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O conceito de mal recobre uma extensão semântica tão vasta que dele 

se pode afirmar o que Hegel dizia de Deus: é um som quase sem sentido, um 
simples nome. Para o autor do romance Ensaio sobre a cegueira, mal é 
sinónimo de violência, crueldade, tortura, fome, ambição e egoísmo 
desmedidos, e não pode ser senão no Homem que devemos procurar 
compreender essa marca do humano e das sociedades de todos os tempos e 
lugares. Este artigo é uma continuação de outros trabalhos em que procuro 
evidenciar que toda a obra de José Saramago trata o problema da definição, 
das formas, das propriedades e das causas do mal: 

 
Sem exagero, aliás, podemos dizer que toda a obra 
romanesca (ou toda a escrita) de José Saramago é uma 
incansável investigação sobre as origens, as causas, as 
características e as manifestações do mal. O horror que 
ressalta em cada uma das páginas de Ensaio sobre a 
Cegueira
como perfeitamente possível e representativo de um 
sem número de horrores históricos e de um horror ou 
de muitos horrores futuros, acompanha as dinâmicas 
imparáveis do enredo e suscita uma incómoda e 
incomodada reflexão sobre os fundamentos 
antropológicos da agressão e da ânsia de dominação e 
poder. (NOGUEIRA, 2020, p. 119) 
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No ensaio A espiritualidade clandestina de José Saramago, Manuel Frias 
Martins nota ssidade de Deus, sobretudo 
se pensarmos no Deus teológico, ou no Deus dos sistemas religiosos, cuja 

, p. 
154). Subscrevo a fórmula de Manuel Frias Martins e afirmo: para Saramago, 
o mal não tem necessidade de Deus (para o autorizar ou promover). O Homem 
é o único autor e executante do mal. Com esta proposição introduzo já a ideia 
da total inocência e inexistência de Deus, que Saramago e outras 
personalidades fortes, da literatura e das artes às ciências e ao pensamento e 
à ação em geral, têm proclamado com recurso a argumentos bem mais 
coerentes do que os daqueles que, às vezes com não pouca violência, defendem 
o contrário (a existência de Deus). Em 2001, na crónica , 
publicada nos jornais El País e Público uma semana depois dos ataques 
terroristas de 11 de setembro de 2001, Saramago responsabiliza única e 
exclusivamente os seres humanos por todos os tipos de crimes cometidos 
sobre outros seres humanos: 

 
E, contudo, Deus está inocente. Inocente como algo que 
não existe, que não existiu nem existirá nunca, inocente 
de haver criado um universo inteiro para colocar nele 
seres capazes de cometer os maiores crimes para logo 
virem justificar-se dizendo que são celebrações do seu 
poder e da sua glória, enquanto os mortos se vão 
acumulando, estes das torres gémeas de Nova Iorque, e 
todos os outros que, em nome de um Deus tornado 
assassino pela vontade e pela ação dos homens, 
cobriram e teimam em cobrir de terror e sangue as 
páginas da História. (SARAMAGO, 2001, p. 25) 

 
Para Saramago, Deus ou os deuses são rostos de um mal criado não à 

imagem e semelhança de Deus ou dos deuses, mas à imagem e semelhança do 

somos os únicos capazes de humilhar, de torturar e fazemos isto com uma 
GÓMEZ AGUILERA, 

2010, p. 154). Em bom rigor, José Saramago não vê no mal um problema 
teológico; encara-o, antes, recupero o que afirmei acima, como um problema 
eminentemente humano. Uma vez que Deus, para Saramago, não existe, 
simplesmente não se coloca a questão de saber como é que um Deus bom pode 
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ter criado um mundo no qual abunda o sofrimento inocente. Saramago rejeita 
o argumento de Kant, para quem uma questão como aquela estava fora dos 

, p. 
, p. 17). O diálogo saramaguiano com 

Deus estabelece-se com um mundo cultural orientado por uma Igreja que não 
deixa o homem ser autónomo e livre. Saramago dirige uma resposta indireta 
mas inequívoca a Kant no romance Caim, nas palavras do assassino de Abel, 

deus são in SARAMAGO, 2009a, p. 142), tanto para quem sofre 
um mal inexplicável como para quem o procura compreender (os teólogos e 
os crentes em geral)
senhor são inescrutáveis, respondeu caim, deus deveria ser transparente e 
límpido como cristal em lugar desta contínua assombração, deste constante 
medo, enfim, deus não nos ama (SARAMAGO, 2009a, p. 142). 

