o obedecer, após Deus ter se decepcionado 
com Lilith por sua insubordinação. A Eva de Saramago também é cheia de 
expertise, por exemplo, quando é expulsa do paraíso ela volta e seduz o anjo 

para trazeres a fruta. Estava nua da cintura para cima. A espada silvou com 

(SARAMAGO, 2009, p. 25). A tônica sexual que emana dessa situação é forte. A 
mete diretamente ao falo, o efeito do 

corpo nu de Eva fazendo o sangue do querubim gerar energia em seu corpo, 
reforçando uma manifestação de ereção. Essa sedução e possível 
envolvimento erótico de Eva com o anjo é reforçada quando o narrador 
questiona a paternidade de Abel. Desse modo, é sugerido que ele pode não ser 

que veio ao mundo, como se fosse filho de um anjo, ou de um arcanjo, ou de 

narrativa, mas as sugestões são a todo tempo colocadas para reforçar o lado 
maldoso da mulher e a bondade dos homens traídos, ao mesmo tempo que, 
como numa inflexão, reforça a ideia da força feminina, já que, quando Eva e 
Adão são expulsos do paraíso e estão famintos, é ela quem resgata comida, 
coisa que por princípio era função do macho, representante de força na família:  

 
Estava surpreendida consigo mesma, com a liberdade 
com que tinha respondido o marido, sem temor, sem ter 
que escolher as palavras, dizendo simplesmente o que, 
na sua opinião, o caso justificava. Era como se dentro de 
si habitasse uma outra mulher, com nula dependência 
do senhor ou de um esposo por ele designado, uma 
fêmea que decidira, finalmente, fazer uso total da língua 
e da linguagem que o dito senhor, por assim dizer, lhe 
havia metido pela boca abaixo (SARAMAGO, 2009, p. 
23).  

 
O atrevimento e liberdade de Eva aparecem como ironia, já que ela usa 

das palavras de Deus para desobedecer e seguir com sua opinião, sem se 
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narrador, irônico ao representar a divindade do criador, insere sua ideologia 
ao afirmar que a 
Eva renasce, portanto, quando lucidamente decide usar as palavras dadas a ela 

questiona e age em seu favor.  
A fraqueza de Adão ainda é exaltada no romance quando Deus acusa o 

casal de pecadores e ele indica Eva como sendo a que o desviou do caminho da 

mulher que tu me deste para viver comigo é que me deu do fruto dessa árvore 
-17). E Deus, com o mesmo 

comportamento machista e sexista, acredita e rechaça Eva pela atitude 

de tão bonito sonho, [.
Eva como pecadora e dissimulada é gestado de forma antecipada por Deus. 
Entretanto, é importante sublinhar a ironia quando Eva, consciente dessa sua 
fama de pecadora, imputada por Deus, usa isso contra Ele, ao mesmo tempo 
que age, não se importando com as possíveis consequências, uma vez que tudo 
já está traçado por aquele mesmo Deus.  

Abordando outro romance do escritor, vemos que em O evangelho 
segundo Jesus Cristo, Saramago joga por terra totalmente a noção de pureza de 
Maria, mãe de Jesus, e mostra uma mulher normal, que sente prazeres, dores, 
raivas. A mulher que no universo cristão aparece como a ilibada, o exemplo 
clássico da representação de pureza, figura mítica que entrou para a história 
como alguém que pariu um filho, mesmo sendo virgem; paradigma do universo 
machista que reforça a importância de um hímen como representação da 
pureza, na narrativa saramaguiana ela geme de prazer ao fazer sexo com o 
marido: 

 
[...] Maria, entretanto, abriu as pernas, ou as tinha aberto 
durante o sonho e desta maneira as deixava ficar, fosse 
a inusitada indolência matinal ou pressentimento de 
mulher casada que conhece os seus deveres. Deus, que 
está em toda a parte, estava ali, mas, sendo aquilo que é, 
um puro espírito, não podia ver como a pele de um 
tocava a pele do outro, como a carne dele penetrou a 
carne dela, criadas uma para a outra para isso mesmo, 
e, provavelmente, já nem lá se encontraria quando a 
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semente sagrada de José se derramou no sagrado 
inteiro de Maria, sagrados ambos por serem fonte e a 
taça da vida, em verdade há coisas que o próprio Deus 
não entende, embora tivesse criado (SARAMAGO, 1998, 
p. 26-27). 

 

ssiva, ela se abre a espera do marido, ainda 
em sonho, já com o corpo tomado pelo desejo erótico, remetendo à 
normalidade do desejo manifestado como natural do sujeito humano, e não 

 
penetre, com desejos vindos de seus sonhos, que nem eram provocados 
exclusivamente pelo corpo do marido. Na esteira dessa compreensão, essa 
Maria se apresenta como uma mulher que deve obrigações ao marido; no 
entanto, não ignora o prazer que a carne de um homem pode suscitar a um 
corpo desejoso de uma mulher. E o fragmento é finalizado de forma bem 
irônica, remetendo à criação divina de tudo na terra, inclusive do desejo carnal 

modo

som emitido por Maria mostra que ela não estava alheia a investida sexual do 
marido, que aquilo deu algum prazer a ela, não foi só obrigação de uma mulher 
casada cumprindo seu papel.  

Conforme propõe Otávio Paz: 
 

[...] o erotismo é, em si mesmo, desejo  um disparo em 
direção a um mais além. Observo que o ideal de uma 
castidade incondicional ou de uma permissão não 
menos incondicional são realmente ideais; quero dizer, 
muito poucas vezes, talvez nunca, podem se realizar 
completamente (PAZ, 1994, p. 19). 

 

a partir da investida de José, mostra uma manifestação natural dos corpos, 
reforçando a tese de que homens e mulheres são sujeitos que sentem, e que as 
manifestações contrárias são reflexos de comportamento social, religioso, 
entre outros, que fogem à natureza erótica dos corpos.  
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A personagem Maria, criada por Saramago, vai além de uma criatura 
que tem desejo sexual, ela questiona o corpo cansado e a obrigação de ter 
filhos, vislumbrando uma espécie de manifesto pelo seu lugar de mulher no 
mundo, indo contra a ideia de que seu corpo foi feito para parir e para sentir 
as dores do parto, sem refletir sobre isso: 
contente, mas, tendo de carregar meses e meses no seu cansado corpo tantos 
frutos gulosos das suas forças, às vezes entrava-lhe na alma uma impaciência, 

ssa 
indignação sentida é simbólica para uma mulher mãe de nove filhos e que 
tenha de carregá-los todos sozinha, tanto no útero, como no dia a dia. Além 
disso, mostra como a maternidade destrói e consome o corpo da mulher. De 
novo, percebemos como é questionável o valor máximo da maternidade, algo 
imputado à mulher como um mito que a isola de prazeres escolhidos por ela, 
que a coloca somente como uma máquina de reprodução, disseminando a ideia 
da maternidade como a realização máxima feminina, em detrimento do 
erotismo do corpo como algo alheio a mulher.  

Para além disso, outro ponto de relevância dessa personagem é a 
reflexão sobre como o homem vê os fluídos do corpo feminino, vez por outra, 
aparecem como reflexos de sua impureza e justifica a necessidade de castigo. 
Desse modo, o que seria sinônimo de poder, como a capacidade de gestar outra 

-nos de 
que tudo isso é sujo e impuro, desde a fecundação ao nascimento, aquele 
terrífico sexo da mulher, vórtice e abismo, sede de todos os males do mundo, 
o interior labiríntico, o sangue e as humidades, os corrimentos, o rebentar das 

se manifesta contrário a tudo que dá poder a mulher, como a capacidade de 
gerar outra vida; o útero e suas manifestações de fertilidade como a humidade 
e o sangue, são vistos como impurezas, comparadas ao que há de pior e ainda 
julgado indecifrável. Essa visão sobre o conteúdo do útero difere da construção 
instituída sobre o conteúdo que sai do corpo do homem, que é referido quase 
sempre como semente, leite divino, néctar, entre outros qualificativos. 