a viúva Maria Leonor de Terra do pecado a um sofrimento que a mata em vida. 
O sentimento de culpa subjuga-a, a ideia de pecado carnal (e mental) impede-
a de se fazer livre e responsável pelas suas decisões. Deus, enquanto 
encarnação do poder autoritário patriarcal, fazia, na obra de Saramago que 
então começava, a sua primeira vítima. Em Terra do pecado, o jovem aprendiz 
de escritor insurge-se já contra a imposição de renúncia, angústia e sacrifício 
a quem nada mais é oferecido pela Igreja senão a aceitação incondicional das 
norm O evangelho segundo Jesus Cristo, e Lilith, 
em Caim, serão o oposto de Maria Leonor, mulheres que quiseram e souberam 
contrariar os dogmas e criar uma dialética do amor fundada na liberdade e na 
igualdade de género. Em Terra do pecado começa a gestação do projeto 
saramaguiano de denunciar a opressão e de dar a ver a dor humana e não-
humana, e de a interpretar dentro da questão do mal. Os poemas possíveis 
(1966), a recusa do ideário cristão é também já muito visível e em termos que 
nos podem surpreender, se nos lembrarmos da Censura, que não tolerava 
mensagens que subvertessem a religião oficial (uma das traves-mestras do 
regime): 

 
Criação 
 
Deus não existe ainda, nem sei quando 
Sequer o esboço, a cor se afirmará 
No desenho confuso da passagem 
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De gerações inúmeras nesta esfera. 
 
Nenhum gesto se perde, nenhum traço, 
Que o sentido da vida é este só: 
Fazer da Terra um Deus que nos mereça, 
E dar ao Universo o Deus que espera. (SARAMAGO, 
2014, p. 82) 

 Este poema, que integra a segunda das cinco partes do livro, condensa 
a ideia que José Saramago repetiu muitas vezes (a não-existência de Deus) e à 
qual deu um tratamento estético único. Por mais que o autor repetisse este 
juízo, os crentes (os que o leram e, sobretudo, os que o não leram ou leram 
mal) nunca o aceitaram e muitos acusaram Saramago de simplificar e 
ridicularizar todo o pensamento sobre Deus. Em palavras diretas e exatas, 
numa entrevista concedida em 2017 a Marcio Cappelli, Pilar del Río esclarece: 

A teologia tem um propósito, José Saramago não era um 
teólogo, não estudava Deus, ao falar das religiões 
referia-se sobretudo aos seres humanos que fazem de 
Deus o instrumento de que necessitam para consolidar 
o poder, quer seja no Oriente ou no Ocidente, agora e no 
passado. José Saramago dizia que Deus é uma invenção 
humana que acabará no dia em que morrer a última 
pessoa. (RÍO, 2019, p. 296) 

 
Este apontamento está em perfeita convergência com a tese que José 

Saramago desenvolve em toda a sua obra literária: o mal é um problema 
eminentemente humano, não um dilema religioso a resolver por teodiceias e 
soteorologias. O que Pilar del Río afirma imediatamente a seguir resume o 
essencial da intriga e dos propósitos, até certo ponto implícitos, como procurei 
demonstrar, de Terra do pecado, e vale para tudo o que Saramago escreveu 

Deus, exceto pelos gerados pelo fator Deus nos seres humanos ou na cultura, 
por exemplo, o sentimento de culpa, a aceitação resignada das normas ou a 

Perante isto, compreender-se-á sem dificuldade por que motivo Saramago 
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SARAMAGO, 2014, p. 83), ora, 
nietzschiana e carnavalescamente, proclamam essa inexistência ou a mentira 
do próprio Deus (o que acaba por ser o mesmo): 

 
Quando os homens morrerem 
 
Sinal de Deus não foi, que Deus não há 
(Ou se há, vive longe e nos engana), 
Mas a gaivota que sobre mim voou, 
E o grito que lançou, 
Foi um sinal de vida não humana. 
Recordação seria doutras eras 
Em que homem não ainda, 
Só promessa? 
Ou presságio seria? (SARAMAGO, 2014, p. 83) 

concentradamente, toda a simbologia e toda a imagética judaico-cristã (e 
religiosa, em sentido lato) surgem em versos que associam o sentido 
gnómico à máxima acusação, com tonalidades que podem lembrar Ricardo 
Reis e questionamentos à José Régio e Vergílio Ferreira: 

Judas 
 
Do pão, o corpo; o sangue, deste vinho; 
Das misérias do homem, divindade: 
Nada põem de si os deuses vãos. 
Nesta mesa da terra se restauram, 
Tudo lhes é sustento, comem tudo, 
Que tudo lhes prolonga a duração. 
 