Contudo, o poder feminino em O evangelho segundo jesus cristo é 
coroado por Maria de Magdala. A prostituta é a tradução do poder feminino, 
ela aparece como a representação da arte da sedução e de como elevar o corpo 
ao sagrado prazer. Maria de Magdala insere um Jesus, então com dezoito anos, 
na vida adulta. A iniciação sexual se torna quase um ritual religioso de prazeres 

-lhe as mãos, [...] um dia o que sabia ensinou, o que não 
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tolerância e sabedoria, se deixa conduzir, elevando a mulher prostituta ao 
estatuto de deusa, ou deus, já que naquele momento todo o poder advinha dela. 
Assim como Caim se deixou guiar por Lilith, Jesus, inerte, aceita ser conduzido 

-lhe 
o corpo, aqui e aqui, e aqui, com as pontas dos dedos, beijando-o de leve no 

pudores, Maria de Magdala explora o corpo de um Jesus encantado e excitado: 
Ela ainda 

conduz toda a cena erótica com Jesus, vai além de só seduzir, uma vez que 
comanda de forma corporal quando nele se senta, engolindo o seu sexo e 
conduzindo toda a cópula. Além disso, usando de sua sabedoria, convida Jesus 
a dormir com ela, tirando o papel que sempre foi do masculino e tomando 

noite [...] não encontra
(SARAMAGO, 1998, p. 285).  Quando se diz bendita, a mulher se intitula a 
abençoada, a sagrada; ela não espera ser assim definida por um deus 
masculino. Com isso, Maria de Magdala tem a profissão de prostituta ignorada 
por Jesus, que não se casa com ela, como mandam os preceitos da religião; no 
entanto, ele deixa de vez a família, e segue a vida e as orientações daquela 
mulher, que abandona a profissão de prostituta e se torna sua guia na vida 
adulta. Destarte, a partir das intervenções de Maria de Magdala, Jesus, além do 
conhecimento de seu corpo enquanto homem, conhece melhor sua alma, pois 
é a partir do seu desabrochar sexual que ele se direciona aos seus milagres e 
ao seu destino de salvador dos pecadores.  

Saindo das representações de personagens inspiradas nas figuras 
bíblicas, chamamos a atenção para Lídia, de O ano da morte de Ricardo Reis, 
essa figura, cujo nome é inspirado nas musas do período clássico, reinventada 
pelo heterônimo de Fernando Pessoa, habita nos anos da década de 1930, na 
reelaboração genial de José Saramago. Quando Ricardo Reis, que vivia no 
Brasil, resolve voltar a Portugal, depois da morte de Fernando Pessoa, ele 
encontra Lídia como camareira do hotel onde hospeda. Esta figura feminina é 
outro exemplo de personagens que valem ser destacadas na obra de Saramago. 
Lídia transcende o seu universo minúsculo de camareira de hotel, composta 
por uma completude oriunda de sua essência de mulher, e cumpre seu desejo 
erótico por Ricardo Reis, aproveitando o dia, se entregando ao prazer sem 

socialmente. Quando é indagada pelo médico sobre o que seria um bom 
-me 
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2013, p. 201-202). Entendemos que a ela importa o carpe diem, não importa 
futuro, casamento tradicional, composição familiar tradicional; ou seja, vale 
mais estar amando aquele homem, naquele momento, abdicando das 
conveniências que satisfaziam o outro e não a ela. Tal pensamento vai contra 
a todo um construto social que integrava o imaginário das mulheres e dos 
homens dos anos de 1930, quando o casamento e a formação de uma família 
eram o único caminho seguro para o futuro de uma mulher. No entanto, Lídia 
seguia na contramão, cuidando do homem amado ao seu prazer, simplesmente 
pelo seu querer servir: 

 
Lídia forçava brandamente Ricardo Reis a sentar-se, 
compunha o travesseiro, trazia a bandeja, juntava o leite 
ao café, punha açúcar, partia as torradas, estendia a 
compota, corada de alegria, se pode dar contentamento 
a uma mulher ver o homem amado prostrado num leito 
de dor, olhá-lo com esta luz nos olhos, ou será 
inquietação e cuidado, [...] (SARAMAGO, 2013, p. 166). 

 
Não era o estar prostado do homem que dava prazer a Lídia, era o 

sentimento de amor que tinha por ele que a deixava feliz. A delicadeza com que 
tratava aquele homem mostra que a importância do momento vivido é o que 
era levado em consideração para a felicidade. Observamos que a reflexão da 
personagem comunga com a ideia de aproveitar o momento, comportamento 
muito aceito quando a figura em questão é masculina. Desse modo, Lídia se 
entrega ao momento usufruindo dele por inteiro: 