Um corpo de enforcado é alimento, 
Um baraço faz escada para os céus, 
É trono uma figueira, é luz de moedas: 
Sem Judas, nem Jesus seria Deus. (SARAMAGO, 2014, p. 
88) 

discursiva e expressividade que corresponde a um dos mais férteis 
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princípios saramaguianos: o da inexistência de Deus, o do nada que os 
homens transformaram num ser-tudo imaginariamente omnipresente e 

humana: 

Sé Velha de Coimbra 
 
Aqui, onde estas pedras marteladas 
Em forma de esconjuro e alçapão, 
De estátuas e colunas disfarçadas, 
A luz me prometeram, com o pão; 
Aqui, onde o silêncio mais profundo 
Sob o passo do homem se tornou: 
Nem primeiro aqui houve nem segundo, 
Foi Deus chamado aqui e não falou. (SARAMAGO, 2014, 
p. 89) 

 
como criatura inexistente do que como criador; é objetivado literariamente em 

ARAMAGO, 2014, p. 93), e aí se esgota. A 
presença ausente de Deus como figura literária em José Saramago não é, 
portanto, um tema que irrompe sem antecedentes em romances como O 
Evangelho Segundo Jesus Cristo e Caim. Mas convém não esquecer que este 
Deus n
personagem para que Saramago e várias figuras por si criadas ou recriadas 
(como Jesus) possam dialogar com ele; esse que é 
terrivelmente igual em todos os seres humanos onde quer que estejam e seja 
qual for a religião que professem , como afirmou 

esse que tem intoxicado o pensamento e 
aberto as portas às intolerâncias mais sórdidas, esse que não respeita senão 
aquilo em que manda crer, esse que depois de presumir ter feito da besta um 

 
O primeiro poema da parte do livro Os poemas Possíveis que estou a 
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Os deuses, noutros tempos, eram nossos 
Porque entre nós amavam. Afrodite 
Ao pastor se entregava sob os ramos 
Que os ciúmes de Hefesto iludiam.  
 
Da plumagem do cisne as mãos de Leda, 
O seu peito mortal, o seu regaço, 
A semente de Zeus, dóceis, colhiam (SARAMAGO, 2014, 
p. 79).  

 
Estas duas primeiras estrofes, de bela ressonância clássica nas imagens e nas 
técnicas estilísticas (o decassílabo, o ritmo, a colocação, segundo a anástrofe e 
o hipérbato, do verbo, cuja sonoridade verbal se destaca, o encavalgamento, 
etc.), marcam um tempo anterior ao da queda, mas não a da tradição bíblica. O 
pecado original ainda não existia neste tempo e neste espaço de convivência 
entre os deuses e os humanos; mundo de prazer erótico partilhado em fusão 
carnal e espiritual sem nenhuma das inúmeras condicionantes que a Igreja 
haveria de impor aos próprios cônjuges, para quem o ato sexual deveria ser 
apenas procriativo, não 
presidindo/ Aos amores de humanos e divinos,/ O sorriso de Apolo refulgia.// 
Quando castos os deuses se tornaram,/ O grande Pã morreu, e órfãos dele,/ Os 

Os deuses 
acabaram por trocar a sublimidade do corpo sexual e do espírito pela 
castidade, Pã morreu e com ele desapareceu a possibilidade de uma existência 
humana vitalmente livre e erótica na natureza, e os homens cometeriam, sem 
o saberem, as faltas que 
celebração da carne enquanto carne em atos (fruição erótica livre, inclusive 
desligada do casamento, religioso ou civil) e em arte (a poetização do corpo na 
literatura, na escultura, na pintura etc.). 
 Nem estas composições de Poemas Possíveis nem a obra posterior de 
Saramago exprimem qualquer revolta metafísica perante o mal da Criação. 
Esta, para o autor, não vale como conceito filosófico que explica a origem do 
mundo, mas antes como mito cuja apropriação dogmática e canónica o 

não é mais que 
um nome, nada mais que um nome, o nome que, por medo de morrer, lhe 
pusemos um dia e que viria a travar-nos o passo para uma humanização real. 
Em troca prometeram-nos paraísos e ameaçaram-nos com infernos, tão falsos 
uns como os outros, insultos descarados a uma inteligência e a um sentido 
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comum que tanto trabalho nos deram a criar
questão está no uso multimilenar e universal que se tem feito do nome de 

perentórias e eloquentes mas também conhecidas (cito-as porque, no contexto 
deste artigo, enquadram toda a expressão literária sobre o mal que Saramago 
deixou como  património ímpar da e para a Humanidade): 
 