 
Ela não resistiu mais, não poderia, ainda que o 
impusessem as conveniências, porque este momento é 
um dos melhores da sua vida, pôr a água quente a 
correr, despir-se, entrar devagarinho na tina, sentir os 
membros lassos no conforto sensual do banho, usar 
aquele sabonete e aquela esponja, esfregar todo o corpo, 
as pernas, as coxas, os braços, o ventre, os seios, e saber 
que para lá daquela porta a espera o homem, que estará 
ele a fazer, o que pensa adivinho, se aqui entrasse, se 
viesse ver-me, olhar-me, e eu nua como estou, que 
vergonha, será então de vergonha que o coração bate 
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tão depressa, ou de ansiedade, agora sai da água, todo o 
corpo é belo quando da água sai a escorrer, isso pensa 
Ricardo Reis que abriu a porta, Lídia está nua, tapou 
com as mãos o peito e o sexo, diz, Não olhe para mim, é 
a primeira vez que assim está diante dele, Vá-se embora, 
deixe-me vestir, e di-lo em voz baixa, ansiosa, mas ele 
sorri, um tanto de ternura, um tanto de desejo, um tanto 
de malícia, e diz-lhe, Não te vistas, enxuga-te só, oferece-
lhe a grande toalha aberta, envolve-lhe o corpo, depois 
sai, vai para o quarto e despe-se, a cama foi feita de 
lavado, os lençóis cheiram a novo, então Lídia entra, 
segura ainda a toalha a sua frente, com ela se esconde, 
não delgado cendal, mas deixa-a cair ao chão quando se 
aproxima da cama, enfim aparece corajosamente nua, 
hoje é dia de não ter frio, dentro e fora todo o seu corpo 
arde, e é Ricardo Reis que treme [...] (SARAMAGO, 2013, 
p. 257). 

 
Uma característica importante de se registrar é o modo como o texto de 

Saramago mostra que os papeis eróticos se invertem, pois Lídia provoca em 
Ricardo Reis sensações que são pejorativamente características do sujeito 
feminino. Assim, há, portanto, uma desestabilização na construção das 
pers
nome me darei, amiga, amante, nem uma coisa nem outra, desta Lídia não se 
dirá, [...] ou, Conheces a Lídia, aquela que é amante de Ricardo Reis, [...] O 
Ricardo Reis tinha uma mulher-a-dias bem boa, para todo o serviço, ficava-lhe 

quando os papeis se invertem, e a própria Lídia faz conjecturas de como será 
socialmente tratada por manter uma relação amorosa com um homem sem, 
portanto, estarem casados. Tal ironia advinda das inversões de papéis, 
demonstra a força e poder dessa mulher, que desestabiliza o homem e marca 
seu lugar como sujeito que sente e que decide viver seu desejo, 
independentemente de sua condição social ou de estabilidade na relação, o que 
efetivamente não é sinônimo de felicidade. A desagregação que Lídia provoca 

chega- AGO, 2013, 
p. 308), ou seja, depois de toda reflexão sobre sua condição com o amado, ela 
simplesmente vira e se encaixa no homem que está com ela na cama. Tal 
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comportamento reforça e assinala seu desejo como o mais importante posto 
ali, naquele momento.  

Outras cenas do romance mostram a força e atitudes da personagem 
feminina diante da falta de atitude da personagem masculina. Vemos, então, as 
marcações da fragilidade masculina diante do poder feminino evidenciadas o 

 mas não se agarrou ao homem que 
estava deitado ao seu lado, como devia ser natural, as frágeis mulheres, em 
geral, são assim, os homens é que, aterrorizados, dizem-no sobretudo a si 

a 
que eclode com o comportamento de Lídia diante de um terremoto que sacode 
o lugar onde estão. Desse modo, ela sai do lugar comum da fragilidade, 
passando a figurar como o elemento forte, deixando que a fraqueza seja 
representada por Ricardo Reis. Assim, ela tira Ricardo do lugar convencional 
do macho forte, vislumbrando sua nulidade enquanto o sujeito que decide as 
questões.  