Disse Nietzsche que tudo seria permitido se Deus não 
existisse, e eu respondo que precisamente por causa e 
em nome de Deus é que se tem permitido e justificado 
tudo, principalmente o pior, principalmente o mais 
horrendo e cruel. Durante séculos a Inquisição foi, ela 
também, como hoje os taliban, uma organização 
terrorista que se dedicou a interpretar perversamente 
textos sagrados que deveriam merecer o respeito de 
quem neles dizia crer, um monstruoso conúbio pactado 
entre a Religião e o Estado contra a liberdade de 
consciência e contra o mais humano dos direitos: o 
direito a dizer não, o direito à heresia, o direito a 
escolher outra coisa, que isso só a palavra heresia 
significa. (SARAMAGO, 2001, p. 25) 

 

que dá a ver imagens inenarráveis de violência e argumenta com solidez sobre 

 o fator Deus , supostamente concebidas para o bem, a harmonia, o 
entendimento, a alegria, a paz, e que tantas vezes instigaram aos mais baixos 

 Este tema específico, notado por Pilar del Río, 
do mal alegadamente praticado em nome do bem (religioso, político, social, 

incipit de um romance de 
Saramago, em cuja obra há um número considerável de descrições ecfrásticas 
de morte e de violência extrema. O fragmento é tão rico que não ouso terminar 
a citação senão no momento a partir do qual Saramago passará ao comentário 
da série ecfrástica, dividida em vários quadros, correspondentes a outras 
tantas geografias do mal: 
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Algures na Índia. Uma fila de peças de artilharia em 
posição. Atado à boca de cada uma delas há um homem. 
No primeiro plano da fotografia um oficial britânico 
ergue a espada e vai dar ordem de fogo. Não dispomos 
de imagens do efeito dos disparos, mas até a mais 
obtusa das imaginações poderá ver  cabeças e troncos 
dispersos pelo campo de tiro, restos sanguinolentos, 
vísceras, membros amputados. Os homens eram 
rebeldes. Algures em Angola. Dois soldados portugueses 
levantam pelos braços um negro que talvez não esteja 
morto, outro soldado empunha um machete e prepara-
se para lhe separar a cabeça do corpo. Esta é a primeira 
fotografia. Na segunda, desta vez há uma segunda 
fotografia, a cabeça já foi cortada, está espetada num 
pau, e os soldados riem. O negro era um guerrilheiro. 
Algures em Israel. Enquanto alguns soldados israelitas 
imobilizam um palestino, outro militar parte-lhe à 
martelada os ossos da mão direita. O palestino tinha 
atirado pedras. Estados Unidos da América do Norte, 
cidade de Nova Iorque. Dois aviões comerciais norte-
americanos, sequestrados por terroristas relacionados 
com o integrismo islâmico, lançam-se contra as torres 
do World Trade Center e deitam-nas abaixo. Pelo 
mesmo processo um terceiro avião causa danos 
enormes no edifício do Pentágono, sede do poder bélico 
dos States. Os mortos, soterrados nos escombros, 
reduzidos a migalhas, volatilizados, contam-se por 
milhares. As fotografias da Índia, de Angola e de Israel 
atiram-nos com o horror à cara, as vítimas são-nos 
mostradas no próprio instante de tortura, da agónica 
expetativa, da morte ignóbil. Em Nova Iorque tudo 
pareceu irreal ao princípio, episódio repetido e sem 
novidade de mais uma catástrofe cinematográfica, 
realmente empolgante pelo grau de ilusão conseguido 
pelo engenheiro de efeitos especiais, mas limpo de 
estertores, de jorros de sangue, de carnes esmagadas, de 
ossos triturados, de merda. O horror, agachado como 
um animal imundo, esperou que saíssemos da 
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estupefacção para nos saltar à garganta. O horror disse 
pela primeira vez aqui estou  quando aquelas pessoas 
saltaram para o vazio como se tivessem acabado de 
escolher uma morte que fosse sua. Agora o horror 
aparecerá a cada instante ao remover-se uma pedra, um 
pedaço de parede, uma chapa de alumínio retorcida, e 
será uma cabeça irreconhecível, um braço, uma perna, 
um abdómen desfeito, um tórax espalmado. Mas até 
mesmo isto é repetitivo e monótono, de certo modo já 
conhecido pelas imagens que nos chegaram daquele 
Ruanda-de-um-milhão-de-mortos, daquele Vietname 
cozido a napalme, daquelas execuções em estádios 
cheios de gente, daqueles linchamentos e 
espancamentos daqueles soldados iraquianos 
sepultados vivos debaixo de toneladas de areia, 
daquelas bombas atómicas que arrasaram e calcinaram 
Hiroshima e Nagasaki, daqueles crematórios nazis a 
vomitar cinzas, daqueles camiões a despejar cadáveres 
como se de lixo se tratasse. (SARAMAGO, 2001, p. 25) 
 

José Saramago, à maneira do autor-narrador da sua ficção, na quinta 
frase, explica metalinguisticamente o seu propósito de fornecer imagens à 

daí o sentido alargado que aqui assumo para o termo écfrase (descrição), 
enquanto texto cuja finalidade é suscitar a visão de um ou vários objetos, 
acontecimentos, personagens; mas écfrase tem igualmente, neste contexto, o 
sentido mais restrito deste termo, porque Saramago entrega-se a um exercício 
intersemiótico de descrição literária de uma fotografia (uma imagem; se não 
necessariamente uma obra de arte visual, pelo menos um documento visual). 
Descrever por palavras a crueldade mais extremada é um exercício que 
reclama nitidez e naturalidade. Se assim não for, a crueza do horror dilui-se 
em tintas verbais supérfluas, escapa à palavra. Trata-se, afinal, 
paradoxalmente, de dizer o indizível, de representar dores físicas e 
psicológicas inquantificáveis, de mostrar os carrascos no ato, de pintar com 
palavras, na linha do conhecido preceito horaciano Ut Pictura Poesis.  

to, ou, mais 
-o bem, por 

experiência própria (sobre isso refletiu no romance Manual de pintura e 
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caligrafia), e foi capaz de representar e problematizar o mal. Detenhamo-nos 
sobretudo no lado ecfrástico das telas que Saramago nos põe diante dos olhos 
(ou nos olhos que temos dentro da cabeça), e fixemo-nos no crime (é a palavra 
correta) acontecido em Angola. Um crime entre muitos outros, esmagador pela 
facilidade da concretização e pelo inusitado (ou não) da reação dos soldados; 
pela, numa palavra, banalidade, segundo o termo harendtiano. Cito de novo:  
 

Algures em Angola. Dois soldados portugueses 
levantam pelos braços um negro que talvez não esteja 
morto, outro soldado empunha um machete e prepara-
se para lhe separar a cabeça do corpo. Esta é a primeira 
fotografia. Na segunda, desta vez há uma segunda 
fotografia, a cabeça já foi cortada, está espetada num 
pau, e os soldados riem. O negro era um guerrilheiro 
(SARAMAGO, 2001, p. 25).  

 
À dimensão do horror veiculado na fotografia, horror que a écfrase torna 
presente sem o ofuscar, junta-se um convite não-explícito mas inerente à 
própria textualidade, tal como Saramago a constrói. O destinatário é o leitor, a 
quem se sugere que ajuíze com a razão e com sentimentos de indignação e de 
desespero. O efeito de real não podia decorrer de mais despojamento verbal, 
de mais contenção de pormenores. O mal-estar é imediato, mas, parece-me, 
nem todos os leitores se satisfazem com a rejeição pura e simples de um ato 
tão despudorado (decapitar um guerrilheiro que, provavelmente, ainda está 
vivo e espetar a cabeça num pau), seguido de uma reação não menos imprópria 

(SARAMAGO, 2013, p. 43): eis o que se imporá a muitos leitores, direta ou 
indiretamente.  