A guisa de conclusão, reafirmamos que o erotismo e o empoderamento 
femininos andam juntos nas obras de José Saramago, sobretudo nos romances 
analisados. Podemos justificar isso pelo conhecimento e domínio, das 
personagens femininas, ao próprio corpo, bem como de seu entendimento do 
desejo enquanto realização do sujeito humano. Esse reconhecimento de seu 
lugar de prazer, permite o enfrentamento do masculino, portanto, permitindo 
a manutenção de sua força ou vontade. Em suma, isso justifica estas 
personagens terem papel ativo nas cenas eróticas. Mesmo que o narrador 
conduza algumas cenas, carregadas ao não do sentimento de amor ou paixão, 
elas são apresentadas a partir do olhar da personagem feminina. Destacamos 
ainda que, na maioria das vezes, as cenas fluem sem ser questionado o 
comportamento dessas figuras, levando em consideração a igualdade de 
gêneros, em seu sentido mais latu. Sendo assim, a personagem é apresentada 
como sujeito de um corpo que sente, sem ser moldada pelo tempo, ou pelo 
lugar social que costumam cercear estes corpos de seus sentidos, desejo e 
erotismo. O narrador, portanto, subverte a composição da mulher pelo viés 
cristão e conduz essa figura ignorando, quase sempre, sua condição de um 
sujeito inferiorizado, máxima proposta pela formação religiosa muito 
praticada nas culturas ocidentais. Por isso, é importante ir além dos romances 
que fazem alusão às histórias bíblicas, para perceber como esse narrador 
conduz o comportamento social normativo diante de personagens tão ativas 

religioso para um universo humanizado, com desejos carnais e normais quanto 
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qualquer outra necessidade, escancarando corpos com suas escatologias e 
necessidades; ignorando, portanto, as lições pudicas sobre o corpo e a alma, 
principalmente quando se relaciona com o sujeito feminino.  

.] o elemento feminino do 
erotismo surgia como vítima, e o masculino como o sacrificador e que, um e 
outro, no decurso da consumação, se perdiam na continuidade estabelecida 

sempre foi representado na arte como algo comum e natural, mas à medida 
que o homem foi obedecendo a um deus, um deus masculino e machista, estas 
figuras foram se apagando da sociedade e ficando restritas a monumentos 
históricos, muitas vezes ignorados ou escamoteados pela sociedade e seus 
dogmas. Cenas eróticas, quase sempre, quando apareciam em textos literários, 
eram de exploração de personagens estereotipados e sempre usando o ponto 
de vista masculino como dominante. Contudo, a desejosa Lilith de Caim com 
sua dominação aos corpos que deseja, não se submetendo a homens, a faz 
transcender. Maria, mãe de Jesus, geme de prazer; Maria de Magdala se torna 
a representante do que é mais sagrado para Jesus; enquanto Lídia, feliz 
sexualmente, realizada corporalmente, carrega a leveza do viver o dia.  

O que ressaltamos nestas mulheres criadas por Jose Saramago é que 
elas representam o que efetivamente as mulheres são ou sentem. Há um 
escancaramento da representatividade da mulher como sujeito normal que é. 
O escritor não camufla os desejos femininos, e nem os adoçam com o sem graça 
do meloso amor idealizado. O desejo erótico, relativo ao corporal/carnal, 
mostra que a mulher é corpo que sente, que deseja e que realiza. E diferente 
do animal, a personagem saramaguiana se realiza manifestando seu desejo, o 
erotismo toma posse do sexo e o conduz ao gozo sagrado, no sentido daquele 
que agrada o corpo, com isso, a mulher se torna a protagonista na realização 
dos seus desejos. Levando em conta o que foi explorado nessa análise, 
entendemos que a sociedade tenta abafar os desejos femininos e José 
Saramago os projetam em seus textos de ficção de forma vigorosa.  

Conforme propôs Otavio Paz,  
 

Uma das finalidades do erotismo é domar o sexo e 
inseri-lo na sociedade. Sem sexo não há sociedade, pois 
não há procriação; mas o sexo também ameaça a 
sociedade. Como o deus Pã, é criação e destruição. É 
instinto: tremor, pânico, explosão vital. É um vulcão, e 
cada um de seus estalos pode cobrir a sociedade com 
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uma erupção de sangue e sêmen. O sexo é subversivo: 
ignora as classes e hierarquias, as artes e as ciências, o 
dia e a noite; dorme e só acorda para fornicar e voltar a 
dormir. [...] (PAZ, 1994, p. 17). 

 
 A partir desse entendimento, isto é, a representação do feminino como 
um corpo erótico, é que engrandecemos a construção dessas personagens de 
José Saramago. Se o erotismo é o que, na vertente cultural, diferencia o ser 
humano do animal, conforme propõe Bataille, logo os seres humanos 
masculino ou feminino tem sentidos idênticos, e o que os afastam é a cultura 
machista que insiste em pregar a diferença dos gêneros.   
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