O dilema é muito sério. O quadro angolano distingue-se dos outros pela 
alegria do mal dos agentes, que não ficam sérios ou indiferentes. Este parece 
ser um ato deliberado, é certo que em contexto de guerra, mas bem fora de um 
combate de vida ou de morte. Dizer que infringe não só a lei moral mas 
também as leis da guerra não nos apazigua nem diminui a desilusão; apenas 
nos separa moralmente desse ato, que é, no requinte bárbaro da cabeça 
exibida num pau, de tortura post-mortem, permita-se-me o paradoxo. Convirá, 
todavia, que cada um de nós se coloque a questão sensível de averiguar em si 
mesmo qual seria o seu comportamento (participação ou recusa) e quais as 
suas atitudes (rejeição moral, aceitação ou indiferença) num contexto igual. 
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Uma tal reflexão  intuir se nos orientaríamos pelo imperativo categórico de 
Kant (ou pelas mais elementares regras do bem e do mal, que, sabemos, a 
guerra suspende) ou se cederíamos ao egoísmo e ao contágio do mal, em 
detrimento da responsabilidade individual  é essencial para estarmos mais 
sintonizados em tudo o que vou continuar a discutir já a seguir. 

precisão, momentos de mal extremo comprovadamente factuais. Nesta parte, 
nem por uma vez o autor cita o nome de Deus, uma ausência que parece 
contradizer o título da crónica. Mas rapidamente se percebe que Saramago nos 
estava a dizer que na realidade de ontem e de hoje há carnificinas de muitos 
tipos e que nenhuma é aceitável nem desejável; e que um dos males humanos, 

 
 

De algo sempre haveremos de morrer, mas já se perdeu 
a conta dos seres humanos mortos das piores maneiras 
que seres humanos foram capazes de inventar. Uma 
delas, a mais criminosa, a mais absurda, a que mais 
ofende a simples razão, é aquela que, desde o princípio 
dos tempos e das civilizações, tem mandado matar em 
nome de Deus. Já foi dito que as religiões, todas elas, sem 
excepção, nunca serviram para aproximar e congraçar 
os homens, que, pelo contrário, foram e continuam a ser 
causa de sofrimentos inenarráveis, de morticínios, de 
monstruosas violências físicas e espirituais que 
constituem um dos mais tenebrosos capítulos da 
miserável história humana. (SARAMAGO, 2001, p. 25) 
 

vontade (de teólogos, filósofos e intelectuais em geral) de perscrutar as 
intenções de Deus. O intuito de Saramago é outro, não-teológico, como já 
afirmei e tenho de continuar a salientar, para evitar interpretações erradas das 
minhas palavras e garantir clareza a este artigo. José Saramago diz o mal 
humano para não o abandonar a quem tem poucos escrúpulos e o quer 
esquecido; di-lo para aguçar o seu próprio olhar (e o nosso) às velhas e às 
novas formas de mal. Não por acaso, a última obra publicada pelo escritor, 
Caim, é um romance sobre a marginalização, a exclusão e a eliminação (física, 
psíquica e cultural) que o ser humano, em nome de Deus, tem imposto ao ser 
humano. Ditas a propósito deste livro, estas palavras do autor, que se somam 
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a muitas outras de teor semelhante mas apresentam uma formulação nova, 
também não são fortuitas ou pontuais; inserem-se num fértil percurso literário 
e de intervenção na vida social que tem no mal de Deus uma das suas linhas 

é ter-  
Recupero o início deste artigo e sintetizo, com base nos argumentos que 

apresentei até este momento: a desconstrução a que Saramago submete Deus, 
Os poemas possíveis, está na voz do poeta, não apenas nas ações e palavras 

das personagens, mas é em tudo coerente com Terra do pecado, que constitui 

autor, nas relações humanas e nas instituições que à volta dele se ergueram. 
Antes de me ocupar de alguns poemas mais do primeiro livro de José Saramago 
e para uma transição lógica, notarei o que é sabido: a par de Terra do pecado 
(e de Claraboia) e da poesia, as crónicas são o lugar onde José Saramago 
primeiro estrutura, com uma desenvoltura notável, a sua visão sobre os 
comportamentos históricos (e individuais) e a multimilenar e generalizada 
opressão (política, económico-

Deste mundo e do outro (1971), lê-
se:  

 
Vista cá em baixo, em dia de mr. Hyde, sei eu que a Terra 
é o planeta dos horrores.  
Não é tal, diz-me daí o leitor confiante e otimista. É, 
reponta o meu mau humor. Temos, por exemplo, as 
rosas e as crianças, insiste o leitor, recorrendo ao 
arsenal lírico. Pois temos, concedo eu  e logo a seguir 
disparo a salva dos horrores imediatos: guerra, fome, 
miséria, crueldade, discriminação, intolerância, ódio. 
Disso sempre o mundo teve, e não acabou ainda, torna o 
pio leitor. Assim é, concordo, mas disso mesmo acabará, 
diz-me aqui o mr. Hyde revelado numa manhã de verão. 
(SARAMAGO, 1971, p. 180) 
 

Imediatamente a seguir à Segunda Grande Guerra, muitos 
sobreviventes dos campos de concentração e de morte e comentadores 
disseram e escreveram que não nos tornámos mais sábios nem sequer mais 
sensatos com Auschwitz. Por muito olhar para o mundo, onde se morria (e 
morre) em todo o lado, José Saramago elegeu como lema de vida e de escrita a 
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oposição a todos os poderes exercidos sem regulação e extremadamente. 
Apesar das críticas, diretas ou veladas, que o 
(SARAMAGO, 1971, p. 180) lhe endereçava, Saramago assumiu falar e escrever 
sobre os assassinados no passado, no presente e nos mortos do futuro. Como 
Primo Levi, que em vários depoimentos lembrou que não faltava quem o 
censur -
Saramago, antes de construir grandes romances sobre o mal, escrevia alguns 

também se ajusta perfeitamente o termo manifesto, é um desses textos (entre 

1971, p. 180), José Saramago respondia com factos que eram, em plena Guerra 
Fria, do conhecimento geral e comum: 

 
Gosto da luz do dia, da claridade, do aperto de mão de 
um amigo, de uma boa palavra reconfortante, gosto da 
esperança, amo o amor, amo a beleza das coisas e das 
pessoas (que todas são belas)  mas tudo isto me pode 
ser tirado de um momento para o outro. Em todo o 
mundo há mísseis apontados para todo o mundo, por 
cima do mundo cruzam-se aviões com bombas 
nucleares capazes de derreter o mundo, em certos sítios 
do mundo estão guardadas bactérias suficientes para 
exterminar a vida em todo o mundo. O planeta dos 
horrores de mr. Hyde é este, amigo leitor, confiante 
leitor, talvez ingénuo leitor. (SARAMAGO, 1971, p. 180-
181) 
 

na mesma frase, para tão pouco mundo, como hoje é por demais evidente (não, 
ao menos ainda, pelo efeito de bombas atómicas à escala global, mas pela ação 
de um inimigo literalmente viral e pandémico que nós criámos; e pelo efeito 
de guerras um pouco por todo o mundo, sobretudo no Sul, tanto propriamente 
militares como as de organizações criminosas: narcotráfico, exploração ilegal 
de matérias-primas, caça ilegal etc.). No final da crónica, Saramago 
acrescentava à sua resposta uma síntese da história de crimes da humanidade 
e um aviso: o de que nos mantemos teimosamente distraídos. Por mais que a 
banalização do horror nos diga que se trata apenas da morte e do sofrimento 
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longínquos do Outro, de 1971 até aos nossos dias este aviso tem-se confirmado 
em não poucos cantos d
dita, mas como ameaça séria, da Coreia do Norte e da Rússia ao Irão e aos 
Estados Unidos da América): 

 
Guerra nuclear, guerra bacteriológica, guerra química, 
guerra biológica. Destes quatro cavalos do Apocalipse, 
cavalgue o Diabo o que quiser. O corpo do homem é uma 
excelente cobaia. O espírito, também. Já passou por 
todas as torturas antigas, medievais e modernas, já 
uivou em campos de concentração, já se volatilizou no 
clarão cegante de uma modesta bomba atómica, já deu a 
pele para quebra-luzes melhores que pergaminho. Está 
treinado e preparado para mais altas aventuras.  
O Planeta dos Horrores... Se eu tivesse  ambições de 
escritor de ficção científica, ia ali à Propriedade 
Intelectual e Artística e registava este excelente título... 
Ou este, mais para livro policial, que não é pior: A Morte 
Paga a Pronto. Como se vê, imaginação não me falta. 
Como não falta também àqueles que querem que a 
morte pague a pronto   e por atacado. Ah, leitor, leitor, 
como nós andamos distraídos. (SARAMAGO, 1971, p. 
181-182) 
 

Esta crónica está em perfeita sintonia com algumas composições de Os 
poemas possíveis, 
Velho do Restelo ao 

suficientemente argutos para iludirem ou confundirem a Censura (e para 
serem percebidos pelos destinatários privilegiados). C

o mundo globalmente considerado, sem dúvida, mas não menos o mundo 
português. Ainda assim, apesar deste jogo de ambiguidades, é fácil de 
perceber que José Saramago e a Portugália Editora se arriscavam, pelo 
menos, a ver o livro apreendido e proibido: 
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Demissão 
 
Este mundo não presta, venha outro. 
Já por tempo de mais aqui andamos 
A fingir de razões suficientes. 
Sejamos cães do cão: sabemos tudo 
De morder os mais fracos, se mandamos, 
E de lamber as mãos, se dependentes. (SARAMAGO, 
2014, p. 74) 

 é um poema de proclamação ostensivamente 
acusatória, uma sátira que reduz o outro à mais abjeta condição: a do 

primeiro verso, protege Saramago dos ímpetos de condenação da Censura: 

Está o mundo coberto de piolhos: 
Não há palmo de terra onde não suguem, 
Não há segredo de alma que não espreitem 
Nem sonho que não mordam e pervertam. 
 
Nos seus lombos peludos se divertem 
Todas as cores que, neles, são ameaças: 
Há-os castanhos, verdes, amarelos, 
Há-os negros, vermelhos e cinzentos. 
 
E todos se encarniçam, comem todos, 
Concertados, vorazes, no seu tento 
De deixar, como restos de banquete, 
No deserto da terra ossos esburgados. (SARAMAGO, 
2014, p. 70) 

anunciam igualmente um poema de realismo exacerbado, um ato de revolta 

 Terra, a fome continua. A miséria, o 

de três dezenas de astronautas puderam ver a Terra desde uma nave 
espacial. Saramago, cujo esforço especulativo sempre se orientou por 
questões práticas de igualdade e dignidade para todos, nota, em versos 
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desesperados de denúncia, o radical contraste entre a aspiração ao mais alto 
e a mais baixa condição humana: a da pobreza, da morte, da violência, num 
tempo em que conflitos militares como a Guerra do Vietname e a Guerra 
Colonial portuguesa não permitiam que o homem e escritor em formação se 

também comp
desatento e otimista): 

Aqui, na Terra, a fome continua. 
A miséria, o luto, outra vez a fome. 
 
Acendemos cigarros em fogos de napalme 
E dizemos amor sem saber o que seja. 
Mas fizemos de ti a prova da riqueza, 
E também da pobreza, e da fome outra vez, 
E pusemos em ti sei lá bem que desejo 
De mais alto que nós, e melhor e mais puro 
 
No jornal, de olhos tensos, soletramos 
As vertigens do espaço e maravilhas: 
Oceanos salgados que circundam 
Ilhas mortas de sede, onde não chove. 
 
Mas o mundo, astronauta, é boa mesa 
Onde come, brincando, só a fome, 
Só a fome, astronauta, só a fome, 
E são brinquedos as bombas de napalme. (SARAMAGO, 
2014, p. 76) 

 
Concluo: o problema do mal é uma das mais fortes raízes (de 

pensamento e de ação) a partir das quais toda a obra literária de Saramago 
nasce e se ramifica. Para além de todas as novidades de género e de 
composição estrutural e temática que esta escrita contém, em particular um 
estilo único em toda a história da literatura universal, nela contraria-se um 
princípio: o da ininteligibilidade do mal. Saramago não questiona menos o 
contrário deste postulado: o de que o mal é, maniqueisticamente, monolítico 
e reconhecível (no outro, sobretudo). Este problema não tem em Saramago, 
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nem poderia ter, uma solução definitiva e unívoca. Todavia, inspirada na 
unidade, na persistência e na eloquência das palavras do cidadão e do 
escritor José Saramago, a nossa capacidade de compreender o mundo e de 
agir nele pode ganhar muito em clarividência e vigor. Se nos resignarmos a 
ver no mal um problema em tudo ininteligível e insolúvel, ou uma 
manifestação fácil de compreender e extirpar, por aceitarmos que ele, nas 
instituições e em cada um de nós, está em todo o lado (exceto em nós) e em 
lado nenhum, deixaremos, em definitivo, de o saber discernir. Não temos de 
nos submeter à combinação moderna entre uma sociedade patriarcal 
opressiva e uma sociedade ultraliberal e neocolonialista desumana, e entre 
um bom e um mau selvagem. 
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